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1. ARHEOLOGIE

7

FIGURINA ANTROPOMORFĂ DIN OS DESCOPERITĂ
LA ŞTEF ĂNEŞTI- BOTOŞANI *

PAUL ŞADURSCHI
MARIA DIACONESCU
C. TIMOFrE

O figurină plată, aproape întreagă, lucrată pe diafiza unUI os
provenind de la un animal de talie mare, găsită în toamna anului .1993 la
Bădiuţi, în comuna Ştefăneşti (judeţul Botoşani), aduce prin prezenţa sa într-un
context cucutenian, o noutate.
Iniţial, descoperitorii figurinei nu i-au acordat atenţia cuvenită. punând-o
laolaltă cu fragmentele ceramice culese din grădina locuitoarei Elena Timofte,
dar aducând întregul material ("cioburile de oale şi un os") la Muzeul judeţean
de istorie din Botoşani. Aici, fragmentele ceramice au fost comparate cu
ceramica pictată descoperită cu ani în urmă aproximativ în acelaşi loc 1• pc terasa
joasă a malului drept al râului Başeu, la aproximativ 3,5 krn înainte de
con11uenta acestuia cu Prutul.
Înl;c anii 1974-1975, în punctul numit .,La Stârcea" (dar înregistratinserat- în volumul Asezări din Moldova ... , în 1970, suh denumirea .,Bulhoana
'
lui Stârcea") s-au efectuat
două sondaje arheologice 2 care au avut ca rezultat
* Textul în limba franceză. al acestui material, a j{1st predat .\"fire publicare, Muzeului din
in 1994 w ocazia se.1·iunii .1peciale cu participare interna!ională.
Nicolae Zahatia, Mircea Petrescu - Dîmboviţa, Ecaterina Zaharia, (Aşezări din Moldol'll
de la paleolitic până in secolul al XVIII-lea) Bucureşti, 1970, p. 281. In colecţia Muzeului de
Arhelogie din Săveni se află din acest loc, fragmente ccramice culese prin întreprinderea unor
cercetări de suprafaţă, iar în vechiul inventar al Muzeului jude!can de istoric din Botoşani sunt
menţionate fragmente ccramice cu decor pictat descoperite la Ştcfăneşti "pe partea dreaptă a
Bascului ".
1
'
Anton Niţu şi Paul Şadurschi, Sondajele din aşezările Cucuteni 8 de la Stânca şi
Ştefăneşti-Botoşani, comunicare prezentată la Sesiunea ştiinţifică organizată de Muzeul judeţean
Botoşani, la 25 martie 1978. Textul şi ilustraţia, depuse spre publi.carc la Arheologia Moldovei,
IX, în urma restrângerii excesive a volumului, n-au mai fost incluse în acel număr.
Piatra

Neamţ,
1

rccoltarea unui bogat material arheologic. încaurat ue autorii săpăturii în faza
Cucuteni A~.
Figurina de os ~i cele câteva fragmente uc ceramică pictată (uin care
publicăm unar unul, cuificator- fig. 3) s-au descoperit la aproximativ 150 m în
aval. fată de sondajele efectuate anterior, pc accca~i terasă. Dacă ccramica
descoperită prin săpături sistematice, sau acccidcntal, pc parcursul anilor.
aparţine fazei Cucutcni B2 întrucât în afara stilului, care se remarcă pc
fragmentele pictate. conţine ~i vase apaqinînu în afara categoriei "C" ~i a~a
numitei .. variante Montcoru" 1• figurina de os nu-şi găseşte analogii perfecte
printre materialele descoperite până în prcz~;nt pc teritoriul României.
Se poate face doar o apropiere între piesa descoperită la Ştcfănc~ti ~i
figurinclc antropomorfc din os. ucscopcritc la Igc~ti~. acestea sugerând legătura
lor genetică fată de piesele "cn violon"'. printre acestea. găsindu-se la Florc~ti.
pc malul stâng al Prutului (în Basarabia). chiar o figurină lucrată din os 11 •
Mai evidentă este însă asemănarea cu figurina sculptată din os.
ucscoperită la Ulmcni-IIfovc. Aceasta. precum se ~tic. apartine culturii
Ccrnavodă l. care încheie encoliticul pc teritoriul României, "vestind - uupă
cum se .pronunţa regretatul profesor Vladimir Dumitrcscu - zorile perioadei de
tranzitie spre epoca bronzului".
Materialele arheologice ucscopcrite prin săpăturile efectuate anterior la
Ştcfănc~ti în punctul "La Stârcea··K. ca şi materialele de la Valea Lupului ~i
Cârniceni din judetul laşi'} ~i Podci din judeţul Neam! 111 • anunţând prin
caracteristicile lor (categoriile şi formele ceramicc, decor) stilul GorodskUsatovo din bazinul Nistrului. de la Vîhvatin!i 11 •
' lhidem. Textul cu ilustra!ia aferentă se allă prcj!ătitc spre publicare într-un număr viitor al
revistei \lu/.eului judeţean de istoric- Botoşani. probabil în "Hicrasus" X.
' Euj!enia Popu~oi .. Piastim neolitini din colecţiile mu;eului din Hirllllf". în AMM. V- VI
( I~HJ-I~H~l. p.69-75, fiv..I/3--L ::!/3-~; Textul tradus în limba fran'ccză. a fost publi~:at ~i în
volumul ..u1 cirili.wtion de Cuclllmi e11 umte.rte t:uropee11". laşi - Piatra - Neamţ llJH~-19H7.
p ~63- ~6H. i'ij!. 1/1 - ~' Dan Monah. /Joii .. el/ 1·iolon.. Ji11 cui/lira Cucllleni în CI. IX-X, ( 197H-I ~79 ),
p.l63-166.
'' lhitfem. p.l70.
7
Vladimir Dumitrcscu. Arta prci.1·toricii i11 România. Editura "Meridiane'', Bu~:urc~ti. 197~.
p.~5H. lig.2H5.
' Alexandru Păuncsnt. Paul Şadurs~:hi. Vasile Chiri~:a, Ref'erloriularlreolo~-:ic al judeţului
llotoşani. 1. 1976, p.~57.
"i\nton Niţu. Conti11uitate11 caamicii Jlil"late intre culturile Cuclllmi - Tri1>olie şi Gorod1-k
- Usatm·o ( Homdiştea - Folteşti) în CI. VIII, 1977. p. 1~5 - 212; idcm. Considaaţii asupra
stilurilor ceramicii piuate Cucll/eni - Tripolie. Cate~-:oriile dinamice ale dnorului, în AMM. V VI ( 1~HJ - Jl)H~ ), p. 27 - 6H. fig.J3/3.
'" lhidem. p.66. lig. 12/~.
11
lhidem. p.6H, lig. 14/1-3.

9
Pă1runderile

culturale stepice, răsăritene, în fazele de început ale Culturii
Cucutcni • apoi în fazele târzii ale acestei culturi, precum şi în spaţiul
·
· cunoscute Il·.
gumc 1mtean,
sunt dCJa
Ullima dintre aceste pătrunderi culturale este reprezentată de purtătorii
culturii Cernavodă 1, fapt confirmat şi de figurina de os descoperită la
12

Stcfănesti.

,

'

Aproape întreagă, lipsindu-i doar fragmentul cu care se termina în partea
sa inferioară, figurina păstrată are o lungime de 115 mm, iar lăţimea maximă (în
zona capului) de 34 mm. După marcarea gâtului şi a talici printr-o intrare
sinuoasă pc, o lungime de 35 mm şi o adâncime de aproape 7 mm, în zona
şoldurilor piesa arc lăţimea de 31 mm , ajungând în zona genunchilor (unde este
ruptă) la o lăţime de 28 mm. Grosimea maximă a plăcuţei de os din care este
lucrată figurina se află în zona bazinului ( 5, 7 mm ), de unde, spre extremităţi
se subţiază, fiind de numai 3 mm grosime la extremitatea superioară
reprezentând capul, unde pe spate ( faţa concavă) atinge ţesutul spongios. Piesa
ajunsă la noi şi înregistrată în inventarul Muzeului judeţean de istorie sub
numărul 14.753 se află. în general. într-o stare bună de conservare. având faţa
ventrală uşor convexă. iar cea dorsală oarecum plată. uşor concavă datorită
conformaţiei naturale a osului din care a fost lucrată. Pc faţa homhată. cu
periost, fie datorită condiţiilor de zaccrc. mult timp. în stratul de pământ
vegetal, întors anual de plug şi mărunţit cu sapa. figurina arc două zgâricturi
superficiale. care se intersectează în X, fie intenţionat făcute din vechime,
pentru a marca fa\a acesteia (a~a cum zona spongioasă a "ccfci". ar putea să
sugereze porţiunea acoperită cu păr a capului).
"Sculptura" acestei figurine se reduce la schiţarea conturului antropomorf.
prin .. ~·i1tuirea" porţiunii aflată între cap ~i şolduri (pc lă\imca plăcii de os
pregătită), precum ~i printr-o ~ăn\uirc ~lefuită a inciziei practicată pentru a pune
în evidenţă bazinul ~i picioarcic în zona puhiană. Adâncimca cu numai 0.5 mm
a şănţuirii mcn\ionatc. caută să ne sugereze stcatopigia cunoscută a idolilor
modclaţi din argilă, întrucât. grosimea dată a plăcuţci de os nu permitea o altă
modalitate de expresie plastică. Această adâncire prin incizie şi şlcfuirc se
observă foarte clar pc ambele fc\c ale figurinci atât în fotografic (fig. 1) cât ~i pc
desenul cxccutat (fig. 2). Piesa sculptată rcdă clcmcntclc csen\iale. marcând
triunghiul sexual. care o pot categorisi ca obiect de cult aparţinând culturii
l! Eugen Com~a. Contacll:'le dintre cmmmitl7ţile Prl!cucuteni - Cucuteni - Tripolit' cu
acelea l't'cirw din ţinuturile dt' nord şi nord - l'e.l'l de Marea NeaJ.:rll. în "Hicrasus·'. IX ( 1994 ).
p.298.
u S. Morintz, P. Roman, în DACIA, N.S.XII, 1968, p. 45- 128; N. Ursulcscu, Continuitate
şi restructurări cultural-etnice in eneoliticul României, în "Suceava'' XX, p.l9.

10

CUCUTENI, de care este direct legată tipologi<.:. Detaliile fc~ci nu sunt redate.
aşa cum se proceda în fazele mai vechi. Nu sunt marcaţi ochii sau gura, ca pc
reprezentările gumclniţcnc sau chiar pc cele din fazele anterioare ale mediului
cucutenian 14 •
Pictura păstată pc unul din fragmentele culese de la suprafaţa solului.
(fig. 3) odată cu piesa de os (figurina antropomorfă) aparţin cu probabilitate
aceleiaşi faze de sfârşit a culturii Cucutcni mai precis sccvcnţci sale finale, aşa
cum se dovedise prin sondajele arheologice făcute la o distanţă infimă cu
douăzeci de ani în urmă''.

*
*

*

Dacă

pentru cercetarea arhcologică din spa\iul de la vest de Prut, figurina
la Ştcfăncşti - Bădăuţi reprezintă o noutate, nu se. poate spune
acelaşi lucru despre spaţiul allat la est de Prut. în aria aceluiaşi complex cultural
Cucuteni - Tripolic - Ariuşd. Cercetări minu~ioasc, pcrsevcrcntc. efectuate în
acest spa~iu de arhcologul Vsevolod Markcvici de la Institutul Na~iC.mal de
Arheologic al academiei de Ştiin!e din Chişinău au scos la lumină recent, piese
de os oarecum asemănătoare cu cea de la Ştcfăneşti 10 • Lucrul acesta nu este
surprinzător dacă ~inem seama că principalele localităti de unde provin
asemenea obiecte sunt satele Costcşti 17 şi Brânzcni 1H, vis-a-vis de Ştcfăncşti, dar
pc malul stâng al Prutului. Printre piesele de os descoperite, unele sunt
considerate simboluri ale unor arme miniaturale (pumnale). Dar una dintre
piesele de os descoperite. pare să fie deosebită de celelaltc 19 • profilul său ~i
detaliile de sculptură apropiind-o mai mult de o rcpr~zcntarc antropomorfă
decât de un pumnaf 0 . Considcrând că este vorha de reprezentări diferite ale
de os

descoperită

,. Eugenia Popuşoi. Op. cit.
L' Anton Ni\U şi Paul Sadurschi, .wpra, 2
1
" Vsevolod Ivanovici Markevici, Poze/ne - Tripoiskie p/emellll sel'ernoi Moldm•ii,
Chişinău . .,Ştiinţa'', 19R 1, passim.
17
lhidem. p.38. fig. 50/1-3, 6-9.
1
" /hidem, fig. 50/4, 1O, 13.
1
'' lhidem, fig. 50/5.
!o Acest lucru este evident şi în desenul piesei în discuţie. de la Vîhvatinţi, puhlicat şi de V.
A. Dergacev şi LV. Manzur, în studiul Po):rehelnie complexi pozdne):otripolia, la Chişinău. în
editura .. Ştiinţa'', 1991, p.2-l-25, fig. 9/6. De altfel, chiar d-1 Markevici, a afirmat la Pi<Jtr<J Neamţ,
cu prilejul colocviului din 199-1, că dânsul a folosit pentru piesele respective sintagma ,.aşa -zise
pumnale" m<Jnifcstându-şi astfel anumite reze1ve faţă de încadrarea tipologică ,.tradiţionali\".

Il
aceluiaşi pumnal simbolic, V.M. Masson şi N. Merpere' stabilesc în 19H2 zece
tipuri de pumnalc ritualc, pc care le şi cartează. Mai greu de crezut că ar
21
reprezenta "pumnalc" 22 sunt unele descnc care mai curând pot fi interpretate
drept plăcute din os pregătite pentru confecţionarea unor altfel de obiecte, poate
chiar figurine.
Nu trebuie să omitem faptul că s-a ajuns la interpretarea drept pumnalc a
tipului respectiv de piese. în perioada când complexul cultural CucutcniTripolie-AI;iuşd. ahia începea să fie cercetat. când nu i se cunoşteau fazele şi
etapele evolutiei sale. crczându-sc că imită, liher, pumnalc de hronz 2 ~. Frapantă
este asemănarea uneia dintre piesele de la Bilcze Zlotc 2' cu piesa de la
Ştcfăncşti - Bădiu~i unde se poate observa aceeaşi modalitate de a trata. prin
dou:, şănţuiri, picioarele unei figurine, marcarea triunghiului pubian tot prin
incizii. iar faţa figurinci prezintă un X incizat. nu doar o simplă "zgârietură" 2 ".
Menţionăm necesitatea rcluării aprofundate a studiului fig:urinclor precum ~i a
altor obiecte de cult. ţinându-sc seama de progresele realizate în "descifrarea''
semnificatiilor lor rcligioasc 27 . La reluarea materialelor arheologice legate de
aspectul spiritual trebuie să se aibă în vedere modul lacunar al studiilor. de până
acum. admitând şi faptul că unele manifestări au fost eronat interprctatc 2H sau au
fost pur şi simplu omise .

1

V.M. Masson. N. l'crpcrl. l:11eolit SSSR. Moscova. 1982. p. 306. fig. I.XXXV/1-28.
lhidem. tipul prezentat pc rlan~a LXXXV. la nr. 13 este pumnalul descoperit la Costqti.
iar cck de la numcn::k 1-t-15 de pc acc:ca~i planşă sunt de la Brânzcni.
2
' lhidem. fig. I.XXXV/20-21.
2
' Charlcs Hadaczcck, La colonii:' indtutrielle de KIJ.I:ylm,·ce ( armul.-t de Zolt's:t'z.rki) dt'
f'epoque t'neolithicJLLt'. Alht.llli des/(lllilles, Uopol. It} 15.
'' lhidem, pl. V/27 a.
2
" Mulţumim şi pc accstă calc D-lui Dan Monah. cercetător principal la Institutul de
Arheologic din Iaşi. care ne-a pus la dispoziţie informaţiile pc care le deţinea despre materialele de
la est de Prut, în special cele de la Bilczc Zlotc, precum si cruditului ccn:clător Vscvolod
Markcvici de la institutul de Arheologie al Academiei de Ştiinţe a Rcpuhlicii Moldova, din
Chi~inau care ne-a furnizat cu amahilitatc informaţiile pc care le deţine despre acest gen de
matcria!t:.
27
Adrian Marino, Hermeneuticu lui Mircea Eliadt'. Editura Dacia. Cluj-Napoca, ll)80.
p. 30.
'" Mircea Eliade. Istoria credinţelor şi ideilor reliKioa.1·e. Il. Bucureşti, ll)86, p. 8.
:

22
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LA FIGURINE ANTHROPOMORPHE EN OS DECOUVERTE
Ă STEFĂNESTIBOTOSANI
,
'
'
(Tnuluit par Constantin Ene)

Une figurine plate, prcsquc complete, travaillcc sur la diaphyse
d'un os provenant d'un animal de hautc taillc, trouvcc cn automne de l'an 1993
a Badiuti dans la communc Ştcfăncşti (dcpartcmcnt de Boto~ani) apporte par sa
prcsencc dans un context cucutcnicn. une nouveautc.
Au debut, Ies dccouvrcurs de la figurine ne lui ont pas fait attention
meritce en la mcttant cnscmblc avec les fragments ccramiques ramasecs du
jardin de l"habitante Elena Timofte, mais apportant tout le materiei ("les tessons
de pot et un os") au Musce dcpart<;mcntal d'histoire de Boto~ani. Ici. les
fragmente ccramiqucs ont etc comparcs avec la ccramiquc peinte dccouvcrte il
y a des annees. prcsque dans le mcme cndroit 1• sur la tcrrasse basse du bord
droit de la rivicre Başcu. environ 3.5 km avant son confluent au Prut.
Entre les annces 1974-1975. dans 1'emplasement nommc "La Stârcea
(mais enregistre - inscrc- dans le volume "Des habitate de Moldavic ... cn
1970". sous le nom "Bulboana lui Stârcea") ont etc effcctuc deux fouillcs
archcologiquc 2 qui ont cu commc rcsultat la recolte d'un richc materiei
archeologique, integre par les autcurs des fouillcs dans !'etape Cucutcni B!.
Nicolae Zaharia, Mircea Petrescu-Dîmhoviţa, Ecatcrina Zaharia, Aşez.c1ri cltn Molc/m•a
(depuis paleolitique jusqu'au XVIIl-emc siecle) Bucureşti, 1970. p.::!HI ). Dans la collection du
Musce d' Archeologie de Să veni se trouve de ce lieux, des fra)!mcnts ccramiqucs ramasscs a la
suite des reeherches de surface, el dans l'ancierit inventairc du Musee dcpartcmental d'histoire de
Botoşani sont mentionnes des fragments ccramiques avec decor pcint, dcnmvcrts it Ştefăneşti .. sur
le bord droit du Baseu".
2
Anton Niiu et Paul Şadurschi, :.Sondajele din aşezările Cucllfeni 8 ele la Stcînw şi
Ştefăneşti-Botoşani, comunication presentee a la session scientifique organisee du Musec
1

13
La figurine en os el les quclques fragmente en ceramique peinle (donl
nous publions seulcmcnl un, qui edilic - fig. 3) onl ele decouvcrls a 150 m en
aval, par rapport des fouilles failcs auparavanl, sur la mcmc tcrrasec.
Si la ceramiquc decouvcrlc par des fouilles systemaliquc. ou par hasard
pendanl des annees apparlicnl a l"elapc Cuculeni B2, parcc 4uc sauf lC stylc, 4ui
on tislinguc sur les fragmente peinls, clic conlicnl aussi des pols qui
n'appartienncnt pas a la categoric "C" el a la variante nommec "Mmzteoru"', la
figurine en,os ne lui se trouvc pas d'analogics parfaitcs parmi les maleriaux
dccouverts jusqu" a prcscnl sur le Lcrritoirc de la Roumanic.
On pcul faire sculemcnl un rapprochcmcnl enlrc la piccc Jccouvcrtc a
4
Ştcfăneşli el les figuri nes anlhropomorphcs cn os, decouvcrlcs a lgqli • cela
suggeranlleur lisison genetiquc par rapporl aux picccs "cn violon"' . parmi ccux
on a trouve a Florcşli, sur le hord droil du Prut (en Basarahie) mcmc unc
figurine Lravaillc cn os 6 •
Mais. c'esl plus evident la ressemhlance avec la figurine sculptc cn os.
7
decouvertc a Ulmeni-IIfov • Ccllc-ci. comme on sail apparlienl a la culturc
Ccrnavodă 1, qui finit l'eneolithique sur le Lerriloirc de la Roumanic ,.anno\=anlcomme disait le professcur Vladimir Dumitrescu. donl on regretle la morlr auhe de la peri ode de Lransilion vers 1' epoque du bronzc".
Les maleriaux archeologiques dccouverls par les fouillcs exccutces
anlcrieuremcnl a Ştefăneşli dans J'emplacemenl "a Stârcea"H ainsi lJUe les
maleriaux de la Valea Lupului el Câmiceni du dcparlemcnl de Ia~i'' el Podei du
dcpanemcntal de Botoşani k 25 mars 1978. Le texte ctl'ilustration. dcposces pour l:tr~ puhlics ;,
I'Archco!ugie de Moldavic IX. a la suite de la n:striction excessivc du volume, n'ont plus etc
incluscs dans ce numcm-la.
·' lhidem. La text~ .:t l"illustration aiTcrente sont prcts pour ctrc puhlics dans un numcro
prochain de la rcvue du Musec dcpartmcntal d'histoirc de Botoşani, peut-ctrc cn "Hierasus X".
4
Eugenia Popuşoi, "Piu.l·ticu neolitict1 din coleqiile muzeului din Bârlad. dans AMM.
V-VI, (1983-1984), p. 69-75. Le texte traduit cn fran<;ais a etc puhlic aussi dans k volum~ L1.1
ci1·ilisation de C'uclllt'ni en contexte Europeen, Iaşi-Piatra Neam\. 1984-19!!7. p. 26]-268.
fig. 1/1-4.
' Dan Monah. Idoli .. en l'iolon" din Cultura Ctteuteni. dans CI. IX-X ( 197!!-1979),
p. 163-166.

" lhidem, p.l70.
7
Vladimir Dumitres~:u, Arta prei.1·torică in România, Les Editions, .. Meridiane", Bucureşti.
1974,p. 258,fi~ 285.
H Alcxandm Păuncscu, Paul Şadurschi, Vasile Chirica, RepertoriularlleoloJ.:ic aljlllleţului
Botoşani, 1, 1976, p. 257.
"Anton Niţu, Continuituteu cerwnicii pictute intre wlturile C'ucuteni-Tripolie şi GomdskU.wtol'o ( Horodişteu-Fo/teşti) en CI, Vlll, 1977, p. 145-212. ldem. Con.1·ideruţii u.wpru .l'lilurilor

f4
dcpiullclrtci1t de Neamţ 10 , annonccnl par lcurs caraclcrislittues (les: calcgories el
les J()rmcs ccnimiques'. le decor) le stylc Gomdsk-U.mtom Ju Bassin de Nistru
de Wlmttinţi 1 i .
. T~es pcnclralions cullurelles SleppÎtJUe oricnlales. dans Ies ctapes de Jehul
de la Ctlhure Gtcuteni 11 • ensuite dans les elapes de phls tard de 'CCllC etlflurei
11
ainsi l.JUC dans J'cspacc gumcllnilcnne, sont deja connues .
. •·
La dernicre de ccs pcnclration cuhurcllcs csl reprcsenlee par· Ies porteurs
Jc 'f{ ctlhure Cerillli'Odt1 /. fail alleslc aussi par la figurine en os decouvcrte a
Ştefăne~ti.
·
Presque complcle. on lui manttue seulemcnt le fragment avec kl)uel
finissail dans sa parlie infcrieurc. la figurine conserve a unc longueur de
115 mm. el la largeur maximale (dans Ia zone de la Lele) de 34 mm. Aprcs k
marquage du cou el de la Laille par unc cnlrec sinueuse de 35 mm Je longuer ct
prcsquc 7 mm de profondeur. dans la zone Jes har:Jches la picce a la largeur de
31 mm. ahoulissanl dans la zone Jes gcnoux (oi:1 esl rompue) a une largcur Jc
2~ m.m. La grosseur maximale. de la plattuc en os donl la· figurine est fahrittuc
se. Lrouve dans la zone du hassin (5.7 mm). J'ou. vers les cxtrcmitcs. elk
s'amincit. ayanl seulcment 3 mm d'epaisseur a J'extrcmitc. supcriCurc
repi:cscnlanl la lele. oi:1 sur le Jos (la face concave) alleint le lissu spongici1x. La
picce parvenue chez nous el enregistrce Jans J'invenlaire Ju Musee
Jcp'artcmenlal d'histoire sous le numero 14753 se lrove. en general. dans un hon
elat de conservation. ayanl la face venlralc un pcu convexe el cellc dorsalc cn
tji1elquc sorlc plate. un peu concave it cause de la con formation nalurellc Jc 1' os
Jonl clic a ele Lravaille. Sur la face homhe. avec Ju perioslc. soit a cause Jcs
conJitions dans lcsttucllcs clic a gise heaucoup Je Lemps Jans la couche de Lerre
vegelalc. renversee chatJlle annee par la charruc el hroyec avcc la pioche. la
figurine a deux ccorchures superficielles qui s'enlrecrqisenl cn X. soit
inlenlionnellemcnt failcs de Loulc anliquile, pour marquer son, visage (aussi la
7~one spongieuse de la nuque, pourrait marqucr la Jos et la parlic couvcrle de
cheveux de la lele).

cemmicii pictate Cllcllleni-Tripolie. Cale~oriile dinamice ale dt'cnmlui. dan~ AMM. V-VI ( 19KJ19H4 l. p. 27-6H. fig. IJ/3.
10
Jhidem, p. 66, fig. 12/3.
11
/hidem. p. 6!!, fig. 14/1-J.
'~ Eugen Comşa. Contactele dintre cmmmill1ţile Precl/cuteni-CIIcllleni-Tripolie m acelea
l'ecine din ţilllllllrile ele norei şi mml-l·e.\'1 de Marea Nea~ ni, dans .. Hicrasus", IX ( 1994 ). p. 29!l.
L' S. Morint7.. P. Roman. dans Dacia. N. S. XII. 196!!. p. 45-l:!!l; N. Ursulcscu,
'Crintinuilllte şi resiruct11rt1ri culllfral-etnice în eneolilicul României, dans Suceava XX, p. 19,
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l.a sculpturc JL· ccllL' figurine se rcduit ~t l"cstJuisse du contour
an1hropn111orphc. par ..la slrangulauon·· de la parlic se lrouvanl cnlrc la lele el
k~ hanchcs (~ur la lar_!.!l'lll de la pla4uc cn os prcparce ). ain~i tJUC par unc
tattllti"L' pofic Jc f"illU\iOll ptalitJUC (111\lr 111l'lll"l' l'll CVidCllCC k hassin C[ ks picJ~
dan~ la ;one puhicnnc. Le creu~c111enl de 0.5 111111 scukmcnl Jc la rainure
mentionncc. \'CUI nous suggL-rcr la stcalopigie connue des ido les model ce-. cn
glaise. parcc tJUc la _!.!rosscur donnce ~t la pla4ue cn os ne permcllail pas unc
aulrL' modalilc d' L'X(11"L'ssion Ceuc rainurc par inci sion el polissage se voit lrcs
d:urcn1l'nl sur ks deux fan·.., de la figurine lant dans k pholo (fig. 1) tJUL' sur k
dL·~~in L'Xccttlc ( lig ~) La piccc sculplL;L' rcnd ks cll'mcnls essenlick en
mar4uan! k lriangk 'L'XUL'I tJU.on pcul la calL;goriscr cOI11111C ohjel de culte
apparlenanl it la cullttt'L' Cuntlcni. donl clic L'\l licc dircetemenl par l"i111age. Les
dclails du ,·is<.tge ne .,onl pa-. rcndus. tele eommc on proddail dans les pha-.cs
plu~ ancicnncs. On n'csl pa-; mar4uc ks ycux ou la houehc co111nll' ~ur ks
reprL;scnlalions gtii11L'Inilcnnc-. ou 111c111e -.ur celles des phascs an!Crieure-. du
lllt ltL'll L'UCU!Cnll'll!
La pei nlurc cnnscrvc -.ur 1' un des fragmcnls re mas se-. de la sur face du sol
(fig. 3). L'll m(·nll· lcmpc a\·cc la picce en m (la figurtne anlhropomorphe)
appanienl avee prohahilitc a la mcmc pha-.e de fin de la L'ltllure Cuculeni. plus
exaclcmenl ~~ sa sctJucnn· finale. ainsi tJU·on avail prouvc par le-. fouillcs
archcologitJues fatlcs it une dislance infime. il y a vingt ans 1'.
1

•

Si pour la rechcrcc archcologi4ue dans l"cspace roumain Jc l"oucsl Jc
Prul. la figurine cn os Jecou,·erlc ~~ ŞlL'l't'ine~li-BăJiu!i reprcscnlc unc nouvcautc.
on ne pcul pas dire la mcmc chmL' de l"espace -.e lrouvanl it l"esl de Prul. dan-. la
superficie du mcme complexe cullurcl Cucutcni-Tripolic-Ariu::-d. Des
rL·chcrchcs minulieuses. pcrseveranlcs. excculces dans cel cspace par
1' archcologuc V se\·olod Markevici de 1" ln-.ti lut National d · archcologie de
1' Academic Je SciL'llCes de Chi~inătt onl raii appar;\Îlrc rcccmmcnl. des picccs
L'n os en tJUitJue sorle scmhlahles it cclk de Ştcl'ăne~ti ". Ceue chosc n'esl pas
surprL·nantc si nous lcnons eomple tJUC les principalcs localitc-. d'ou provienncnl
des ohjcts parci lis sonl les villagcs Coste~ li 1- el Hrfmzcni IK. vis-a-vis Je
1

11
1
'
1
''

J:ut!.:nia l'upu~o1. OJ>. cit.
Anton Ni\ll .:1 l'au) ~aJur\chi . .IIIJ>m ::!.

Y\.:voluJ lvanovici !\larkcvici. Po;tlnt'·lripolskie plnnnw snemoi Mnldarii. Chi~iniiu .
...)tiin\a". 19!; 1. pas~im.
17

lhitlt•m. p. JH. !'it!. 5011-.l. h-9.

Jo
Ştefăne~ti. mais sur le nord gauchc du Prut. Parmi les picccs en os dccouvertcs.
ccrtaincs sont considcrccs commc des symooles des armes minusculcs (des
poignardc). Mais runc des picccs cn os dccouvertcs. scmhle circ diffcrcntc aux
autres '''. son profil el les dctails de sculpllllT en la rapprochant plus d'une
reprcsentation anthropomorphe que d'une poignard~ • Considcranl qu'il s'agit
des reprcsenlalion diffcrentes du mcme poignard symholitJUe. V. M. Masson si
N. Merperl~ 1 ctaolissent en 19X2 dix types de poignard rituelc qu"ils tricnt~~.
Plus difficilc a croire c·csl quc ccrtains dcssins'' rcprcscnteraicnt ..des poignard
ils pcuvcnl circ inlcrprclcs plut<ll des plaqucs en os prcparccs pour
confectionncr unc autre sorle d'oojecls. pcut-clre mcmc des figurines.
Il ne faul pas ncgJijer le fail tJU"on CSI arrivc a J'intcrprclalion comme des
poignard du type respcctif de picccs. dans la pcriodc ;, hltJUcllc le complexe
culturcl Ctu..:utcni- Tripolic-Ariu~d ;, pcinc commen<ţait ;, i:·trc examinc quand on
ne connaissail pas scs phascs el scs clapcs d. cvohion. on croyail qu' ils imilaicnl
liorcmenl. des poigards cn oronze~~. C'csl frappanle _la resemolancc enlrc r unc
des picces de Bikzc Zlotc'' el la piccc de Stcfănc~li-Bădiuti. oi1 on peut
rcmarqucr la mcme modalitc de traitcr par deux rainures. les picds d'unc
figurine. le mar4uage du lrainglc puoicn toujours par incisions. el le visage de la
figurine prcsenle un X incisc. non seulcment une simple ..ccorchure .. '". Nous
faisons mcnlion a la nccessilc de rcprende l'ctude approfondie des figurines
11

" lhidem. fig. 50/-1. 1O. 13.
''' lhidem, fig. 50/5.
2
'' C.:llc chosc est cvid.:nlc el dans la dcssin d.: la pil:n: cn qucstion de Vîhvatinti. puhlic
aussi d.: V. A. Dcrgaccv el 1. V. Manzur dans l'cllldc .. Pn~:n:hefllie cnmt,fexi l'"~dlle):otripnlia.
Chi~in;lu. dans les cditions .. Ştiinta'". 1991, p. ~-1-~5. fig. 9/o .. D';iill.:ur~. mcmc monsicur
Markcvici a aiTirmc a l'ialra-Ncam\. a l'occasion du colloque de 199-1. qu'il a .:mployc pour ks
picccs respcclivcs la synlagmc ,.les soidisants poignanl'". ayanl certaines n5scrvcs.
21
V. M. Masson. N. Pcrpc11,/:·11eo/it SSRR. Moscova. 19K~. p. 306. fig. I.XXXV/1-~K.
22
Ihidem - Le lypc prcscnlc sur la planchc LXXXV. ;, numcro 13 est le poignarJ
dccouvcn :1 Costqli. el celui des numeros 1-1-15 de la mcme pl<tnchc sonl de Brînzeni.
2
; lhidem. fig. LXXXV/~0-~ 1.
c< C'harlcs Hadaczck. f..t.l colollie imlustriellf' de Kos;dnll"ce (aroml. de Zole.cc:rki) de
t·,;l""l'~~' el!eolitllitflll'. Alhum des{rlllilles. Lcopol. 1915.
2
' fhidem, pl. V /~7 a.
2
'' Nous rcmen;ions aussi i1 ccllc ocasion i1 monsicur Dan Monah: L·hncheur principal i1
L ·institut d · Archcologic de la~i qui nous a mis i1 la disposil ion les rcnscignemcnte qu' il detenait
sur ks malcriaux de 1\:st de Prut. cn particulicr ecux de Bikzc /.lotc. ainsi qu'iil'cmdit chcrcheur
de l'lnstitul d' Arehcologic de 1' Academic de Scicnces de la Rcpuhliquc de J\loldavic. de Chi~inău.
Vscvolod l\larkeviei. qui nous a fourni aimahlcmcnt les rcnsc•gncmcnls qu'il dcticnl sus ce genrc
de malcriaux.
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ai nsi quc d · autrcs ohjcts de eultl". te nani eompte des progr~s rcaliscs Jans .. le
7
dl:chi llrcmcnt ". de le urs signi fications rcligeuscs! •
A la rcprise des matcriaux an.:hcologiqucs conccrnant 1" aspect spiritucl i1
faul avoir. cn vuc le

caracl~rc

incomplet des ctudcs

jusqu·~l

prl:sl'lll.

L'll

admcttant aussi le fait quc ccrtainncs manifcstations ont etc intcrpretl:cs dans
lllll' maniere crroncc~~ ou cllcs ont etc toul simplcmcnt omiscs.

L 'illustration

l'ig. 1. La figurin.: anthn•p<>nh•tphe en os (fragm.) Jc.:ouvcrl.: :1
Jl, ll<>~ani - photo.

<>n

;1

Ştcf:mc~ti.

l'ig. 2. l.a figuri11<: de Şter.-mc~ti-Botn~ani. rcnduc en Jcssin.
l'i~. ·'· De~ fragments ccranuqucs pcints en st~ le Cucutcni 1!2 lk'couvcrls dam L1
tnmvc la figurine authrnpom11rphc enos

dep. ,k

lllll<:

oi1

Adrian Marimi, f/amnwutica lui Mircea 1:"/iadt'. Editura Dacia. Cluj-:'\apoca. Jl)H(I.

r 10
2

x Mircea Eliade. Istoria credill(t'lor

şi ideilor reli~:ina.:.';:),_ Bucure~ti.l 1iH6. p. H.
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a
Fi~-: . 1. hgurină anlrupmnmf:i din ns (fragm . ) d.:~cllpt:l it ii la Ştd:in.:~li. jud . llnlu~ani.
( hllngrafi<.:)
l .a figuri ne amhropomorph<.: .:n os (fragm . ) dccnuv<.:rl.: ;, Ştd:inc~li . d.:p . de llnlll~ani ( l'hotol
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Fig. 3. Fra)!mcntc ccramicc pictate în stil Cucutcni B! descoperite în
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s-a găsit şi figurind.

1ks fragmcnts c.:ranuqucs pcints. cn styh: Cucu te ni IL d.'couvcrh Jans la mnc o li on
a truuv.5 la f1gurinc authropomorphc c:n ns
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CERCETt\RILE ARHEOI~OGICE
DE LA BOTOSANI- .,GROAPA LUI ICHIM"
' 1992)
(Campaniile 1991-

J>Al'J.

ŞADURSCHI

NAPOLEON UN< il'REAI'<li

MIHAI MIHĂILI~SCl'

La numai trei km Je vechiul centru al oraşului Botoşani. în Bariera
Suli!a, pc un platou cu uşoară înclinare nordică, la aproape 190 m altitudine
ahsolută. între marginea unei viroage numită în popor .. Groapa lui /chim"" şi
1
~oseaua Botoşani - Ştcfăne~ti. în dreptul cahanci turistice "Rediu". se cunoştea
o veche asezare omenească. recent atrihuilă! dacilor liheri.
Î nlr~tcâl Jetaliilc privinJ campania Jl)l) 1 au fost Jeja prezentate la sesiunea
Je rapoarte preceJcntă. iar în campania Jl)l)2 s-a să pal foarte pU!in ( \'L'/i fig. 3 ).
în urma celor Jouă campanii s-au Jescoperil Joar l) locuin!e Je suprafa!ă şi cinci
horJeie (locuin!e scmiîngrop;~tc ). apar!inânJ toale aceluia~i strat Je cultură.
datat prin materialul ccramtc Jescoperil. cât ~i cu ajutorul unei moneJe
(Jescoperită în Bd 2) emisă la moartea lui Anloninus Pius (161 d. Cr.). spre
sfâr~i!ul sec.II. Într-un singur caz. o locuin!ă de suprafaţă (L7) suprapune o
locuinţă semi-îngropală (BJ 4 ). amhclc aparţinând însă aceluiaşi strat Je
cultură.

1

All:xanJru Păunl:scu. Paul ŞaJurschi. Va~ik Chirica. Re[wrtoriularheolo~ic a/judetului
1. 1976. Bucurl:~ti. p. 55 ( in wntinuarc RA.Ifl).

Boln.~ani.

! lncaJrarca mataialului s-a făcut pc haza unei rccunoa~tai Jl: suprafa\i.l ckctuată Jc Jr.
AlcxanJru Păuncscu Jc la Institutul Jc Arhcologil: Jin Bucurl:şti ~i 1'. ŞaJurschi Jc la l\lu/cul
juJc1can Jc istoric din Buto~ani. in 191!9. precum ~i pc haza materialului arhc;1logic rcwltat ru
ocazia primului snnJaj executat aici in 1991.

22
Trebuie să amintim că pc teritoriul judetului Botoşani au fost descoperite
din 1958 unele materiale documcntând nivele de locuirc din secolele II-III
d. Cr'.
Cercetări ulterioare, începând cu săpăturile de la Cucorăni , dar şi din alte
localităti', ca si recunoasterile de suprafată, extinse pe întreaga arie a J·udetului,
,
'
'
'
'
documentcază atât prin material ceramic fragmentar (sau uneori chiar întreg),
cât şi prin descoperiri monetare accidentale, o locuire intensă a dacilor liberi
între Siret şi Prut, prinzând întreaga reţea hidrografică a judetului Botoşani~>.
În afara locuinţelor de suprafată şi scmiîngropate amintite în săpăturile de
la "Groapa lui lchim" din anii 1991-1992, s-au mai descoperit şi patru gropi,
între care groapa 3 poate fi sigur considerată groapă de cult. Aceasta a dat un
bogat material ceramic întreg şi întregibil, seminţe carbonizate7 şi oase
calcinatcH, care vor fi prezentate într-un alt material, după ce unele date au şi
fost comunicate în cercuri restrânse de specialiştiY.
încă

4

' 1. Ionită. Recunoaşteri arlumlol(ice la Pol(orăşti şi Răuseni, în Arh. Mold, 1, 1961,
p. 295-306, fig. 6-7; N. Zaharia, Em. Zaharia ~i S. Rată Sondajul arheolol(ic de la Boto.rani
.. Dealul Cărămidc1riei" în Materiale, VII, (1969), p. 466-467.
~ Silvia Tcodor şi Simeon Ra\ă. în Studii şi materiale (Muzeul Suceava), Suceava. 1, 1969,
p. 37--l2; Silvia Teodor, în Din trecutuljudefului Botoşani, 1974, p. 63-77; idem, Sclpclturile de
la Cucoriini (jud. Bowşani), în Arh. Mold, VIII, 1975, p. 139-151.
' Amintim aici descoperirea accidentală a unor morminte de incineratie (7 la număr) atlatc
la Horodiştea, corn. Riidăuti- Prut, în 1966. Resturile cincrare erau depuse în amfore de tip carpic,
încadrate atât de cei care au efectuat imediat săpăturilc de salvare (Viorica Perian, Nicolae şi
Emilia Zaharia), cât şi de dr. Gheorghe Bichir (singurul care face referiri la materialul arheologic
pierdut), în secolul al III-lea după Christos (Gh. Bichir, Cultura carpiccl, 1973, nota 495); RAJB,
1, 1976, p. 199-200.
6
Ion Ionită şi Octavian - Liviu Şovan, Săpăturile arheoloxice de la Ipoteşti (jud.
Botoşani), în Hierasus, IV ( 1981 ), p. 45-49; Anton Nitu şi Paul Şadurschi, Sondajele din aşezări le
Cucuteni B de la Stânca şi Ştefăneşti - Bowşani, comunicare prezentată la Sesiunea organizatii de
Muzeul judetean de istorie din Botoşani (25 martie 1978), rămasă în manuscris; Mariana Marcu,
Napoleon Ungureanu, Cercetările arheolol(ice de la Huţani (jud Botoşani), în Hierasus, VII-VIII
( 1989), p. 223-233; Silvia Teodor şi Paul Şadurschi, De.\"UI/>airile arheoloxice de la Lozna.
comuna Dersca, jud. Bowşani. in Hierasus, 1, 1978, p. 121-140; RAJB. l, 1976, p. 39-42; Al.
Păuncscu şi P. Şadurschi, în Hierasus, III, 1983, p. 221-269; N. Ursulescu, Maria Tomozci şi P.
Şadurschi. în raportul prezentat la sesiunea de rapoarte din 1989 (Sibiu). privind cercetările de la
Prăjeni-Lutărie; Paul Şadurschi, Napoleon Ungurcanu, Sondajul urheolol(ic de la Botoşani .. Groapa lui /chim" raport prezentat la sesiunea de rapoarte de la laşi în 1992.
7
Aducem multumiri doamnei Felicia Monah pentru determinările făcute pc probele de
seminte prdevate din săpătura noastră şi pentru amabilitatea de a ne fi transmis şi rezultatele.
K Multumim de asemena d-lui Prof. dr. Sergiu Haimovici şi d-rei Carmen Tarcan, pentru
bunăvointa cu care au acceptat să facă analiza materialului osteologie din săpătura de la "Groapa

Analizând rezultatele celor
Bulo~ani

Jouă

sondaje. putem afirma cu

sig:uranţ~l că

la

este vorha de o a~c;arc stahiliL deschisă. a dacilor liheri. a-,cmc""mătoarc

cu a~czarca de la Cucorăni

1
" •

allal<t la mai puţin de 1O km distanţă ~i cu cea de

Ia peste 50 km. situată la Suharău • Se parc că a~czări le de la Cucorăni ~i
11

Boto~ani aparţin

unei faze anterioare celei de li:l Suharău.
de hază a locuitorilor a~czării de la Boto~ani - .. Groapa lui
khim". culfil'(lreo plwrrelor L'sle indicată OL' seminţele de cereale descoperite în
g:r. ~- dtcv~ culc de gresie (găsite în Ad. 5 ~i passim). piatra de râ~niţă
Jcscopcril~l în stratul de cuhur<-l. pc S Il. carou! 5.l,. Jar ~i de vasele de provizii
lucrate în special la roată. tk-.coperilc în stare frag:mentară. sau pkava ohscn·ată
în lutuiala arsă a locuinţclm.
Alte tlescopL·riri atc-,tă o intensă crl'yfere li animalelor. materialul
osteologie descoperit. mai aks în hordcic ~i gropi. Jocumentfmd prCicnţa vitelor
cornute. a ovi-caprinclor. porcului ~i calului. Prezenţa asinului (un -,mg:ur
exemplar). poate fi accidcnlalil. În schimh. oasele de animale sălh<llicL'. aproape
inexistente. (cu prohahililalL' a putul fi dell'rminal deocamdată porcul mistreţ ~i
cerhul) duc spre aceea~i conchuie. O figuri nil /.oomorfă fragmentarii pruentfmd
în rnotl evident oaia. (Bd. 2l 'inc să întărca-,că afirrnaţiik făcute.
rragmcntul Jc turtă din fier hrut . .lupă .. descoperit în BJ. 4. tlar ~i unele
ohicclc ohţinulc prrn forjare (cuţit întreg ~i fragmentar tkscoperite în BJ. 2 ~i
L. 7. suvacul din AJ. 5. furculiţa - frigare din BJ. 4). arată că prelucrarea
.fiemlui în această a~uare era o îndeletnicire curentă (fig. 9/ 2.~.n. 7l.
Descoperirea unui fragment de pahar din sticlă. de culoare vn;uic. avfmd
drept decor o încrti'-;taţie cu .material de culoare hrună. dispus la aproximativ
2 cm suh htuă. suh fmma a două dungi orizontale. paralele. ar pul ca documenta
o /(thricnrl.' pe loc li recipienrelor de stidtl. sau doar a importului acestora
(fig. 9/5 ).
Ocupaţia

Torsul şi {e.mrul sunt documentate de mulţimea ftl'.;aiolclor nu numai în
săpătură (Bd. 2. BJ. 4) ci chiar cu ocazia cercetărilor de suprafaţă. O dovadă în

plus. în favoarea practicării acestei îndeletniciri. este adusă de grcul<-l!ilc pentru
răzhoiul de !csut. descoperite în Bd. 4 (fig. X ).

lui khim .. ~i pcnlru pr<.:\ioas<.:lc Ual<.: pr<.:liminar<.: p<.: car<.: ni le-aU tran~llliS. put;ÎndU·k Utili/a În
raportul pr<.:z<.:nl.
" În cadrul unor colocvii interne organizate J.: Institutul de Tr<lcologie din llucurc:~ti ~i
Institutul J.: arhc:ologic: din la~i.
1
'' Silvia Tc:ouor. în Arh. Mold, VIII. 1975. p. 139-151.
11
Săpături P. Şadurschi. 1981-1990, ~i pc:nlru care. p<inii în prezent. s-au sus\inut doar
dtc:va rapoarte preliminare:.
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S-ar putea să se fi produs aici şi obiecte de podoabll, după fragmentul de
(nr. inv. 14567) în greutate de 6,6 g, lucrat din sârmă de argint, groasă
de 2 mm (fig. 9/1) găsit în Bd. 2 şi pentru care se găsesc analogii în mediul
carpic, la Văleni-Boteşti 12 , dar şi în nccropola de la Văleni-Neamtn.
Locuinţele de suprafa~ă şi cele scmiîngropate, descoperite, par să fi fost
folosite concomitent. după materialele ceramice, dar şi după resturile
osteologice descoperite în ambele tipuri de locuinţe. Lipsesc şi observaţii de
ordin stratigrafic sau tipologie pentru a sustine existenţa a două nivele de
locuire deosebite. Gropile locuinţelor adâncitc încep din acelaşi strat de cultură.
Materialele ceramice din ambele tipuri de locuinţe apartin aceloraşi categorii şi
forme cu cele descoperite în gropile menajere şi de cult, săpate.
Fragmentele ccramicc Jcscoperitc, apaqin în proportie de peste 50%
categoriei A (din pastă grosi eră, poroasă, modelată cu mâna) şi în propoqic de
aproape 50% categoriei B (din pastă hună, sau fină, lucrată la roată, hine arsă, în
cuptoare cu ardere oxidantă sau alteori rcducătoare). Vasele apaqinând
categoriei A sunt arse inegal. prezentând pete de culoare cenuşie şi cărămizie,
pc când cele apar~inând categoriei B, sunt arse oarecum uniform. Atât unele. cât
şi celelalte, prezintă uneori urme ale unei arderi secundare, tic datorită
incenJiului care a mistuit aşezarea, fie unor anumite ritualuri, aşa cum este
cazul vaselor întregi şi fragmentare descoperite în groapa 3.
Cele 9 locuin~e de suprafaţă, descoperite până în 1992, au fost mai
puternic afectate de lucrările agricole, care au împrăştiat materialele arheologice
încă din vechime, încât contururile locuinţelor nu pot fi determinate precis,
luându-sc în considcratie limitele răspândirii materialelor arheologice în jurul
unor vetre de foc şi ale unor aglomerări cu fragmente de lipituri de lut de la
peretii unor construcţii. În schimb, locuinţele adâncite în pământ, sau bordeiele,
păstrează mai bine conturul, cu observaţia că şi acestea par să li fost părăsite în
grabă. fără ca populaţia să se mai fi întors vreodată pc acelaşi loc, încât după
putrezirea părţii lemnoasc a construcţiei, pereţii gropilor de bordeie s-au năruit
treptat, printre materialele de construcţie şi vasele căzute de pe mese ori poliţe,
aflându-se cenuşă din vatră, cărbuni, toate acestea intercalate cu straturi de
pământ galben, provenit din năruirea marginilor gropii, sau cu straturi de sol
negru, conţinând mult humus, rezultatat din putrezirea vcgctaţiei spontane,
crescută pe gropile umplute treptat cu pământ afânat, adus mai ales primăvara şi
bră~ară

12

Gh. Bichir, Cultura carpică, 1973, p. 121, pl. CLXXXIV/2.

n 1. lonită. V. Ursachi, Văleni-o mare necropolă a dacilor liberi, 1988, p. 56-57 (M. 10),

fig. 53/32, 34.
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Jupă ploi. Je a)u\iuni. Situa[ia este similară cu cea nhscrvată la .. Dealul

Căr~umJărici .. Lot în Bolo~ani •
Dcnarul roman imperial. Jc argint. hătut în anul 161 la moartea lui
Antnninus Pius 1' (allat în BorJcwl 21. ne face s[t hănuim că părăsirea a~oării Sl'
Jatoreată e\·enimentl'lor JramatiCL' petrecute în lumea Jacilor lihLTi. imnktl
Jupit anul 170 J.Cr.. la care 'L' rdcră ~i regrctattll profesor :'\:icolaL' Cinqar C:.nd
1
pruintă tlcscopcririle tic li:! Fcdclc<jcni - la~i ". Jar ~i cunoscutul ccrcl'l;Hor
1
Ghcor!!he B1chir. în lucrănle Je,Linalc tlacllor hhcn • sau mai tinerii cncet~ttori
Virgil ~Mihăilcscu-Bîrliha. Ioan Mitrca" ~i mai recent. ccrcL'lăLorii Ion loni!;, ~~
1
Vasile Ursa~o:hi ''.
Dc~i s-a cercetat o infim;! parte din a~uarca men!ionată. nu putl·m să nu
remarcăm gama largit a ccramicii tlescopcrită. apaqinfmd amhdor categorii )i
aproape tul mor formelor cunoscute în a~u[tri )i necropole ale daci lor 1i hLTi.
ML·n[inn;·tm din categoria A (lucrat;, cu m;ina). /lorcanl'le mijlocii ~~ nuci. cu
htl/a cva;;Mt (fig -VI-6. 1.~- lh. 2-l ~i fig.)/1. .~. h--X) oale ho111hu!c. cu hu;a
trasă spre interior ~i g;îtul SL'IIrt (fig. -l/171. cqrile dacic·,·. lnmconicc ( l1~. -l/7 _LJ.
fig.)/2). sm'ichini (fig. -l/IX). ca\lroane (fig. -l/22-23). u/111 (pu!inc) ~i {mcriere
(fig. -l/1 0). la care 'c atlaogit câte\· a .fit.\tliole. suporturi defi·igare 'ji .~n·ulll(i de
la rcl~hoiul de {esllf (fig. H/1-6)~ ). fragmente de ritlsie (fig. -l/12) ~i unele n/.\e
111iniururule (fig. 4/2.11 ).
11

Mai tliverse sunt formele de vase lucrate la roalit. tiin pasi;-, omogcnit
L·ont!imînd argilă cu adaos de nisip fin - la \·asek mici - ~i cu hohul mare - la
vasele mai încăpătoare. Aceste vase sunt arse hine. uniform. avfmtl - cele mai
multe - culoarea cenu~ic. Jar fiind ~i ro~ii-cărămi;ii. uneori cu nuanţe
portocalii. iar altele de un negru intens. Printre vasele lucrate la roaW sunt foark
frecvente horcanl'f,· tic mărime mijlocie. cu gâtui oarecum cilindric (fig. ()12)
sau de fonnit O\ oitlalit ( rig. 6/1 1. v;p;e mai mari. cu gura evat.ală. suh forma unor
au/ere (fig. 61171 sau im·atate. cu gitttll scurt. ~i corpul homhar (fig. 6/U).
foarte asemănătoare ca fmm:1. cu cele lucrate cu mfma. Nu trchuic să piLTLkm
din vetlcrc llll!/illât· niiJiice 1fig. 6/3) ccnu~11. tiin care s:rau găsit mai multe

1

"1\./.aharia. Fm./.aharia ~i S I<aţ:r în .lfataiale. VII. lllol. p. -t61--HI, fi~ ..1.

lktnminan:a Jl11lllL'Jci il ro\l r.înn;l ck dr Vir~il 1\lihăilcsnr-Bîrliha ciiruia îi adiiL"L'Ill ~i
pc această calc mulţumiri. Piesa fi~urcată în cataln~ul RIC. III. p. ::!-t7. la nr -t::!9. lnv. l\I.JB·
l'

1-t 566.
1
''

N. ( ioslar. în fhihti.ye.)li, 195-t. p. 579.

l"

<ih. Bichir. Cultura mrt'tui. 1973. pa\sim; idt·m. în Tltmm-dacica. 1\' ( llJtO 1.

p. 5LJ-6H.
IX
1

l'

Virgil T\tihăilcscu-Bîrliha. Ioan !\titrca. Ji. . :.aurul dt-' la j\1t1J.:III"tl-llacl1u. 1977. r.I X.
1. loniţă. V. Ursachi. Op. cit., passirn.
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fragmente, precum şi două fragmente din gura unui Krausengefiisse, găsite în
Bd. 3. printre dărâmăturilc unui cuptor (fig. 6/4), dar şi alte vase pentru
păstrarea proviziilor, însă de mărime mijlocie (7/12). S-au mai găsit câteva
tipuri de castroane cu buza îngroşată, dar modelată diferit, având umărul
carcnat sau rotunjit (fig. 617, 10-12, 14, fig. 7/l-ll). Cănile lucrate la roată le
depăşesc numeric pc cele modelatc cu mâna şi au culoarea roşie sau cenuşie cu
torti în bandă uneori uşor supraînălţate (fig. 6/23 ). Cupele sau .,lructiere/e" sunt
mai ales de culoare neagră sau cenuşie (fig. 7115-23 ), lustruite uniform sau cu
simple motive ornamentale sub formă de linii şcrpuitc, zig-zaguri sau fascicule
de linii paralele.
Alte observaţii se vor putea face pc măsură ce materialul documentar va
spori odată cu dezvoltarea cercetării.
Trebuie totuşi să remarcăm că începuturile oarecum firave, pornind de la
Poicncşti şi de la Fcdcleşeni - Iaşi. s-au extins rapid asupra unor zone întinse
din judetele Neamţ ~i Bacău 211 dar şi în judeţele învecinate, Suceava 21 şi
22
Botoşani . Acest gen tic tlcscopcriri este tic asemenea frecvent pc malul stâng al
Prutului. unde mult timp această cultură de puternică tradiţie tracă, supusă unor
evidente influenţe romane, a fost considerată, ca ~i pc restul teritoriului
românesc, dealtfel, apaqinântl neamurilor sarmaticc 2 '. Că lucrurile stau altfel,
ne-o demonstrează rezultatele săpăturilor arheologice efectuate la Soporul de
Câmpie 24 , Medieşul Auritl:', Locusteni 2" şi mai recent din întreaga Mo/dol'(/ 27 • pc
ambele maluri ale Prutului.

211

V. Ursachi, în Carpica, 1, 1968, p. 111-177; Gh. Bichir, Cu/Jura carpică, 1973 passim;
1. loniţă, V. Ursachi Op. cii.; Viorel Căpilanu, Conlribuţii fu cunouştereu populaţiei auJolllone în
sec. 11-111. e.tl., în judeţul Bacău, în Muzeul National, Il, 1975, p. 293-334; Ioan Milrt:a, în
Carpica XX, 1989, p. 149-192.
21
Gh. Foit, Aşez.area dacicii de la Silişlea Şcheii !.1-ec. 11-111 e. 11.) în Studii şi malt:riak,
Suceava, 1, 1969, p. 23-~5; Mircea lgnat, Un cimitir dacic de epocă rmnam1fa Podeni--Buneşli
(judeţul Suceava), în Suceava, Anuarul muzeului Jud., VI-VII ( 1979-1980) p. 61-76: Aducem
multumiri autorului penlm informaţiile pe care ni le-a dat asupra necropolei din aceeaşi perioadă
dt: la Zvoriştea.
22
Paul Şadurschi şi Napoleon Ungureanu, Loc. cit.
21
V .1. Grosu, Cronolo~:ia monumentelor culturii .l'annatice dintre Ni.wru şi Prut, 1990,
Edil. "Ştiinla", Chişinău (în limba rusă).
24
D. Protase, Un cimitir dacic din epoca rmrwm1 la Soporul de Câmpie, ConJribuţii la
problema conlinuităţii în Dacia, Buc., 1976.
2
~ Sever Dumitraşcu, T. Bader, Aşezarea dacilor liberi de la Medieşul Aurit, 1, Satu-Mare,
1967.
ln G. Popilian, Necropola daco-rmrwnă de la Locuşteni, Craiova, 1980.

LES RECHERCIIES ARCH(OU>CîiQLES DE
BOTOŞANI .. GROAPA u_:l ICHI\1 ..
(Les campagnes llNI-Il)lJ2)
rt;_\"11/111; --

Sur k platL·au it la limite llliL'Sl-nord-llUe~l Lk Hoto-:-anL <111 laii lk
rL·cherches par fouilks. un habitat apparlenant aux Daee~ lthres. datan! du 11-111
sil.·de apres ksu~-Chrisl.
L · hahilal. ayant de" hahitalion" de ..,urface ainsi LJUe demi-anfoute~ (IL·~
deux types d"hahitalions appanenanl au m~me ni,·eau de lo~en e"l ~itu~ d"un
d11~ L·ommc de Ltutre de la ra\inc nomm~e ,.Groapa lui khim··. fatsanl partiL·
du hassin hydrografiLJUe de ."iitna.
Les materiaux decoU\'L'rls dan-, les dcux premiere~ annees de~ f(ntilk~
documcnlcnl la praliLJUC de l"agricullurc. l"ekva~e. ainsi LJUe des di\cr~ mL·tiLTS
parmi lc-,qucls l"u..,inagc Ju kr. la confcction Je la ceramiquc appariL'tlanl aux
dcux cate~ories:.fint'. travaillee a la muc el gm_,_,it~re. modl'lec par la matn.
LL'S forme... ceramiquc... dcCOll\l'rlCS rn lll\ enl d"utll' pari ks \ iL·i 1k . .
origincs lraciqucs d"Pcupation. el d'autrc pari l"inlluenl~l' dL· la ceramiLJUL'
supcricurc d"ori~inc romaitlL' sur ce mcticr.
Ccrtains fra~mcnls ccramiqucs appanicnncnl aux vascs d ·importat ion. l} n
Jenar roma in imperial fahrique it la mort d" Antoninus Pius ( 161 n.L· _) decou\ LTl
Jans une hahitation demi-cnfouie (l~d~) el k fragment d"un hracekl cn argL'Ill de
fac turc scrvcnl non scukmenl it la datation cmrectc de la stat ion. mai" i1..,
Prllli\Cill cn ll1~11ll' lemps la panicipalion des deux cullures i:t la realisation de la
civilisation des Daccs lihrcs aux 11-111 "icck.., aprcs ksus-Chrisl.

~" Ioan :\litn.:a. Noi crmtrthll{ii arlwoloţ:in• la nmoa.ytert'<l tstoriei
lihen de lant de Cwpa(i. în Carpica. XX. 19H9. r- 149--llJ~
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Fig. 4. Botu~ani- .. ( iroapa lui !chim", 190 1--199~. Forme c.:ramic.: modela tem
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Fig. 6. Botoşani- "Groapa lui Ichim", (1991-1992). Forme ceramice lucrate la roată

Fig. 7.

Bnto~ani

- .. ( irnapa lui ILhim··. llJl) l-llJlJ2. hmn.: c.:ramic.: lucra/<' la roalti
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AŞEZAREA

DACILOR LIDERI DE LA
"GROAPA LUI ICHIM"
( Sfârşitul secolului II d. Chr. )
•Raport de săpătură pe anul 1993

BOTOŞANI

PAUL ŞADURSCHI
NAPOLEON UNGUREANU

În 1993 s-a continuat cercetarea punctului numit "Groapa lui /chim",
situat vis-a-vis de cabana turistică "Rediu", între Drumul Naţional 29D
1
(Botoşani - Ştefăneşti) şi viroaga ce a dat numele acestui loc • S-au mai
executat două şanţuri: S IV, lung de 130 m şi S V, lung de 100 m, ambele
orientate est - vest, paralele cu S II, fiecare dintre ele având lăţimea de 1,5 m.
În această campanie s-au mai descoperit încă patru locuinţe de suprafaţă
(LI 0-13), o locuinţă adâncită (Bd 6), resturi dintr-o construcţie de suprafaţă, în
care a funcţionat un atelier improvizat ( A 1 ) şi au mai fost surprinse alte patru
gropi menajere (Gr. 5-8), foarte sărace în material arheologic, având adâncimi
şi forme diferite.
Întrucât campania nu aduce noutăţi vrednice de o prezentare imediată,
confirmând doar, în mare, concluziile parţiale la care s-a ajuns pe parcursul
primelor două campanii de săpături ( 1991-1992 )2 , descrierea detaliată a
constructiilor se va face ulterior.
De' aceea am considerat mai interesantă prezentarea unei gropi 1 îngrijit
lucrată şi tixită cu material arheologic, descoperită anterior ( 1991 ), care nu a
putut fi descrisă în detaliu până acum, dar despre care deţinem date şi unele
1
Alex. Păunescu, P. Şadurschi, V. Chirica, RAJB, I, 1976 (p.l72-173); Paul Şadurschi,
Napoleon Ungureanu, în comunicarea prezentă la Sesiunea anuală de rapoarte din 1992, Iaşi.
2
P. Şadurschi, N. Ungureanu, M. Mihăilescu, Cercetările arheoloţ:ice de la .. Groapa lui
/chim" (Botoşani, 199/-/992 ), text dactilografiat şi 9 pagini ilustraţie, depuse în 1993 la Sesiunea
de rapoarte de la Constanţa.
3
Numai la Cucorăni, în săpăturile executare între anii 1964-1970, de către d-na Silvia
Teodor cercetător ştiinţific principal la Institutul de Arheologie Iaşi s-au descoperit 18 asemenea
complexe.

materiale arheologice care permit încaurarca acesteia în rimuul gropilor dt' cult.
mai precis. a gropilor rituale.
. ..
Groapa rituală în cauză (Gr.J) a fost spenal pregillit;'t pentru Jesfă~urarca
unui anumit ritual în legătură cu un eveniment dcoschit. cum ar fi na~terea unui
copil. construcţia unei locuinte. o dsătoric. moartea unet persoane însemnate.
etc.
Acest complex închis a fost Jcscoperil spre sfâr~itul campaniei Je săpături
Jin vara anului Jl)l) 1. dnu răzuinuu-se peretele suuic al ~antului II. în zona
carnurilor X.'i-XA. la ad;încirnea Jc U10 m. în pământul răzuit. au apărut hoahc
Jc cereale carhoni;ate. Au putut fi recunoscute. pc loc. printre ele. hoahcle de
mei (mai hine conscrvatc) care preJominau -:;i Jin punct Jc veJcre cantitativ.
Scmintcle au fost puse intr-un rccipicnl de matcrial plastic. iar în ziua următoare
s-a Jcschis o casct<"t cu laturile de 4/J m. în vcJcrca cercetării complexului
apărut. La auâncimea Je 0 . .15 m. s-a putut ohscrva gura circulară a unei gropi.
plină cu material ccramic. păstrat în stare hună Je conservare. vase întregi ~i
fragmentare. chiar Jacă multe Jintre vase erau modclate cu mâna. dintr-o pastă
poroasă. Jc slahă calitate ~i inegal arse.
Vasele întregi ~i fragmentare .erau fixate prin depuneri de pământ ~i
ccnutiă. care uăucau o culoare ncagră-cenu~ie întregului conţinut al gropii.
Materialul a fost dcgajat cu atentie ~i împacheta! cu grijă. notânuu~sc
ohservatiile cu privire la formele vaselor fragmentare. S-a mai putut ohserva că
unele Jintrc vasele depuse în groapă s-au spart datorită prcsilmii pământului.
putitndu-se intregi cu u~urintă. iar altele. dc~i înlregihilc. aveau fragmctcle
impr;t~tiatc în întregul complex. semn că vasele fuseseră sparte intentionat. pc
loc. Lk participan!ii la ccremonial. Din alte vase nu se găseau Jccât pitqi.
compuse din unul sau dteva fragmente. care se îmhinatt. dllvauă că vasul fusese
spart într-un alt loc. aici auucfmdu-se Joar poqiuni fragmentare. păstrate în
acest scop. Jin vasul initial întreg.
Surprinzător a fost faptul că singurele vase păstrate întregi erau cfttcva
vase horcan de mărime mijlocie ~i mică (fig. 4) -:;i o .. cca-:;că dacică'' aviinJ Joar
o ':'tirhitură a huzci în partea opusă locului Jc prindcrc a toqii (fig. 4/1) rupte.
allată alitturi. Este posihil ca toarla să fi l()st ruptă ritual. Jar ':'i ca ca să se fi rupt
Jatoritii presiunii pitm;întului în care a zăcut aproximativ 1XOO Jc ani. Vasele
lucrate cu m:ma. Jintr-o pastă grosicră. contin:mJ ciohuri pisate. au fost prost
arse. avimJ pete de culori diferite. Je la ncgru-cenu':'iu la hrun-cărămiziu. sau
uneori alh-gălhui. mai ales pc fata ntcrioară.
În afara vaselor moudatc cu miina (oarecum neglijent). din pastă comună.
s-au găsit în accca-:;i groapă. ~i vase de o categoric calitativ superioară. lucrate la
roată. dintr-o pastă fină. omogenă. având mai frcvent culoarea ccnu~1c sau
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neagră-cenuşie

(fig. 5/3-4) şi numai câteva dintre ele fiind de culoare roşie
Vasele arse în cuptoare înăbuşite sunt frecvent decorate, cu motive
lustruite (segmente de linii şi fascicule paralele, uneori ondulate, dispuse adesea
metopic, în alternanţă cu suprafeţe complet lustruite sau cu un alt motiv
decorativ), cu nervuri orizontale în relief şi praguri pa faţa exterioară. Numai
câteva din vasele lucrate la roată au fost supuse unei arderi oxidante (fig. 5/1)
având culoare roşie-cărămizie. Acestea, au forme suple, elegante, însă le lipsesc
motivele decorative distribuite tectonic, întreaga suprafaţă exterioară fiind
lustruită integs, uneori fiind acoperite cu o engobă mai intens colorată. Toate
vasele lucrate la roată, din această groapă, au baza inelară.
De remarcat este şi faptul că toate vasele lucrate la roată au fost sparte
ritual, pe parcursul ceremonialului. Dintre cele lucrate cu mâna, au fost sparte
doar câteva (fig. 6/1-11 ).
Din unele dintre vasele folosite în cadrul ceremoniei s-au găsit în groapă
doar câteva fragmente. Partea superioară a unei amfore de factură romană,
lucrată dintr-o pastă aspră, cu mult nisip, având culoarea roz-alburie, compusă
din două fragmente (fig. 5/2) se afla pusă chiar deasupra întregului material din
groapă (fig. 3). Această porţiune de amforă păstra gura şi una dintre cele două
torţi, cu gâtui, întregi, încât a permis reconstituirea, în bună parte, a formei,
lipsindu-i însă picioruşul terminal, care n-a fost depus în groapă, în timpul
cercetării fiind căutat în mod special. De asemenea nu s-a găsit una din torţi.
Tipul acesta de amforă a fost încadrat, mai larg, la sfârsitul sec. al II-lea si
începultul celui de-al III-lea d.Chr4 •
'
'
O notă caracteristică a gâtului de amforă descoperit în această groapă este
aceea că arc marginea interioară a buzei subţiată, probabil pentru a împiedica, la
turnare, preHngerea lichidului pe faţa exterioară a amforei. Un profil asemănător
al buzei, îl costatăm la câteva fragmente de amfore, descoperite în săpăturile de
la Cucorăni- "Medeleni"~, dar şi la Măgura-Bacău.
Mai spre fundul gropii, s-a găsit o grămăjoară cu boabe de cereale
carbonizate 6, material care ne-a atras atenţia la taluzarea peretelui sudic al S11 şi
ne-a determinat să deschidem o casetă.
cărămizie.

~ Octavian-Liviu Şovan, Paul Şadurschi, Noi descoperiri de amfore romane în judeţul
Botoşani,

in ,,Hierasus" Il, 1981, p. 55.
s Silvia Teodor, SdpiJturile de la Cucordni (jud. Botoşani) in Arh. Mold. VIII, 1975,
p. 139-151, fig. 41/1; 43/3-4,6; Virgil Mihăilescu-Birliba, Ioan Mitrea, Tezaurul de la Mdgura,
Bacău, 1977, passim. Pl. Vl/5 şi XWI.
6
Determinările făcute cu rapiditate de către d-na Felicia Monah cercetător ştiinţific Ia
Institutul de Arheologie din Iaşi, au dus Ia constatarea că in afară de md, printre seminţele depuse
în groapă se aflau de asemenea seminţe de orz şi secară.

-l-0
În n:cin;ltatea griimăjoaret cu ho;the Je cereak. 'e afla cea~ca JacKit
-:-tirhttit. cu tortiţa ruplit. ctmţin;inJ 22 asti"itgak Je o\ inl·-. cakinate pronun!al.
lk altfel ~i pereţii Cl'~tii prezint;-, dare urme Je ardere secundară. care a proJu,
pete nq!rc Jc funmgine. Jar ~i pete cărămt11i sau alhicioasc Je intenstt<î!i
di kritc. pc amhl·le k!c ale peretclut \'asului.
Din accea~i /Pilit a gropi1 1f;-tr;l a se putea preciza JaGI nu cum\ a chiar Jin
acL·l·a-:-i l'l·a~L"rt Jacic;i l. provin fragmcniL' de la cd puţin două ohiecte Je formit
parakllp1pedicci lucrate Jin peretele unui oo.; lung. proh·nind de la un animal
matur. de talie mare"- Picsde în dl'>l'U!ie. aveau lungnnca de 74 mm (după
L'\<'111plarul care a putut ri întregit,-'. ~i aceo.;te fragmentl'. au fo\t sparte
lnll'n!innat. apoi '>UpU'>e unei arderi pu1L'rn1cc. fiinJ. în hun;î parte. calcinatc.
Exemplarul întregit arl' gravatc pl' ficcarl· din k!ele latnale. nîte unul. douit.
patru -,au ~a'>e ccrcuk!c concl·ntncl·. cu centrul marcat printr-un punct.
F\;umnarca atent;-, a piesei. conduce la 1dcca că ar fi putut fi folositii la un
10
anUilll' j< lL' de noroc
De altfel. ~i a'>lragakll' erau. p[in;-, nu de mult. frcn•ent
folo-;ite de copii în jocurile lor (de înJemimare ~i noroc 1. la fel ca pictricdelc
sau ciohurik de farfurii Jin faianţă sau chiar poqclan. numite în unele 1.one
rom;-me~ti . .. hocnl'··. Ace-;t joc L''>tc mai larg răspftndit. folosindu-se pe lfmgă
piesele lucrate din roci ,·iu colorate -;au din fragmente <k vase de lux ~i piL''>e
moddaiL· special din lnt. Indiferent Je natura lor. acL''>lL' piL·se sunt numill'
.. ar~,,·('
La Pr;îjl·ni. în juJe!tll Boto~ani. într-un morm<Înt -,ccundar. de
inhuma!ll' (morm:mtul -1-l. dintr-o movil;î (\1 IVi de pc \aka !'vliletinului
(punctul .. :\lim:mdra"J. s-au gitsit depuse la picioarele unui adolescent. ca
11frandit. 17 astragale 11 a-.emimătoarc cu cde din groapa rituală de la Botd)ani.
1<-lră 'ă li fost îns;î trecute prin foc.
In ce pri,·c~tc groatJa 3. compkxul închis de-;copcrit la H11to~ani. acca ... ta
avea 11 lormii îngrijitii: gura rotundă. cu diametrul de O.lJO m. formfmd un g;ît
.\\)l",l~,lkk ali fo~l l'Xalllill<tiL' dL· ,1-1 prof dr SL'I~III J(;tllllllViL·j d<: l;t {"nj\ .. :\kx. h>;lll
<·u;a .. dm la~1. ,·ar.: a anii amanililalL'a "' ne l"lllllllnin· lllll'<lial '' roultallli cxrertiz<:I.

' :\nah;.: .:kclu;Jk' în l.an<>ralorul d.: /llohl)!le l'<'llll'"'at;, al l ;nin-r,ititpt ... \kx. Ioan
( 'u;o~"" ,lin 1.1~1

r.,,,

'l<,·nlll\tllllll"l'a. 1"<:\t,lllr.ll"l'a ~1 Ulll\LT\•;trca pi<:Sl'l .1
L"ll'llta '"' d-1 V;l\lk lltlllh>\L'hi.
I"L'\I.IIII.It<ll 1.1 \(UA'lll_jUJ<:\L',III Jc i\tdri<: d111 B<>t<>~,llli .
. \n;d,,~llk n,· du,· !.1 Jllc·ul 11111111t .. m;m>L·.,··. 1111d,· plc·,ek d111 k11111 o;au di11 lli.Jll:rtal
pl;l',tt,· (hc\J~a~c cilindrt<.:L' a~<.:ll\it.: la ;11nhck cap<:IL'I "" Yal"ri dtkrit.:. ,.,, '' 1..mmk cu v;li<>.lr<:<~
rll'l'ill"c"i fl'\L' din Cdl' ~;1\c'. lllal"c';l(;"t.
1
1' )adur\Chl. \J. t·r,ukscu. ,\'ecmt>nla de la .. AIIIII<ÎIIdm .. 1/Ud. Un/n.)llllll. cumumcan:
rru.:nt<~l;·, 1.1 a XXI-.1 Sc,iunc anuala de r;~po<~rl<: ( llJH7l. Text JactilL>)!rahat; N. t·r,uko,,·u.
1' )adur,chi. \Lma l>iiiL'oncscu. Şalllwm/arlwnln~:ic Pni/<'111 (lud Un!n.yant) text Jactlio~rafial.
ltlllll'l 1'' 1111"11 .. (.mnic.l ';tp:iturihn· arhc<>IP~ic.:·· ( I')H)-IlJHKI.
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cilindric înalt de aproximativ 0,5 m, după care se lărgea, sub forma unei calote
de formă ovoidală, ajungând la diametru! maxim de 1,20 m (fig. 3). Fundul
gropii era aproape sferic, iar groapa avea, în general, forma unei pungi.
Adâncimea gropii, de la nivelul de călcare antic, era de 1,30 m, iar de la nivelul
actual de 1,65 m. După ce a fost pregătită, groapa a fost purificată prin ardere,
prezentând, mai ales în partea superioară, o crustă arsă groasă de 5-7 cm.
Fundul gropii, mai superficial ars, păstra tăciuni mărunţi, rămaşi de la lemnul
folosit pentru combustie. Deasupra întregului material depozitat în groapă, în
porţiunea g~tului cilindric, s-au găsit bucăţi din lipituri de lut, păstrând
amprente de nuiele, care ar putea să provină, fie de la întărirea părţii cilindrice a
construcţiei cu o împletitură de nuiele lipită apoi 'CU argilă, sau, mai curând,
aceste bucăţi de "chirpici" erau rămăşiţele unei construcţii demolate (moloz).
Formele ceramice descoperite în această groapă rituală sunt cele
cunoscute în complexele de locuire săpate până în prezent la "Groapa lui
/chim", ele găsindu-şi bune analogii printre materialele descoperite la Şcheia
Suceava12, Cucorăni-Botoşani 13 , dar şi în alte locuri documentar populate de
daci liberi 14 , aflati în acelasi stadiu de evolutie si organizare.
'
'
~ '
Trebuie menţionat şi faptul că în aşezarea de la Cucorăni, de acelaşi tip cu
cea de la "Groapa lui !chim", s-a descoperit o monedă romană de argint (denar)
emisă de Titus Vespasian 1\ în aşezarea de la Botoşani, numită deja, o monedă
asemănătoare emisă la moartea lui Antoninus Pius 11\ iar la Şcheia-Suceava 17 şi
18
Vlădeni-Botosani monede emise de Marcus Aurelius -Antoninus Pius. Nu
'
trebuie omis · tezaurul de la Măgura- Bacău, format din 2830 denari romani
imperiali a căror emisiune începe în timpul lu~ Augustus şi se încheie spre
sfârşitul secolului al II-lea d.Chr., cu emisiuni Septimius Severus 19 .
Gr. Foit, Aşezarea dacică de la Siliştea Scheii (.1·ec.ll-lll e. n.) în Studii şi Materiale, I,
Suceava, 1969,p. 23-36,fig.4-7.
13
Silvia Teodor, Op. cit.
14
Mircea Ignat, Dacii din nordul Moldovei în sec. 11-111 (Rezumatul tezei de doctorat),
Iaşi, 1986.
15
Silvia Teodor, Op. cit. p. 140, fig. 58/2; Silvia Teodor şi Simeon Raţă, A~·ezarea din
secolele 11-ll/ e. n. de la Cucorăni-Medeleni, în Studii şi Materiale, I, Suceava, 1969, p. 37-42.
16
Paul Şadurschi şi Napoleon Ungureanu, în comunicarea prezentată la sesiunea anuală de
rapoarte din 1992, Iaşi.
17
Gr. Foit, Op. cit., p. 28.
18
Mariana Marcu şi Napoleon Ungureanu, Cercetdrile arheologice de la Hufani, în
,,Hierasus", VII-VIII, 1989, p. 224.
19
Virgil Mihăilescu-Bîrliba, Ioan Mitrea, Tezaurul de la Mdgura Muzeul Jud. de istorie şi
artă Bacău, "Bibliotheca carppicae", I, 1977, p. 73.
12

42

L'HABITAT DES DACES LIBRES DE BOTOŞANI
"GROAPA LUI ICHIM"
(La tin du II cmc siecle aprcs Jcsus Christ)

La continuation des recherches archcologiques a "Groapa lui lchim"Botoşani a conduit en 1993 a la dccouvcrtc d'une fosse rituellc particulicrcment
interessante, tant par son contenu (des vases complctes et en fragmcnts, de
plâtras en provenant de la demolition des bâtimcnts plus ancicns, des pieces cn
os appartcnant aux ccrtains jeux de la chancc ainsi que d'habitetc, des graines
de ccrcalcs - millct. orge, seiglc -).
Autant que possiblc, on a essaye unc reconstitution du rituel avcc sa
signification.
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Fig. 1. Planul municipiului Boto~ani cu amplasarea
de la "Groapa lui /chim" (16)

săpăturii
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PLAN CE SITUATIE
Groapa lui lchirn11
11
BQTDSANI
1993

.Cabana REOIU

Fig. 2. Plan de situa!ie - Aşezarea dacilor tineri de la Botoşani . ..Gmapa lui /chim"

O ROA PA RIT UAL A

CONTINUTUL GROPII 3.

moloz
cenusă

negru vegetal
~

strat de_ cultura

cărbuni

cu inf.illratii

seminte
pămint

galben nisip_os

ceramică

piese din os
•

pl~tihi..r.A

de n.uieJ.e

,.

46

_ : O 2 4 6 cm
1 6

l<'ig. 4. Mulcrial ccrumic din groapa

1ituulă,

lucrat cu mfma

47

'

'
1

'

1

1

1
1

1

1
1

2/

,_-.-----.-----,
:-- - -- _:
•, - ----""'

...
1

1

,

1
1

1

',------1
1

1

1

!_- - __ :
.,----...;
1

1
,

1
1

3

_ : O 2 4 6cm
1 4

Fig. 5. Material ceramic din groapa rituală, lucrat la

roată

4H

-,-.

..- ' --"-t
.

-

f\

. !'

/~1--

----.

1

·:,\~---,

-Q]
-

------ -------' 3
1

------

:_V __ J 4

·

/,/

2

. .J ---- - ---

·~:E,, . . ,
:1
- - - ---

n--.--l-iJ------,

5

\~~:· ... ·~

/
\
/1
-:--- - - -- -- \__~ - - ------ - --

6

,

7

/

VJ1,

0--===-•6 cm

CJcr-T·®®J=--=~~
~~~ _____ L _®~@1
fJ~__@_I ._J~

O~@
;..

?1..

---~L®®®l~
m",

-

,

Fig. 6. Mal..:nal rcramir fra):!mcnlar. ncîrllrc):!ihil. allal in ~roapa ritualii de la Boto~ani
( 1-1 11( lhi..:ct din os. decorat pc fq..:k laterale cu rcrrun L'<HIL'cntric..: incizat..: ( 1~ ).
rcconstilllir..:

49

AŞEZAREA DACll..OR LIDERI DE LA
"GROAPA LUI ICHIM" (sec. Il d. Hr:.)

Raport de

săpătură

BOTOŞANI

pe anul 1994

PAUL ŞADURSCHI
NAPOLEON UNGUREANU

Prin sondajul întreprins în vara anului 1994, s-a urmărit să se
constate, în primul rând, dacă aşezarea cercetată prin săpătură între anii
1
1991-1993 pe partea dreaptă a viroagei numită de localnici "Groapa lui lchim" ,
se întinde şi pe malul său stâng. În urma efectuării ultimului sondaj s-a constatat
că asezarea dacilor liberi de pe platoul cunoscut si sub numele de "Podisul
'
'
'
târgului"
este situată pe ambele laturi ale viroagei, pe un teren uşor înclinat spre
firul văii, dar la o înălţime care permitea supravegherea văii Sitna, aflată la cea
2,5 - 3 km spre nord (fig.l). Aşezarea la care ne referim este amplasată pe
curbele de nivef care indică altitudinea de 188- 190 rn (fig.2).
Pentru a face această constatare s-au săpat secţiunile VI şi VII.
Secţiunea a VI-a a fost trasată în prelugirea Secţiunii I-a, peste viroagă, la
o distanţă de aproximativ 150 de metri. Ea are lungimea de 50 rn şi lăţimea de
2 rn. Pe întregul traseu al acestei secţiuni, sub stratul de sol vegetal, între
0,35-0,50 rn s-a constatat un strat de cultură apar~nând (după materialele
arheologice pe care le conţine) dacilor liberi. Acest strat coboară în zona
locuinţelor de suprafaţă descoperite până la - 0,65 rn (fig. 3), iar în porţiunele
unde se află locuinţe - bordeie sau gropi menajere sau de cult la adâncirni şi mai
mari (chiar până la- 2,5 rn). Pe traseul acestei secţiuni, între rn 23,10 şi 26,40
s-a descoperit locuinţa de suprafaţă nr. 14, prevăzută cu o vatră - cuptoraş
amenajată din lut dar conţinând şi piatră, iar în faţa acesteia, pe o suprafaţă de
aproximativ un metru pătrat pardoseala era pavată cu pietre de râu şi mici
Alex. Păunescu, Paul Şadurschi, Vasile Chirica, RAJB, 1, 1976, p. 55; Alex. Păunescu,
Paul Şadurschi, în Hierasus IX, 1994, p. 25; Paul Şadurschi şi Napoleon Ungureanu, în rapoartele
de săpătură prezentate la sesiunile anuale ţinute la Iaşi (1992), Constto.nţa (1993) şi Satu-Mare
(1994).
1
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lespezi de gresie. În două locuri pe acest payaj s-au constatat rărn~iţe de cenu~ă
şi tăciuni, iar la aproximativ 60 de ce6timetri în fata cuptor~ului, se află un
fragment dintr-o tipsie lucrată din pastă grosieră cu adaos de cioburi pisate şi
nisip. Sub această vatră - cuptoraş ~e afla o groapă sub formă de pungă,
utilizată, evident drept groapă de cult. In apropriere, la 8,5 m spre nord-nord-est
se afla încă o groapă asemănătoare, dar de mai mici proporţii (groapa nr. 9). O a
treia groapă, observată doar în profilul malului estic al S VI (groapa 12), pare să
fi avut o utilitate cu totul minoră, fiind redusă ca proporţii ~i conţinând doar
picioruşul terminal, inelar, al unei amfore de provenienţă romană.
Groapa nr. 9, sub formă de pungă, a început să fie săpată de la - 0,30 m,
sub nivelul actual de călcare, ajungând până la adâncimea de 1,55 m având la
gură un diametru de 0,80 m, iar la adâncimea de un 1 m cu diametru] său
maxim, de 1,10 m. Forma sa este cumva asemănătoare cu cea a gropii nr. 3
( 1991 ), dar spre deosebire de aceasta nu prezintă urme de ardere sau de
pregătire îngrijită, iar conţinutul său constă doar din lipituri de lut arse, pietre în
bună parte calcinate, puţine fragmente ceramice, cenu~. tăciuni. Tot din
umplutura acestei gropi, pare să provină o greutate de lut, deteriorată, de formă
piramidală cu baza pătrată, care din vechime a fost cărată de aluviuni, cu ,
aproximativ 2 m în aval, pe panta uşor înclinată.
Mai clară pare să fie destinaţia gropii nr. 10, situa,tă sub vatra locuinţei 14
(fig. 3), având şi ea forma unei pungi al cărei fund se adânce~te până la 2,50 m.
Această groapă conţine mai ales materiale care ar putea proveni de la demolarea
unei construcţii mai vechi: lipituri de lut în cantitate mare, pietre de gresie de
talie ceva mai mare decât lespezile ~i pietrele de râu din pavajyl aflat în fata .
vetrei locuinţei 14. Pietrele cu pete de funingine, erau în bună parte calcinate.
Ceramica fragmentară aflată în groapă se încadrează în ambele categorii
(modelată cu mâna si la roată) având mai ales· culoarea cenusie, dar si rosie cărămizie. În umpl~tura de pământ si cenusă cu tăciuni se' mai află si' trei
fragmente de tipsie cu marginea ridicată a~ând diametrele de aproximativ
20-22 cm şi fiind lucrate din pastă poroasă, neglijent modelate cu mâna, de
culoare cărămizie, conţinând, în afară de argilă, cioburi pisate, nisip, cu pereţii
puternic afumaţi pe ambele feţe. Fragmente asemănătoare de tipsie s-au mai
găsit şi în bordeiul 4 de pe malul drept al viroagef. In figura 4 redărn
reconstituiri în desen după fragmentele de lipsie (cinci la număr) descoperite
până în prezent la "Groapa lui /chim ".
·
Secţiunea a VII-a, având lungimea de 50 m, iar lă~imea de numai 1, 5 m,
s-a executat perpendicular pe Secţiunea a VI-a, în dreptul metrului 30.
Pe traseul secţiunii a VII-a s-a găsit a 15-a locuinţă "de suprafaţă", între m
3,90 şi 6,50. Această locuinţă orientată nord-sud, era în bună parte distrusă,
A

2

Paul Şadurschi, Napoleon Ungureanu, in comunicarea sus\inulă la sesitmea ~tiinVfică
la Muzeul Judeţean Bo~i in noiembrie 1994.

organizată
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păstrându-se

doar resturi de vatră la adâncimea de - 0,45 m, dar şi fragmente
ambelor categorii cerarnice, cele lucrate la roată fiind predominant
cenuşii, dar şi roşii, un fragment din toarta unei amfore şi multe oase de
animale, răspândite pe suprafaţa pardoselei locuinţei lucrată din pământ bălut,
aflată la - 0,60-0,65 m faţă de nivelul de călcare actual. Nu s-au putut observa
găuri de la parii sau furcile folosite în construcţie.
Pe traseul aceluiaşi şanţ (VII), între 10 m şi 13,15, s-a descoperit groapa
unui bordei (Bd.7) orientat şi acesta, pe direcţia nord - sud, a cărui pardoseală
coboară până la - 1,50 m faţă de nivelul de călcare actual. Şi această pardoseală
este formată din pământ bătut iar intrarea în acest "bordei" se făcea după toate
probabilităţile pe latura sa estică. Bordeiul pare să fi fost părăsit cu câtva timp în
urmă, deoarece ne-a oferit un inventar destul de sărac, compus din fragmente
cerarnice diferite, mai de luat în seamă fiind un picior de fructieră fragmentar,
lucrat la roată din pastă fină de culoare cenusie.
Între metrii 33,50 şi 38 s-a descoperit o groapă menajeră de formă
neregulată, având adâncimea de 1,60 m de la nivelul de călcare actual şi de
1,25 m de la nivelul de călcare antic (gr. 11 ). Această groapă era tixită cu oase
de animale şi foarte puţine fragmente ceramice din ambele categorii. După toate
aparanţele este vorba de o locuinţă-bordei părăsită şi transformată într-o groapă
menajeră. Bogăţia materialului arheologic din această groapă ne va oferi date
preţioase în legătură cu animalele pe care le creşteau dacii liberi din această
zonă pe lângă casă si eventual cele pe care le vânau de obicei.
Între m 24,50 şi 26,85, o altă groapă (g. 13) simetrică, sub forma unui
cazan, adâncă de numai un metru când a fost săpată, iar în prezent avându-şi
fundul la - 1,40 rn, a putut fi observată doar la taluzarea peretelui sudic al S VII,
în vederea desenării profilului şi se înţelege că s-ati găsit foarte puţine materiale,
nesemnificative, provenind,.din această groapă.
Descoperirile făcute până în prezent la "Groapa Lui /chim", pe ambele
maluri ale viroagei îşi găsesc, în mare, corespondente în ceea ce a fost definit în
1973, drept cultura carpicăJ. Există şi mici deosebiri, între care menţionăm
prezenţa unei forme ceramice arhaice de sorginte ~aco-getică la Botoşani,
tipsia 4 , această formă dispărând la carpi.
Prezenţa tipsiei în aşezarea dacilor liberi de la Botoşani credem că trebuie
pusă în legătură cu costobocii, o altă grupare de triburi geto-dace 5 ajunsă în
secolul al II-lea d. Hr. la culmea dezvoltării sale6 şi a cărei dispariţie se petrece
aparţinând

Gh. Bichir, Cultura carpicd, 1973, passim.
Emil Moscalu, Ceramica traco-geticd, Bucureşti, 1983, p. 87-88.
~ Nicolae Gostar, în Hdbdşe~·ti, 1954, p. 558-580.
6
Gh. Bichir, ibidem, p. 173.
J
4
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în jurul anului 170 d. Hr. în împrejurări oarecum confuze. Dar împărţirea
dacilor liberi în populaţii carpice şi costoboce este arbitrară 7 , particularităţile
regionale neputând delimita culturi aparte.

L'HABITAT DES DACES LIBRES DE
"GROAPA LUI ICHIM"
Le compagne 1994

BOTOŞANI

Resume

Avec les foilles de 1994, on est arrive totalement a 15 habitations
de surface et 7 habitations demi-anfouies (huttes) creusees sur les 7 sections
executees entre les annees 1991-1994.
On a pu affirmer maintenant, avec plus de siîrete que "le plateau", fait
partie des formes ceramiques traditionnelles, heritees de la culture tracogetique, conserve seulement dans un certain milieu des Daces libres,
probablemcnt de la population costoboquc, qui a conserve cette forme
ceramique d'originc tracique.

7

Ion Ioni\ă. Din istoria şi ci1•ilizaţia dacilor liberi, 1982, p.ll9.
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Fig. 1. Situarea aşezării dacilor liberi de la "Groapa lui Ichim"
faţă de municipiul Boto~ani
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BOTOŞANII, ÎNTRE LEGENDĂ ŞI DOVEZI

ARHEOLOGICO- ISTORICE

PAUL

ŞADURSCHI

S-au făcut, până în prezent. mai multe încercări de prezentare al
unuia dintre cele mai mari si mai importante orase ale tării, Botosanii 1• AJ·uns
'
'
'
'
astăzi pe un loc modest, în 1832 figura drept al doilea ca mărime în Moldova~.
imediat după Iaşi. Toate încercările, chiar şi cele mai recente·', se dovedesc
incomplete, deficitare.
Legat afectiv de acest oraş prin naştere, marele savant Nicolae Iorga, încă
din anii adolescentei sale, descifra inscriptii de pc pietrele funerare ale
străbunilor, iar la maturitate a scris monografia breslei blănarilor ce-şi ridicase
semea!a biserică S.fântulllie. Atunci când i s-a cerul însă o lucrare monografică
asupra . urbei, marele nostru concitadin a făcut observaţia că mai întâi este
necesar să fie adunate documentele risipite prin diferite arhive (aflate uneori în
străinătate). Totuşi. pentru Congresul General al Ligii Culturale care urma să
aibă loc în 1932, la Botoşani. Nicolae Iorga a trimis o schi!ă istorică a oraşului,
intitulată Un oraş românesc: Botoşanii. Textul era cel publicat deja din 1921 în
volumul "Istoria Românilor în chipuri şi icoane". Potrivit acestui text.
localitatea initială, întemeiată de Botăş - stămoşul, era un sat, care'· aşe:at
Într-un loc oarecare, departe de apa cea mare a Siretului şi apa cea mare a
Prutului, Într-un finut care n-al'ea alte/ bo~:ăfie decât a ••itelor, ce ~:ă.~eau
păşune Înaltă şi ~:rasă pe pm•ârnişurile dealurilor de lut ... satul Botoşani lor nu
Artur Gorovei. Mono):rajia oraşului Botoşani, f.a. <1926>; Botoşanii în IY32, La. (în
redactarea lui Tiberiu Crudu, Preşedintele Ligii Culturale, Seqia Botoşani).
1

Constantin A. Stoide, Ioan Caproşu. Relaţiile economice ale Braşovului cu Molclom.
"Universitas", 1992, p. 93-9-t.
·' Botoşani - mono):rujie, Editura "Sport - Turism", redactată de un colectiv coordonat de
Andrei Cardaş, Iaşi, 1980: Eugenia Greccanu, An.wmhlul urhun meclieml Botoşani. Bucurc~ti.
1981.
2
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făcea să se prevadă prin nimic un viitor mare"4 • În continuare însă, Nicolae
Iorga specifică faptul că prin apropiere trecea un mare drum comercial încă din
timpul lui Bogdan - vodă, întemeietorul. Tot acolo se menţiona că în "Vechea
cronică a ţării" (Aşa - zisa Cronică anonimă de la Bistriţa) scrisă în secolul al
XV -lea din porunca lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, este înregistrat jaful tătărăsc
din 28 noiembrie 6947 (1439) ,,până la Botoşani".
,
Este meritul profesorului Constantin C. Giurescu să fi observat că din
felul cum este citat, Botosanii era un centru bine cunoscut, nu un sat oarecare5•
C.C. Giurescu ia în s~ă şi tradiţia poirivlt căreia la 1350 annenii şi-au
întemeiat aici biserică, fapt susţinut şi în lucrări de recentă apariţie6 • Nu rezistă
deci .aşerţiunea lui Nicolae Iorga, că, "mai târziu, destul de târziu", abia pe
timpul lui Petru Rareş, satul, aflat în aproprierea Păpăuţilor, loc de popas şi de
7
odihnă al viteazului domn Ştefan, în drumurile sale spre Hârlău, devine târg •
Emil Diaconesu a legat întemeierea acestei aşezări orăşeneşti dintru
început de drumurile comerciate care se intersectau aici 8, iar profesorul Victor
Tufescu, de acord cu acest punct de vedere9 , argumentează mai ales ceea ce a
provocat rămânerea în urmă a oraşului, apoi decăderea sa: dezvoltarea transporturilor cu cereale pe Dunăre (după 1829) care propulsează Galaţii înaintea
Botoşanilor, urmată de schimbarea, în mare, a reţelei rutiere, cu o reţea de căi
ferate, care situa Botoşanii la un capăt de linie, încât şi alte oraşe
i-o iau înainte, într-o impetuasă dezvoltare, mai ales economică.
Titlul lucrării istoricului C. C. Giurescu . - Târg uri sau oraşe şi cetăţi
moldovene din secolul al X-lea până la mijlocul secolului ai XVI-lea, sugerează
el însuşi, vechimea mai mare decât cea pe care o atestă documentele (ajunse
până la noi) şi pentru oraşul BotoŞani. Această tucrare, odată tipărită, în 1967, a
rămas în depozit, nedifuzată, poate pentru faptul cA se scria prea mult despre
Cetatea Albă, Cemăuti, Hotin, vechi orase românesti, situate, la data aparitiei
'
'
'
,
cărţii, în afara frontierei. Şi alţi cercetători au încercat să promoveze ideea
4

Nicolae Iorga, Un oraş românesc: Botoşanii, în volumul "Botoşanii în 1932", Liga
f.a., p. 1-16.

Culturală-Secţia Botoşani,
5

Constantin C. Giurescu, Târguri sau oraşe şi cetdţi moldovene din secolul al X-lea până
la mijlocull·ecolului al XVI-lea, Bucureşti, 1967, p.l96.
6

p. 383.
7

8

Tigran Grigorian, Istoria şi cultura poporului armean, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1993,
.
Nicolae Iorga, Op. cit., p. 1-2.
Emil Diaconescu, Vechi drumuri moldoveneşti, Iaşi, 1939.

Victor Tufescu, Un oraş în declin : Botoşanii, în "Sociologia românească", III, 1938,
p. 468-518; idem, Tradiţii şi perspective în dezvoltarea municipiului Botoşani, în voi. ,,Botoşani
istorie şi contemporaneitate", Bucureşti, 1969, p. 9-21.
9
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vechimii mai mari a târgului Botoşani, între aceştia allându-se Nicolae Grigoraş
si Ioan Caproşu de la Iaşi. care fac legătura cu vechea biserică Mănăstirea
Doamnei.., din apropierea Botoşanilor şi documentul din 13H 1 publicat în
"Arhivele Basarabiei'" din 1930. Acelaşi fapt este relevat şi de rcgretalul
profesor de la Stânceşti. Ioan D. Marin 11 •
Pentru o datare mai veche a Botoşanilor pledează şi argumente de natură
arheologică. amintind săpăturilc executate în vecinătate. la Hudum. care
sugerează prin materialele descoperite. existenta în apropiere. a unui important
centru meşteşugăresc 12 • Acelaşi lucru poate li dedus şi din recunoaşterilc de
1
suprafată şi descoperirile fortuite realizate în zonă '. dar şi de frânturi de
legendă păstrate de traditie ~. Celebre oraşe, ajunse pc o anumită treaptă a
1
dezvoltării lor. capitale, au o legendă la bază '. Numărul de 7 coline. pentru
Roma. dar şi pentru laşi. ca şi cel de 7 munti. pentru Bi~anţ 1 " trebuie acceptat cu
intelegerea semnificatiei sale simbolice. Dacă ar fi să numim dealurile pc care
s-a extins oraşul Botoşani de astăzi. numind Podişul TârMului. Dealu Dre.o;/eunt.
Dealu Lutărie. Dealu Tulbureni. Dealu Rediu şi Dealu Suliţei. ne-am apropia de
7. iar dacă am număra şi Dealu Botoşunca. pe a cărui pantă sudică s-au făcut
deja c_âteva constructii. am împlini numărul miraculos. cu perspectiva. de a-1
depăşi în viitor şi cu altele (Prilwn. Rai. etc.). Începuturile acestei urbe se află
în zona bogată cândva în izvoare. pc pante cu expunere favorabilă şi ferite de
vânturilc aspre. unde. din timpuri străvechi s-au infiripat mai întâi aşezări
temporare, apoi permanente. ale unei populatii sedentare. Mărturii materiale
pentru aceste începuturi stau uneltele de silex documentând palcoliticul
mijlociu. pe terasa de pc malul drept al Sitnei, în zona Cărămidărie. fragmentele
eeramice eucuteniene descoperite accidental în zona Po.ytei Vechi. având o
1

111

Nicolae Gri)! ora~. Ioan Capro~u. Hisaici şi miincl.wiri din Mnldnm. Hucun:~ti. 1lJI'>K.

p. -t9.
11

Ioan D. Marin. Botoşanii Je la incepttlltrile .wle /'cÎnii la jumcitatea wcolului al
XVIII-lea. in ,,Hierasus··. IV (1981}, p. 106; ldcm, Hotoşanii- apanaj al doamnelor Moldm·ei (În
voi. ,,Botoşani - istoric şi contcmporancilalc", p. 29--t4; ldcm, O ctitorie a {iirii Romcine.yti in
Mo/Jow Jin .~ee. al XIV-lea: Miimhtirt'a Doamnei. tie lcin~ci Hotoşani. in "Hicrasu--. VI ( 19R6).
p. 97-10~.
12
Victor Spinci ~i RoJica Popovici-Baltă . ..Principalele rt';.ulratl' alt' .\liptitttrilor .It• Iti
Hutlum-Howşani Jin anii IY70-IY7:!.. in .. Din trccmul_iudc\lllui Boto~ani:·. 197-t. p. Il X-1 ~0.
Akxandm Păuocscu. Paul Şadurschi. Vasih: ChuiL·a. Ref'aloriul arlwolo~ic al jude{ulw
1. 1976. p. -t9-5.l
1
~ Alexandru Păuocscu, Paul Şadurschi, in "Hicrasus". IX. 199-1, p. 1 1---l8.
1
' Vladimir Hanga. Cetatea celor 7 coli ni', Bucurqti. 1957. p.41---l8.
l.l

Botoşuui.

Ioan Silviu N1stor. Simboluri tmacmmce în Stema Rmminiei'! in Revista de istori~
IRIMJ. nr. 1-~ 1~3-~-t). 199-1. p 51-52.
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vechime de aproximativ 4500 de ani, topoarele de piatră găsite în diferite
cartiere. apaqinând tranziţiei spre epoca bronzului şi cele aparţinând culturilor
Costişa, apoi Noua, de acum 4000-3000 de ani, ajungând la aşezările din prima
epocă a fierului, identificate pe panta dealului ce coboară spre apa Dreslcucăi,
fiind acum vorba de aşezări traco-getice. Dar toate aceste urme firave au
constituit temelia altora mai trainice, care le-au continuat. Activitatea
permanentă, neobosită, a omului a modificat peisajul zonei. Acolo, unde, într-o
văgăună mlăştinoasă, se aflau doar sălcii şi bălării, molozul transportat din
mahalalelc pustiite de incendii, au modificat ambientul, transformându-1 în zonă
locuită si chiar
. în centru politic-administrativ si cultural.
Mă opresc aici cu exemplificările, făcând doar observaţia că până acum
datorită sărăciei informaţiilor, s-au luat în consideraţie mai ales criterii de ordin
economic şi politic privind începuturile târgului Botoşani, fără a se ţine prea
mult seama de faptul că acesta continuă de fapt existen{a altor aşezări, Într-o
permanentă pre.facere şi dezvoltare, datorită faptului că se aflau situate într-o
zonă atât de favorabilă lucrării pământului fertil, dar şi schimbului de produse,
În regiunea de contact a Câmpiei Moldovei cu Podişul Sucel'ei, marcată de
abruptul unde s-au întâlnit şi s-au ciocnit populaţiile preindoeuropene,
sedentare, cu cele de stepă, că la această linie de contact s-au ridicat încă din
secolul
al
V -lea î. Cr. cetăţi de pământ vizibile şi astăzi, după ce timp de peste două
milenii le nivelează plugurile. Tot aici îi" găsim în secolele 11-111 pe dacii liberi,
pe costohoci şi carpi, aici se găsesc dovezi ale existenţei unei populaţii creştine
care prin secolele IV-V folosea linguriţe de argint pentru împărtăşanie 17 , iar pe
la 1350 se vorbeste de existenta
' unei biserici crcstine de rit armean. Pc aceste
locuri blagoslovite de Dumnezeu, însusi Stefan cel Mare s.i Sfânt în al 40-lea an
al domniei sale, a înălţat biserica "Sfântul Nicolae Făcătorul de minuni", în
vecinătatea târgului, pc locul ce mai târziu se va numi Popăufi 1 K •
Adevăratele obârşii şi evoluţia municipiului Botosani de astăzi se at1ă
încă, paqial, acoperite de ceaţă. Îndelungatul proces de idcludcri şi înglobări ale
unor sate şi mahalale, recent puse în lumină 1 Y, au dat urbea de astăzi. Putem
spera oare ca nu peste mult timp (în anul 2000) să participăm la aniversarea a
650 de ani de la fundarea Botoşanilor ?

.

.

.

17

..

.

.

Dan Tcodor, Creştinismul/a e.1·t de Carpaţi. laşi, 1991, p. 30, lig.4.

IK Vasile Bînzar, Unde a jiJ.I"/ .mtul Popăuţi ... , Hierasus, VII-VIII (1989), p. 381-386;
P. Şadurschi, în Bi.1·erica domnească .. Sf Nicolae făcătorul de minuni'". Popăuţi-Botoşuni,
Editura Axa-Botoşani, 1996, p. 3-8.

IY

Române,

Tezaurul Toponimie al Romiiniei, Moldova, voi 1, partea 1 ( 1991 ), Ed. Academiei
p. 129-133.
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BOTOSANI, ENTRE LA LEGENDE ET LES PREUVES
' ARCHEOLOGIQUES-HISTORIQUES

Outre les documents historiques ecrits et ceux archeologiques, materiaux,
1' auteur invoque 1' uni vers legendaire pour soutenir 1' anciennete de la bourgade
(viile) de Botoşani.

Fig. 1. O imagine fantezistă a târgului Botoşani luat cu asalt de austrieci la 22 martie 1788, când
sunt puse pe fugă trupele turceşti, ocupante (După Artur Gorovei, < 1926> ).

Fig. 2. Cahl e cu embleme heraldi ce provenind de la .,Bi serica Sf.Ni colae Făc ătnml rl P. minnni " rlP. 1 ~ Rntoşan i .
( Du pă al bumul înt oc mit de Cpt. A urei Gheorghiu şi M arcel Olinescu ,. Bot oşan ii care se duc .. )
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DOVEZI ARHEOLOGICE DE A~TOHTONIE,
CONTINUITATE ŞI. ROMANIZARE, LA BOTOŞANI"

..
ŞADURSCHI

PAUL

Titlul acestei comunicări, formulat sub impresia momentului, nu
poate fi tratat pe durata unei succinte intervenţii. Socotind totuşi că nu trebuie să
mă abat de la subiect, având în vedere şi faptul că tema a mai fost tangential
prezentată 1 , cu alte prilejure, o voi face foarte pe scurt, argumentarea găsindu-se
în materialele explicite, prezentate la sesiunile anuale de rapoarte arheologice.
Nu mă voi referi la autohtonismul celor mai vechi populaţii care au locuit,
pe teritoriul actualului municipiu Botoşani, pentru că aceasta se demonstrează
pe arii mai largi, depăşind nu numai limitele actuale ale unor localităti. dar,
uneori, limitele unor judete. provincii sau chiar ale unor state actuale, deşi însăşi
această idee se poate susţine cu argumente incontestabile.
Punctul de pornire, pentru tema în discuţie, este în cazul de fată perioada
traco-getică (Hallstatt-Latene) documentată prin ceramica cenuşie, modelată cu
mâpa, pe care o găsim ca pe un rudiment şi alături de ceramica fină, lucrată la
roată, de culoare cenusie sau rosie-cărămizie, în acelasi strat cultural; situatie
specifică perioadei c~respunzătoare provinciei rom~ne Dacia·1 • Ca for~e
ceramice lucrate cu mâna găsim în acest strat cupe-fructiere miniaturale, aşa
-zisa ceaşcă dacică tronconică, tipsia, capacul discoidal sau cor:tic, pe care le
întâlnim răspândite, în parte, pe îiltregul spaţiu locuit de traco-geţi4, pe noi

• Material prezentat la Sesiunea ~intifică organizată de Muzeul de istorie Roman, la 30
martie 1995, cu prilejul redeschiderii expozipei de bază, in localul actual.
1
Alex. Păunescu, Paul Şadurschi, V. Chirica. Repertoriul arheologic al j
· 1tosani.
1, 1976, p. 55; Alex. Păunescu, P. Şadurschi RAJB - Municipiul Boto.#{Je'Ji\B' ~. in
Hieras~.~. IX, 1994, p. ~5..
,~";~\ ~
- Paul Şadurscht şt Napoleon Ungureanu, 10 rapoarte de sapatura pre:z6ittte·1~e~ltle
finute la Iaşi (1992), Constan\Jl (1993) şi Satu Mare (1994). ·
·
·
1 lb"d
1 em.
_.;1y
4
1. H. Crişan, Ceramica daco-geticil, 1969, passim. fig. 71/tl; Emil Moscalu, Ceramica
traco-getică, 1983, passim.
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interesându-ne mai ales zonele cercetate prin şăpături, aflate. în apropierea
Botosani lor~.
'
Aşezarea dacilor liberi aflată în marginea estică a Podişului târgului, la
numai 3 km de vechiul centru al Botoşanilor, între cetăţile getice de la Stânceşti
şi Cotu-Copălău, a fost datată pe criterii sigure' spre sfârşitul secolului al II-lea,
d. Ch. Datarea este susţinută şi printr-o descoperire numismatică, în bordeiul 2
săpat încă în prima campanie de săpături executate aici în punctul numit de '
localnici ,.Groapa lui /chim", găsindu-se un denar emis la moartea împăratului
roman Antoninus Pius 7 în anul161 d. Ch.
·
Materialele arheologice descoperite aici, pe parcursul celor cinci ani în
care s-au efectuat săpături, documentează caracterul sedentar al populaţiei, care
se ocupa în primul rând cu agrii-ultura1 şi creşterea animalelor domestice 9 •
Piatra de râşniţă 10, fragmetul de seceră din fier 11 , ca şi formele ceramice lucrate
cu mâna şi la roată, pentru păstrarea proviziilor de hrană, dovedesc acelaşi
lucru. După cultivarea plantelor si cresterea animalelor domestice este
documentată obţinerea fierului prin' redU::erea min"eului şi făurirea unor
unelte din fier 12 • Olăritul, strâns legat de ocupaţiile de bază şi schimbul de
produse documentat atât prin prezenţa monedei imperiale de argint, amintită,
cât şi prin formele ceramice de import (amfore fragmentare) în care se
transportau ulei şi vinuri fine sau care singure constituiau obiectul schimburilor
comerciale (căni, străchini, ulcioare). Toate acestea, erau lucrate din argilă
conţinând nisip şi arse la roşu (ox.idant), uniform pe întreaga suprafaţă.
Ultimile dintre ele (căni, străchini, ulcioare) aveau pereţii subţiri, baza
inelară şi erau lustruite puternic, uniform, pe întreaga suprafaţăn.
Cultivarea secârei, documentată aici, leagă asezarea de la Botosani, din
'
secolul al II-lea d. Hr. de cea de la Răcătău (Tamasidava),
din secolele 1' î. Hr. ~ Silvia Teodor, Sdpdturile de la Cucordni Gud. Boto~i), în AM, VIII, 1975, passim;
Emil Moscalu, Op. cit., p. 87; Paul Şadurschi, Emil Moscalu, Noua cetate getică descoperitd, la
lbdneşti Uud. Botoşani), in Hiera.rw, Vll-Vlll (1.989), p. 183-199.
6
Paul Şadurschi şi Napoleon Ungureanu, Aşezarea dacilor liberi de la Botoşani .. Groapa lui /chim", material prezentat la Sesiunea de rapoarte ţinută în 1994 la Satu Mare.
7
Ibidem, in rapoartele de săpătură prezentate la Iaşi (1992) şi la Constanta (1993).
1 Felicia Monah, Considerations .rur le macrorestes vegetowc decouvert.r dans les
etahlissements du r' mii. apres J.C. de Moldavie, în Relations Thraco-lllyro- Helleniques (Actes
de XIV' symposium national de thrat:ologie), Băile Herculane, 1992, Bucarest, 1994, p. 417-425.
9
Sergiu Haimovici, în ·comunicarea susţinută la sesiunea anuală de rapoarte, Sa tu Mare,
1994.
w Paui Şadurschi şi Napoleon Ungureanu, in raportul de săpătură prezentat la sesiunea de
rapoarte din 1993 (Constanţa).
11
ldem, in raportul de săpătură pregătit pentru sesiunea de Ia Cluj-Napoca (mai, 1995).
12
ldem, în rapoartele prezentate la Iaşi (1992) şi Consatnţa (1993).
n Ibidem.
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1 d. Hr., iar cultivarea meiului de nivelul de locuire de la Brad (Zargidava) din
secolul 1 d. Cr. 14 • Puţinele analize de seminte. de care dispunem pentru această
perioadă nu permit interpretări mai nuanţate, dar permit emiterea unor ipoteze
de lucru privind continuarea în zonefe rurale rămase în afara stăpânirii romane,
după anul 106, a felului de trai al populaţiei autohtone, stimulat de pătrunderi
ale unor populaţii de acelaşi neam, venite din părţile Galiţiei sudice 15 şi care
păstrează mai bine unele forme ceramice, conservând chiar anumite forme
dispărute în zona subcarpaţilor răsăriteni u'.
Amfore romane, sau de factură romană, de genul celor descoperite la
11
11
Măgura-Bacău , dar şi la Şendreni sau .Barboşi , ~cot. în relief traseele pe care
se făceau schimburile de produse cu Imperiul roman.
O piesă paralelipipedică lucrată pe diafiza unui os provenind de la un
animal de talie mare, având cele patru feţe laterale marcate cu unul, două, patru
şi şase cerculeţe, aparţine după toate probabilităţile unui cunoscut joc de noroc
practicat în lumea romană 19 • Prezenta
, acestei piese alături .de alte obiecte a căror
provenienţă este sigur romană, completează tabloul romanizării societăţilor
intrate sub influenţa culturală benefică a marelui imperiu.

14

Felicia Monah, Op. cit., p. 420, fig. 2.
-~ Vasile Pârvan, Getica, 1926, p. 248; În ediţia din 1982 a lucrării, tipărită la Editura
Meridiane, a se vedea notele şi comentariile întocmite de Radu Aorescu (Harta cu populaţiile
dacice după Ptolemeu, de la p. 520 şi tabelul de la p. 522) in care se poate observa continuitatea
1

getică de-a lungul abruptului dintre Podişul Sucevei, zona colinari şi Câmpia Moldovei, paralel cu
valea Siretului, de-a lungul căreia se manifestă acelaşi fenomen.
16
Dacă în toate cetăţile de pământ şi aşezările getice deschise, datate intre secolele V-III
î. Cr. s-au găsit fragmente de tipsii şi capace discoidale lucrate cu mâna, din pastă zgrunţuroasă, în,
mediul carpic această formă nu s-a mai păstrat după cwo se constată din cartea D-lui Gh. Bichir,
Cultura c:arpică, 1973.
17
Virgil Mihăilescu-Bîrliba, Ioan Mitre, Tewurul dL ID Milgura, 1977, Pl.VU5, XIUI;
Catalogul,,Expoziţia civilizaţiei geto-dac:ilor din Bazinul Simuwi", 1977, la or. 555.
11
Silviu Sanie, Civilizaţia romanii/a est de Carpafi fi romanitatea pe teriloriul Moldovei
(sec:. Il i.e.n. - III e.n.) Iaşi, 1981, passim.
19
N. Lascu, Cum trăiau romanii, Ed. Ştiinţifică, 1965, p. 391-392.
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DES PREUVES ARCHEOLOGIQUES DE PRESENCE AUTOCHTONE, CONTINUITE
ET ROMANISATION, A BOTOŞANI
Resume

Les recherches effectuees jusqu'a present a Botoşani- "Goapa lui !chim"- constituent un
jocument d'une part de l'existence autochtone et des habitueles pratiquees par Ies habitants de cel
habitat (les Daces libre de la fin du- Ilem.: siecle apres Iesus Christ) et d'outre par! l'affinite deces
habitants pour des objets, des coutumes et la maniere de 1'existence, pinetres du monde romain.
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ALEXANDRU PĂUNESCU ŞI PAUL ŞADURSCHI

REPERTORIUL ARHEOLOGIC
AL ROMÂNIEI
JUDETUL BOTOSANI

'

'

VI. COMUNA BROSCĂUŢI
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VI. BROSCĂUŢI
CONSIDERAŢII

GENERALE DE ORDIN
FIZICO-GEOGRAFIC
Teritoriul comunei Broscăuti este situat din punct Je vedere
geomorfologic în microraionul Dorohoi-Boto~ani. care reprezintă partea vestică
a suhraionului cunoscut sub denumirea de Câmpia Jijiei superioare ~i a Aa~cului
a Câmpici Moldovei.
V. Băcăuanu a ajuns la concluzia că prin adâncirca regresivă a râului .lijia
~i prin drenarca acestei suprafete. ~esul Jijiei s-a transformat într-o terasă Jc
luncă hine difercntiată în sectorul Dorohoi-Aroscăuti. prezcntându-se sub forma
unei trepte neinundahile care arc o Iătime de circa 1 km spre Aroscăuti. alcătuită
fiind ~in aluviuni nisipo-argiloase groase de circa 7-X m 1•
Acela~i cercetător afirmă că terasa inferioară a Jijici. cu o ahituJine de
aproximativ 10 m. care în apropierea ora~ului Dorohoi arc funqia de funJ Jc
vale. în aval de această localitate se prezintă sub forma unor trepte fragmentare.
înguste situate la baza versanti lor sau sub forma unor grădi~ti allatc pc suprafa!a
~esului aluvionar!.
Teritoriul comunei Broscăuti. cuprins între 26'" 1" 54" longitudine estică ~i
47" 57' 4" latitudine nordică. arc o suprafată de circa tiO kmp ~i prezintă un
relief a cărei altitudine medic variază între 150 ~i 2(Xl m. În ceea ce pri vc~tc
ahitudinilc maxime. acestea pot fi întâlnite prin acele forme de relief cunoscute
sub toponimele de dealurile: Ghilcluca. Buliga. Putreda. Muşchioast1 (allaiL' în
partea de nord ~i nord-est a comunei). dealul Lupului (la nord-norJ-vcst de satul
Slobozia). Ttltarm ~i Florii (în partea de sud a comunei) ~i dealul Bddinwn (la
vest-sud-vest de satul Aroscăuti).
Podi~tll Broscăuti, situat în partea de sud a satului cu accla~i nume.
reprezintă o poqiunc întinsă. sub li.lrma unor poduri intcrlluviale.
Văile se dcsfă~oară pc suprafete relativ înguste, unele dintre ele fiinJ mici.
seci în prezent sau cu un debil mic. Cea mai largă vale este cea a .lijiei care
traversează teritoriul comunei de la vest spre est. În afara acestui rfn1. accla~i
teritoriu este udat de câteva pâraie cum ar fi Be:era, Zahama, Ruginoa.m.
Dintre iazuri cel mai important este la:ul Musca/ului situat la nord-norJ-vcst Je
satul Sloho:ia.

• Menţimuim ni f(nciculele lllllt'l"ioare. pre~ellltind ediţia lltltlli. imhwuitti{itâ .yt acluali~alti
"RAI/l <llt{fl.\"1 puhlicate in f/iertt.\11.\ \11 IYX}). /liaa.\11.\. FII- \III/ 1/YXYJ .yi flierasus IX 1/lJLJ.Ji.
1
Ctimpia Moldm·ei. p. 197-llJH.
~ lhidem. p. 1:!l) ~i 1ti)
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CONSIDERAŢII

DE ORDIN ARHEOLOGIC- ISTORIC

Pc teritoriul comunei Broscăuti s-au identificat până în prezent 13 puncte
din care 2 nu au putut fi cartate (cel al descoperirii secerei de bronz
cu cârlig şi cel din sudul satului Broscăuti. unde exista în 1871 Mol'ila lui
J(jmfl1, dispărută între timp prin nivelare, fără a se conserva măcar toponimul).
Dintre acestea, 2 puncte păstrează vestigii apaqinând unei singure culturi
materiale iar alte trei, contin resturi culturale .atribuite la două sau mai multor
nivele de locuire. Unul dintre punctele semnalate (VI.2.B) este lipsit de
materiale arheologice evidente.
Movilcle, 6 Ia număr, nu au fost cercetate prin săpături sistematice. Ele
p(>t apartine cel putin unui nivel de locuire.
Punctele repertorizate, de pe cuprinsul comunei Broscăuti, până în
prezent, se repartizează astfel:
A - Paleolitic, nici o descoperire;
B - Eneolitic: 3 puncte, din care 1 punct apartine culturii Cucuteni, faza
A-B. iar alte două, unor faze neprecizate ale aceleiaşi culturi;
C- Epoca bronzului: Cu probabilitate apartine acestei epoci, ridicarea
celor 7 movile (din care două dispărute prin nivelare) mentionate pe raza
comune!;
D-E - Prima !fi a doua epocă a .fierului, nici o descoperire până în
prezent;
F- Perioada corespunzătoare provinciei romane Dacia (sec. 11-lll ) :
1 punct, păstrând o parte a inventarului unui mormânt sarmatic;
G- Cultura Scîntana de Mure!f (sec. III-IV d. Chr.): 2 puncte.
arheolo~icL·.

VI. L.

Bro.Kăuţi,

sat,

comună,

( 1968 )

Denumiri vechi: Răscăuti. Broscăuti
Menţiuni documentare: 20 mai 1582; 1774 (R); 1816 (Cond. Vist. Mold.);
1835
La 20 mai 1582, Iancu Sasul voievod întăreşte mai multe proprietăţi ale
marelui vornic Ieremia Movilă şi ale paharnicului Simion Movilă. Printre aceste
proprietăţi se aflau şi Broscăuţii. Paharnicul moştenea această moşie de la Ioan
Movilă. fost mare logofăt pe timpul "bătrânului Ştefan Voicvod", apoi (pc
timpul lui) Petru Voicvod, Iliaş Voievod şi de la tânărul Ştefan Voicvod şi de la
1
alţi domni de mai înainte, ce au fost în ţara aceasta a Moldovei .
'DIR, A- Mold., XVI, V. III, p. 189.
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In 1772. satul făcea parte din ocolul Bahluiului. iar în 1774 din ocolul
Cosulci'. La acest recensămfmt figurau ~X de case'. În IXIn. satul Hrosduţi
ave.a Il~ gospodării de locuit11ri hirnici ~i apaqinea logofătului Constantin Bat<
iar din 1X3X includ ~i trupurile de mo~ii l..o-:.eni ~i Treht~jeni". În 1X73 se adaug;t
~i mo~ia Glnkeni. uhima. devenind în 1X92. satul Slohozia '. La 1SYi
Broscăuţii figurau cu 124 curţi. încât în 1Xn."i devin comună. având în suhordine
satul Slohozia. dar în 1929 redcvinc sat. în componenţa comunei Corlătcni.
Recapătă rangul de comună în 1932. pc care-I deţine ~i în pretenl.

VI. 1. A Dealul Anistomaie ( 1)
In partea de sud-vest a satului Broscăuţi. la ctrca 1 km de ~coală. s-a
descoperit o a~czare cucuteniană. faza A-B. cukg;indu-se din acL'St loc
fragmente ceramice pictate ~i o râ~niţă de m;ină.
V. Peri an. Materiale. IX. 1970. p. 417; RAJB. 1. p.
Scmnalare ncvcrilicată de CRA

o1;

VI. 1. B Vatra satului (2)
La aproximativ 0.4 km nord-est de iazul Bcldiman. pc partea dreaptă a
~osclci Broscăuţi-Dorohoi ~i la circa J(XJ m de haza pantci colinei (rest al unei
vechi te rase de X-1 O m care constituie malul drept al Jijiei ). s-a descoperi l.
accidental. un mormânt sarmatic din care s-au păstrat: o cană de lut lucrată la
roată. o oglindă cu tamga întreagă. un fragment de oglindă prevăzut cu o
pcrforaţie (folosit ca amulct '!) ~i un clopoţel. ultimele din hronz, precum şi un
pumnal din fier. al cărui mâner se termină printr-un inel. În vechiul Registruinventar al Muzeului mixt din Dorohoi. la nr. 2042 se făcea în 16 noiemhrie

'Dimitri.:v. M.l'l .. Vll2. Chi~in;lu. 1975. p. 250: TIR!\1. 1. JlNI. p.l5).
/)oltli;eci diutn· ace.wea aparţiueau 1111or himici. /. Ttillcn<i llcÎJ:lll. :l. Gl~t·urg/u Ro.yca.
3. /)umitm Ciomot. -l. 1·a.~ili Ciomot. 5. Miluilachi Gradu. fl. 1/w /.o~:hi11. 7. '!iJ<idt'l' (iflemlc/11.
X. Chiriac Ca~acu. 'J. Vasile Cti;acu. /0. Ptll'lil Hc1flaJ:. 11. \1w"ilaclu. t>a.l·. 1:l Ştr/1111 Melwdiu.
13. Stau Alhu. 1-l. Şte/1m Stau. 15. Cmutautill. mtar. 16. Gal'ril Pcii'J>ciuţti. 17. Toader 1/or/ace.
IX. Toader /le.)1ill. wmic. /'J. Co.,·tachi. l'cittiman. 20. Ion Gradu. Cei "1'' ru(elaşi erau: /. l'ot>a
Tttdme. 2. Popa /mw. 3. Popa f'intelei. -l. /)iaumul Amon. 5. Miluilaclli llclltaţ:. s/uţ:ti tlumi.lalt•
l'istiemicului Stur;ii. 6 Coiulre Hei/laţ:. tij.. 7. Amhrmit•. fler~:lre/eţ:iu. tij. X. Griţ:ora.y. :\1umn11.
tij.
'Co11d Vi.,·t. Moft!. /X/6. Supl.l. p.lJ~.
" TTR.M.I.. 1991. p. 153.
7
lhidem.
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1966 înregistrarea "invcntarului funerar sarmatic de la Broscăuti" care era
compus din două vase si un femur...". Însemnarea făcută în rubrica Observaţii,
'
a fost răzuită cu lama, devenind ilizibilă.
Este posibil ca pc acest loc să fi existat în vechime Movila Podişului,
mcntionată în DGJD. Potrivit unor informatii culese în 1989 de la localnici,
'
'
acesti a îsi aminteau de nivelarca terenului cu buldozerul; prin 1967, după
dcnivelă;i produse de alunecări de teren care s~oseseră la suprafată resturi de
schelete omeneşti. Alte amănunte nu s-au putut obtine.

.

Informatii: învătător Mihai Airinei si prof. Andrei Zaharia. 1989;
'
'
'
Cercetare CRA, 1989.
Referitor la inventarul funerar sarmatic a se vedea : 1. Ioniţă, Arh. Mold.,
11-111, 1964, p.317; Gh.Bichir, Pontica, 5, 1972, p.l37-176+harta, p.l40;
RAJB. 1, p. 61.
YI.l.C "La

Coşere"

(3)

malului stâng al Jijiei, în dreptul podului de beton al şoselei
construit peste viroaga Zaharna şi a podului de fier, al căii
ferate care traversează râul Jijia, în abruptul creat, cu o diferenţă de nivel de
aproximativ 3 m, au apărut la adâncimca de -0,60 m fa\ă de nivelul de călcare
actual, resturi materiale provenind dintr-un strat Sântana de Mureş. Cea mai
mare parte a vestigiilor, este formată din fragmente ceramicc de culoare neagră
cenuşie lucrată la roată, dar şi cu mâna. Printre materialele provenite din acest
punct se remarcă un fragment de castron (tip cu trei tortiţe), ornamcntat pc
umăr cu obiecte de podoabă imprimate în pasta moale (fig. 1/a,b) amintind de
farfuriile de argint (trei la număr) descoperite la Cervenhrex (Bulgaria de nord)
în anul 1952, ornamentale cu motive decorative şi texte imprimate prin batere,
în anul 318, pc timpul împăratului roman Licinius, la celebrarea decenaliului
acestuia şi la încheierea unui armisti\iu Licinius-Constantin. Dacă piesele de
argint din Bulgaria pot fi considerate cadouri făcute împăratului de susţinătorii
săi, piese ceramice de tipul sugerat de fragmentul cu ornament imprimat de la
Broscău\i. sau vasul întreg aflat la Hăneşti (Muzeul de Arheologic - Săvcni)
documcntează că şi căpeteniile autohtone primeau cadouri lucrate de artizanii
locali.
Din

surpătura

Dorohoi-Corlăteni.

lnforma\ii: Prof. Andrei Zaharia, 1985-1989; Cercetare: CRA, 1989
Bibliografie:
N. Zaharia şi Emilia 7A~haria, în "Din trecutul judetului Botoşani", 1974, p. 144, fig. 6;
Liuha Ognenova, Sîrbornic Gavril Katarov, II, (lAI XIX), Sofia. 1955. p. 233-234.

VI. r.o. Loc llt'Jireci:at- necartat
Pc teritoriul comunei Broscăuti s-a descoperit, întâmplător. o
hronz cu cârlig. Piesa este pierdută. nu se mai allă în coleqia MJB.

seceră

de

M. Pctrcscu-Dîmhovita. ,1rh. Mold .. II-III. 19M. p. 260. fig. 6/1 O; RAIB.

1. p. 6.

NOTĂ:
Î11 prima t!diţie a RA.IH. 1. ( /1.)7(> ). LI j(Jst lll.l.t!IWii. Îll mod amu/1. o ill/iii"IIILI{it• J'l"t'lllllfli clm
MnllAnti<J .. III. /1.)7/. 1' 80. Jlotril'it n7reiLI Victor SJ>illei locllli~t'll~tl la Hrmniuţi cll'.lc·"f'erirnt
111111i IOJiora.)· dt• .1·i/t!.\ J>mpus pmtotw CaatlÎ11d pit!.W. aflat<i Îll colnţict M.IU. mcii"Uijul
ima~i11ile.
i11iţial.

.1tl11

.yi

dt!scrit!reLI dm puhlicaţw lllt!ll{imratli. JII"I'C/1111 .yi Îllrt!~istrcirile cli11 RI'J.:i.ltml i111 t'lll!lr

cml.l"t<lliim cii pina rt!.lpt!ctil"cl afiJst clt!.Koperilâ Îllf't!rimetrulfi•slei Staţi1111i t'.\fwrilllt'lltctlt•

~ootelmict! dt! la Pop<illţi-HotO.)Wli.

/)oar o umfit~ie sau o ~re.yeLilti cit• liJ•ar LI// J>la.la/-o la

Umsniu{i. St! iiiiJIIII/e adiiu~area acn'lt!i J>iese la de.KOJWrtrile de JW ra~LI lllllllicipiului Ut~loşalli.

VI.2. SLOBOZIA. sat. corn.

Broseăuti

(196X)

Purtând neoficial numele Cc1caina'~ satul este mentionat în 1X64. Înglohat
initial în satul Broscăuti. din 1X71. apare, ca sat distinct intrat în componenta
comunei Broscăuti. În perioada 1X9X-Il)02 figurează suh denumirea Sloho-:.ia
Musmlului sau Cc/('(lina (MDG) iar în atlasul "Harta pădurilor pc categorii de
propictari" ( 1900). Slohozia sau Cc1caina. În ll)2l) prin desfiintarea comunei
Broscău!i satul trece la comuna Corlătcni, pentru a reveni la comuna Broscăuti
rcînfiintată în ·1932. de care apaqine şi în prezent''.

Men(iuni documentare: IX64
1Xl)2 (Siohozia)

"ITR.M .•
'' ITR.M.,

(Căcaina);

1. 1992, p 1079; Ch.Pr.UR., Il 86~1
1. 1992, p. 1079.

IX71 (Siohozia Mu..,calului):
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VI.2.A. Iazul Croci-Uluci (4)
Pe un platou înalt, (Dealul Putreda), aflat la aproximativ 2,5 km nord-est
de sat si
, care domină valea Ghilauca si
, valea pârâi as, ului Uluci cu circa 1O m, în
dreptul iazului Croci, s-a descoperit o întinsă aşezare prei.,torică, din care s-au
cules fragmente ceramice cucuteniene (fază neprecizată) şi de la sfârşitul epocii
bronzului (cultura Noua). De pe unul din cenu~are, în afară 'de fragmente
ccramice, s-a cules şi un omoplat de animal, crestat. (fig. 2/1-5)
RAJB, 1, p. 62
Cercetarea CRA, 1973; Colecţia MJB(nr. inv., P. 33);
Stare de conservare bună.

VI.2.B. V luci 1 (5)

.

La aproximativ 3'km est-nord-est de marginea satului Slobozia, pe platoul
dealului Muşchioasa, în zona abruptului ce se află la contactul cu văiuga numită
"La Uluci", accidental s-a ivit la suprafaţa terenului un bloc masiv de piatră (un
fragment dintr-o placă de gresie), lipsit de vre-o semnificaţie arheologică.
Fragmentul nu prezintă urme ale intervenţiei umane, iar în preajmă lipsesc alte
materiale care ar presupune activitate omenească.
Informaţii:

Prof. Andrei Zaharia, 1989; C~rcetare CRA, 1989.

VI.2.C. Uluci 2 (6)
La circa 3,5 km est-nord-est de marginea satului Slobozia si
, la mai putin
,
de 1 km nord de punctul, V luci 1, pe partea stângă a pârâiaşului Uluci, afluent
pe dreapta al văii Ghilauca, s-au descoperit la suprafaţă, fragmente ceramice
cucuteniene corodate, din care cauză nu se poate preciza faza, precum şi
fragmente ceramice Sântana de Mureş. Tot aici, s-a găsit un fragment de topor
dintr-o rocă dură, având orificiul transversal pentru fixarea cozii.
Informaţii:

Prof. Andrei Zaharia, 1989; Cercetare CRA, 1989.
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VI.3. Mm·ile (7 - Il)

Mm·ila Bortoascl (7)
Cunoscută ~i

sun denumirea de Mol'ila Mare. este situată la circa 4 km
nord-est de podul de fier de peste râul J~jia ~i la aproximativ 1 km sud-est de
~oscaua Dorohoi-Havflrna. Movila săpată încă din secolele trecute de căutătorii
de comori (de unde-i vine ~i numele Bortoasli). este situată pc platoul atlai la
locul numit Ghilauca ~i arc un diametru de aproximativ 50 m ~i o înăl!ime
actuală de 7 m. În centrul movilci se cunoa~tc groapa făcută de căutătorii de
comori. adâncă încă de circa 2 m, cu un diametru de aproximativ 1O m. În
apropiere. la vre-o 50 de m se allă o mică movilă care ar fi putut rezulta din
depozitarea pământului cxcavat din Movila Mare.
RAJB. 1. p. n2: Cercetari' CRA. 1973 ~i llJXlJ: d. ~i Al. Odohcscu. OJ>.
Compl .. III. p. 130: Nicu Filipescu-Duhău. DGJD. p. 2X ~i 245.

Mm·ilde de la norei de satul Sloho:ia (X-lJ)
La sud-sud-est de Movila Bortoasă. la o distan!ă de aproximativ 1 km. se
alte două movilc mai mici. Ele datează. cu prohahilitatc. din perioada de
tranzi!ic spre epoca Bronzului.

allă

Cercetare CRA. llJX9.

Mm·ilele de la nord-nord-estul satului Brosnluţi ( 10-1 1)
La aproximativ 0.5-0.n km nord-nord-est de satul Broscăuti. pc platoul
silUat între văile Be;,era ~i Zalwma. se află două movilc alăturate. ale căror
nume vechi nu ni s-a păstrat. Şi acestea datează. cu prohahi li tate din perioada de
tranzi!ic spre epoca hronzului.
Cercetare CRA. 1973 ~i Jl)XlJ: Vezi ~i Nicu Filipcscu-Duhău. DG.JD.
p. 244 ~i 2nX. Mm·ila Podişului mcntionată în aceca~i lucrare era prohahi 1
movila distrusă. din care provine inventarul sarmatic (VI.I.B) iar de Mo1·ila lui
Jacotcl situată. potrivit acelcia~i surse în partea de sud a satului Broscăuti. nu-~i
mai aminte~tc nimeni.

76
PRESCURTĂRI:

R = Recensământul populaţiei Moldovei din anul 1774, 1 (în Dmitriev,
M.e.f., Vlll, 1975, Chişinău), II (ibidem, VII2, 1975)
H = C. C. Giurescu, Principatele Române la începutul sec. XIX Constatări
istorice, geografice, economice şi statistice pe temeiul hărţii ruse din 1835,
Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1957.

gic),

Câmpia Moldovei= V.
1968

Băcăuanu,

Câmpia Moldovei (studiu geomorfolo-

Bucureşti,

Ch. Pr. V. R. = Georgie Filipescu-Dubău şi Anton Parteni-Antoniu,
Charta Principatelor Unite ale României cu Circumvecinele ţerii: Banatul,
Transilvania, Bucovina şi Bassarabia [1864]

LEGENDA HĂRŢII:
1. Dealu Anistoroaie
2. Vatra satului
3. La Coşere
4. Iazul Croci-Uluci
5. Uluci 1
6. Uluci 2
7. Movila Bortoasă =Movila Mare
8-9. Movilele (2) din nordul satului Slobozia
10-11. Movilele (două movile alăturate) situate în nord-nord-estul satului
Broscăuti
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B. A~t:zări arheologice din comuna Broscăuţi (fotomontaj)
1 - Broscăuţi , Dealu Anistoroaie, în vecinătatea Iazului Beldiman ( 1); 2- Broscăuţi , La Co~ere
(3); 3, 5-6- Broscăuţi, vatra satului (2); 4- Broscăuţi, La Co~ere (3 )
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Fig. 2. Materiale fragmentare descoperite în punctul Croci-Uluci
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ALEXANDRU PĂUNESCU ŞI PAUL ŞADURSCHI

REPERTORIUL ARHEOLOGIC
AL ROMÂNIEI
JUDEŢUL BOTOŞANI

VII.

COMU~A

BUCECEA

82

83

CONSIDERATII GENERALE DE ORDIN
'
FIZICO-GEOGRAFIC

Situat în partea de vest a judetului Botoşani, teritoriul comunei Bucecea
apartine geomorfologic Podişului Sucevei, mai precis marginilor estice cu
înşeuarea sculpturală cunoscută sub acelaşi nume.
Localitatfa Bucecea se află pe terasa inferioară a Siretului, sectionată de
cei doi afluenti Corhana şi Fundoaia (albia pârâului Corhana aflându-se
altitudinal cu aproximativ 70 m sub albia râului Siret, situată la altitudinea
1
absolută de 264 m) •
Teritoriul comunei Bucecea este cuprins între 26° 25' 42" longitudine
estică si 47"46'44" latitudine nordică. Acest teritoriu care are o suprafată de
'
'
circa 60 kmp, prezintă un relief a cărei altitudine medie variază între 200 şi
250 m, depăşind spre Siret chiar 250 m.
Altitudinile maxime se întâlnesc prin acele forme de relief cunoscute sub
toponimele de dealurile: Bohoghina (la nord de satul Bohoghina), Tochile (deal
aflat între satele Bohoghina şi Bucecea) şi Cerviceşti (356 m), aflat la est de
Bucecea.
Văile se desfăşoară pe suprafete destul de înguste, cu excepţia Siretului
care delimitează la vest-sud-vest teritoriul comunei. Această vale, formată
_dintr-un şes aluvial larg, prin pronuntatele sale meandre, a lăsat în luncă
numeroase asemenea meandre părăsite, cum ar fi Gârla Sireţel şi Gârla
Mincinoasă.

Pe teritoriul comunei se mai întâlnesc o serie de văi mai mici, cum ar fi
pâraielor Corhana, Morilor (care delimitează localitatea Bucecea la est)
precum şi Valea Bulgăriilor, aflată la est-nord-est de satul Călineşti.
văile

CONSIDERATII DE ORDIN ARHEOLOGIC-ISTORIC
'
Pe teritoriul comunei Bucecea s-au identificat până în prezent opt puncte
arheologice, din care două nu au putut fi cartate. Cinci puncte din cele opt,
conţin vestigii aparţinând unei singure culturi materiale iar alte trei,
documentează două sau mai multe niveluri de locuire.
O colectie continând toporase de piatră si silex s-a realizat de elevii din
'
'
'
'
localitate, la Liceul din Bucecea. Vizita noastră i-a convins pe realizatori
1

Câmpia Mold., p. 47.
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{învătătorul Gheorghe Bostan si profesorii Dumitru Părăsculă, si Victor
'
'
'
'
Dumilrescu) să doneze aceste piese Muzeului Judeţean de Istorie din Botoşani.
Punctele arheologice şi paleontologice descoperite pe cuprinsul comunei
Bucecea se repartizează astfel:
A- Paleolitic: nici o descoperire;.
B- Neoeneolitic: acestei perioade i-au fost atribuite 3 loporaşe din marnă
<>ilicioasă, şlefuite, aflate în colec\ia amintită;
C - Epoca bronzului este reprezentată prin toporaşe de silex, cioplite şi
?lcfuite (uneori parţial), apartinând perioadei de tranziţie de la eneolitic la bronz
?i un topor de luptă fragmentar, lucrat din diorit, încadrat în bronzul târziu, aflat
în aceeaşi colecţie;
D- Prima epocă a .fierului (Hallstall) pare să fie documentată printr-un
topor masiv, din rocă dură, descoperit accidental şi care a intrat în colecţia MJB.
E-A doua epocă a.flerului: nici o descoperire;
F- Perioada corespunzătoare provinciei romane Dacia (sec. 11-lll d.Cr.)
este reprezentată prin fragmentele ceramice aparţinând dacilor liberi, prin
monede romane descoperite accidental în teritoriu, printr-un cimitir ŞI un
mormânt izolat, descoperite fortuit aparţinând sarmatiţilor;
G- Epoca migraţiilor timpurii (prima jumătate a Mileniului 1 d.Cr.)
marcată prin descoperiri aparţinând culturii Sântana de Mureş, aflate în două
locuri diferite.
H, 1, 1 -Epoca migraţiilor târzii, feudalismul timpuriu şi feudalismul
dezroltat; nici o descoperire;
K- Feudalismul târziu (secolul al XVIII-lea d.Cr.) este documentat prin
fragmente ceramice descoperite în cel puţin două puncte'.
L- Fauna pleistocenă: defensă de mamut.
'\

VII. BUCECEA, sat,

comună

(1968-1996).

La 13 februarie 1634 este menţionat pentru prima dată satul Vălceşti2 ,
vechiul nume al satului Bucecea. Actualul nume apare târziu, Ia prima
catagrafie efectuată în perioada 1772-1774, când Bucecea·' este mentionată în
'
' Prevederile Legii nr.2 din 18 aprilie 1989 au rămas simple propuneri neaplicate.
D.R.H., A-Mold., v. XXII, p. 57-59.
3
Rec.pop., II, p. 190.
2
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Ocolul Siretului din tinutul Botosani, cu 13 case·· . Într-un document4 , datat
'
'
1826, satul este numit Vă/ceştii sau Bucecea, pentru ca numai peste doi ani, în
1828, să apară atât satul cât şi târgui Bucecea5 •
In 1832 se oficializează localitatea rurală Bucecea6 şi Târguşorul
Bucecea 7, iar în 1834 sunt menţionate localităţile Satul Bucecea şi Târgui
Bucecea11 • Dar, în presa vremii, la 1844 se face o nouă referire la Bucecea sau
Vălceştii , referire care se va repeta şi în anii 1846--1848. Satul şi târgui
Bucecea făceau parte, împreună, din Ocolul Siretului, în care se vor menţine şi
după transformarea ocoalelor în plase. In unele documente, târgui este numit
.. târg uşor", sugerându-se adevăratele proporţii ale localităţii la acea vreme. În
1859 sunt înregistrate toponimele Bucecea-sat şi Bucecea-târgw. Bucecea-sat
intra din 1864 în componenţa comunei Călineşti, iar Bucecea-târg în
componenţa comunei Bucecea.
Din 1906, atât satul cât şi târgui, vor face parte din comuna Bucecea 11 ,
situaţie care se va menţine cu ocazia împărţirilor administrative din anii 1962,
1943, 1950, 1952, 1956, 1965, iar prin Legea din 1968 se constituie comuna
Bucecea în componenţa sa actuală, având în subordine satele Bohoghina şi
9

Călineşti.

VII.l.A Complexul porcin ( 1)
La aproximativ 1 km sud-sud-est de fostul Atelier de reparaţii pentru
maşinile agicole, pe partea dreaptă a drumului Bucecea - Huţani, la săpăturile
Reproducem în continuare textul din Moldova în epoca feudali.wnului, voi. VII, partea a
II-a, tipărit la Chişinău în 1975 de editura ..Ştiinţa" (În continuare se va cita Rec. pop.):
13 - toată suma caselor
2- scădere rufeturile, însă: 2 popi, li rămân bimici. Bimiâil 1. Sandul sin Ştefanii, 2. Ion
sin Andrieşoaia, 3. Ion, cojocar, 4. Ion, morar, 5. Simion sin popii, 6. Grigoraş Oane, 7. Vasile
Cătărneată. 8. Vasile Bosiioc, vomic, 9. Macsin, 10. Pavăl, Il. Ion, cioban. Rufeturilel 1. Popa
Ştefan, 2. Popa Ion.
4
Codrescu, Uricariul, VI, p. 339.
~ E.Schwarzfeld, Din istoria evreilor. lnipopularea, reîmpopularea şi întemeierea
târ~urilor şi a târ~uşoarelor din Moldova, Bucureşti, 1914.
6
Cata~rafia ţinuturilor [Moldovei] din 1831-1833.
7
Ibidem.
8
N. Iorga, Studii şi documente cu privire la Istoria românilor, VII, p. 149; vezi şi .Analele
parlamentare ale României", voi. V, Bucureşti, 1934.
9
"Foaia sătească a Principatului Moldovei" (laşi), 1844, p. 295.
10
Lucrările statistice a Moldovei, Il. Populaţiunea pe 1R59 .fi 1R60, Iaşi, 1862.
11
Nădejde-Ţiţu, DGJB, p. 231; Stoicescu, Repert. bihl. Mold., p. 134, (unde se menţio
nează biserica de lemn din 1818); C. G. Giurescu, P. R., p. 215-228; RAJB, II, 1976, p. 315.
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pentru amenajarea fostului Complex pentru creşterea porcinelor, în 1972, s-au
descoperit, fortuit, resturi de vase de lut şi schelete omeneşti, provenind din
vechi morminte. Deşi la descoperire, Muzeul Judeţean de istorie nu a fost
inştiinţat, domnul Vasile Cărăuşu, participant la executarea lucrărilor de
nivelare a terenului, ne-a relatat că aceste vestigii se aflau la adâncimea de
aproximativ 1 metru. Din fragmentele ceramice aduse de colaboratorul nostru a
putut fi reconstituită baza unui vas de ofrandă, de mici dimensiuni, de culoare
neagră-cenuşie, lucrat din pastă grosieră, care a fost încadrat după consultarea
unor specialişti, în epoca bronzului. Două fragmente, care aparţineau unui alt
vas au fost neglijate. Odată cu reluarea, pe comune, a Repertoriului arheolo!{ic,
examinându-se cu mai multă atenţie vestigiile rezultate de la lucrările din 1972,
s-a constatat că fragmentele cerarnice provin de la un vas modelat la roată, ca şi
cele două frgmente de aceeaşi factură, care aparţin unui al doilea vas. Ţinând
seama de toate acestea, putem încadra materialul arheologic, cu probabilitate, în
perioada secolelor II-III d. Cr., provenienţa lor fiind din morminte sarmatice
amenajate în mantaua unor movile, de obicei mai vechi.
RAJB, 1, p. 63.
Informaţii Vasile Cărăuşu, 1972.
Semnalare neverificată de CRA

Colecţia

MJB

VII.l.B. Biserica Pustie (2)
La circa 1,5 km nord-vest de marginea satului, pe partea stângă a
care curge la numai 200-300 m şi la aproximativ 800 m sud-vest de
şoseaua Botoşani-Siret, se află o movilă aplatisată, cu înălţimea de 0.5~,75 m
şi diamctrul de circa 30 m.
Pe suprafaţa movilei se găsesc pietre calcaroase şi gresii nisipoase, bucăţi
de cărămidă de diferite dimensiuni (provenind cu toată probabilitatea de la
construcţii mai vechi). Tradiţia locală consideră că este vorba despre ruinele
vechiului
unei bisericute
, vechi. Tot potrivit traditiei
, locale aici se află silistea
,
sat, Vălceştii, atestat la 13 februarie 1634.
Sireţelului

Informaţie: învăţător
Cercetări

Gheorghe Bostan, 1989.
CRA, 1989.
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VII.l.C. La Uluc:- necartat
La cea. 4,5 km distanţă de staţia de pompare, pentru aducţiunea de apă
cu ocazia săpăturilor necesare instalării conductei pentru alimentarea
cu apă din Siret a oraşului Botoşani, pe suprafaţa distrusă a unui promontoriu al
terasei inferioare, pe locul în care în anul 1900 s-a descoperit o necropolă
sarmată, s-au mai găsit, de către N. Zaharia în 1956 şi mici fragmente ceramice
aparţinând începutului epocii migraţiilor (sec. III şi IV d.Cr.) .
potabilă,

N. Zahaiia, M. Petrescu- Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări ... , p. 284;
Gh. Bichir, Pontica, 5, 1972, p. 137-176 +harta (p. 140). În apropiere de
punctul La Uluc se citează de N. Zaharia şi colab. o necropolă feudală cu
morminte conţinând monede şi obiecte de podoabă (vezi pentru această
necropolă feudală, Dosar-mapă 12/1899-1901, adresa nr. 1982/3 iunie 1900,
fila 45, prin care Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice comunica Muzeului
de Antichităţi sesizarea pfÎJllăriei oraşului Botoşani, care aducea la cunoştinţă
că, cu ocazia săpăturilor necesare nivelării şoselei pentru instalarea conductei de
apă a oraşului, la circa 4,5 km depărtare de izvoare şi cam la jumătatea distanţei
între Leorda şi Bucecea, s-au găsit 7 schelete, la adâncimea de 1 m. Scheletele
se aflau într-o stare proastă de conservare. De astmenea s-au mai găsit doi
cercei cu diarnetrul de circa 4 cm, o placă metalică (cu semne pe ea) de mărimea
_cerceilor, două bucăţi de lanţ şi 13 monede vechi de argint.
Vezi Dosar-mapă 12/1899-1901- Arhiva istorică a Muzeului Naţional de
Antichităţi şi Arhivele Statului - Min. Instr. Publice, Dir. II, dos.ll6/1900, filele
14, 16, 22. Semnalare neverificată de CRA. Din cele relatate nu se poate preciza
dacă în acest punct sau în apropierea lui a existat o· singură necropolă feudală
sau două necropole: una sarrnată şi alta feudală, RAJB, I, p. 63.

VII.l.D. Loc neprecizat- necartat
Pe teritoriul comunei s-a găsit întâmplător, un denar roman imperial care
ar putea să provină, cu probabilitate, din punctul Vatra satului Călineşti.
Av. COMM ANT AVG P BRIT ·
Rv: P M TR [P X IMP VII] COS IIII PP.
AR G: 2,79 g D:l7 mm Ax: C
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Este un argint de proastă calitate şi acoperit cu o patină de culoare neagră.
Cmnmodus, 184-185 e.n.
Virgil Mihăilescu-Bîrliba, Octavian-Liviu-Şovan Hierasus, VII- VIII,
1989, p. 218; Colec~ia MJB (nr. inv. 14176)
VII. 1.E. Locuri neprecizate - necartate
De pe teritoriul comunei Bucecea s-au strâns în co1ec~ia muzea1ă realizată
pe lângă liceul din localitate, un număr de 8 topoare lucrate din silex, diorit şi
argilc marnoase.
1. Topor cioplit, din silex vine~iu-deschis, de Nistru, cu patină alburie,
având forma rectangulară, tăişul convex şi muchia dreaptă, p~ial spartă
(recent). În sec~iune rectangulară, piesa prezintă desprinderi mari şi mici pe
toate feţele (fig. 3/1 ).
Dimensiuni= L: 17,5 cm; lat.: 4,9 cm; grosimea: 4,2 cm.
2. Topor cioplit, p~ial şlefuit, din silex de Nistru, cu patină alb-albăstrie,
având formă trapezoidală, tăişul rectiliniu şi muchia (ceafa) dreaptă, îngustă. În
secţiune, piesa este rectangulară. Pe aproximativ jumătate din suprafe\ele largi,
spre muchie, prezintă desppnderi de suprafa~ă obţinute prin cioplire. Acelaşi
lucru se observă şi pe suprafe~ele înguste, laterale. Jumătatea piesei, în spre tăiş
este perfect şlefuită (fig. 3/2).
Dimensiuni= L: 10 cm; lat.: 4,2 cm; gros.: 2,6 cm.
3. Topor din silex

vineţiu-închis,

perfect

şlefuit,

pe întreaga

suprafa~ă,

prezintă o uşoară patină, având pete mici alburii. În secţiune piesa este
rectangulară, tăişul uşor

convex este mai larg decât muchia care iniţial a fost,
probabil, dreaptă, dar datorită unei spargeri mai recente nu putem aprecia
lungimea ini~ială a piesei (fig. 3/4).
Dimensiuni= L (actuală): 8,2 cm; lat.: 3,3 cm; gros.: 1,1 cm.
din silex de Nistru, vineţiu-mat, cu o patină pronunţată,
Are forma trapezoidală, tăisul
, larg cvasi-rectiliniu si
, muchia
.1şor convexă. Piesa este realizată prin cioplire, prezentând pe ambele feţe largi,
desprinderi, unele dintre ele obţinute în urma folosirii. Se remarcă şi o
desprindere probabil recentă. Ambele feţe largi sunt şlefuite în întregime
(fig. 3/3).
Dimensiuni= L:l0,2 cm; lat.: 4,9 cm; gros: 2,6 cm.
4.

Ţoporaş

maroniu-gălbuie.
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5. Topor cvasi-rectangular, lucrat din argilă marnoasă, de culoare gălbui
maronie, şlefuit în întregime, cu tăişul convex, prezentând unele desprinderi
datorită folosirii. Ceafa groasă, dreaptă, rectilinie. Secţiunea rectangulară
(fig. 3/6).
Dimensiuni= L:l3,4 cm; lat.: 5,2 cm; gros.: 3,1 cm.

6. Topor slefuit din argilă marnoasă de culoare gălbuie-maronie, având
forma rectanguiară, cu tăişul convex, muchia groasă, rectilinie. În secţiune,
rectangular (.fig. 3/5).
Dimensiuni= L: 7,3 cm; lat.: 3,9 cm; gros. :2,2 cm
7. Topor lucrat ca şi piesa precedentă, din argilă marnoasă, dar nefinisat,
având forma rectangulară, tăişul convex, ca şi muchia. Porţiunea dinspre tăiş
şlefuită, în rest prezentând urme de cioplire (fig. 317).
Dimensiuni= L: 9,1 cm; lat.: 4,6 cm; gros.: 1,7 cm.
8. Fragment de topor din diorit, având o gaură transversală pentru fixarea
cozii. Se păstrează doar jumătatea cuprinsă între tăiş şi gaura -pentru fixarea
cozii. Tăişul este convex (fig. 3/8).
Dimensiuni= L: 9,4 cm; lat.: 4 cm; gros.: 5,1 cm
Informaţii: Înv. Gheorghe Bostan şi profe~orii D. Părăscuţă Şl Victor
Durnitrescu, 1989
Toate cele opt piese enumerate, au fost cedate, cu prilejul recunoaşterilor
de suprafaţă efectuate de CRA în 1989, Muzeului judeţean de istorie din
Botoşani, unde au fost înregistrate sub numerele: 14.768-14.775

VII. 1 F- Terasa Siretului de la ve.'lt de sat- necartat
În partea de vest a satului, pe terasa stângă (de 6-8 m) a Siretului, s-a
descoperit de către O. Ivănescu în 1963, cu ocazia cercetărilor geotehnice, un
incisiv de Mammuthus primigenius. Defensa, în stare fragmentară (lg = 0,16 m
gr. max = 0,16 m) a fost găsită la adâncimea de 5,20 m, la baza argilei loessoide
care se aştemea peste stratul de nisip fin feruginos.
O. lvănescu, Natura- Revista Societăţii de Ştiinţele Naturale şi Geografie
din R.P.R., an XV, nr. 3, mai-iunie 1963, p. 41-43; Semnalare neverificată de
C.R.A.
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VII. 2. BOHOGHINA, sat. comuna

Buce~.:ea

(1968)

În 1790 (potrivit unui don1mcnt german atlat în copie la Bihliotc~.:a
Academiei Române). ~inca de lonăşcnii din ~inutul Suceava. În 1834 apare suh
denumirea /mulşenii lui Senjorj. apoi Osehiţii din lmulşenii lui Sn~jorj sau
Sloho:.ia lonLişenii cu Bolw~hina ( 1845). Din 1846 este omsidcrat sat unitar.
~:arc în 1X71 ~inca de wmuna V ârfu Cftmpului. În 1950 trece la comuna
12
Hucc~.:ca. din ~:arc fa~.:e parte şi astăzi • Alte denumiri l'echi: Bugoghina,
Huhughina.
lllenţiuni documentl/re: Tahla ohştimii .\"llteşti ... (1 834). H. 1!05 11

Vll.2.A Loc neprni:.at- nccartat
De pc teritoriul acestui sat, dintr-un lo~.: neprecizat. în 1962, a fost adus un
topor masiv din piatră dură (andczit "?). pcrforatlransvcrsal de un orificiu pentru
prinderea wzii. Piesa se în~.:adrcază cronologk în perioada sfârşitului epocii
hronzului şi începutului epocii licrului şi aparţine prohahil culturii Noua şi
Hallstallului A. Dimensiunile şi aspectul său masiv arată că s-a putul folosi ca
târnă~.:op (fig. 2/1 ).
Dimensiuni= L:24.5 ~.:m; lat.:8 cm; gros.= 4.5-5.4~.:m
Donală în 1962. muzeului (pc atunci raional) de dl. Niwlac Amarandci.
fost scnclar al Sfatului popular raional. Piesa a fost înregistrată suh nr. 887.

VII. 3 C{UN/:'şTI. sat. wm. Bu~.:c~.:ca
La Rc~.:cnsămintelc din anii 1772-1774 figura cu 12 ~:ase'". Pc atun~.:i.
satul era situat în o~.:olul Sirct din ţinutul Su~.:cava. La 1864 devine ~.:omună. iar
în 1X76. după ~.:c lrc~.:e la nHnuna Bu~.:ccea este transformat în sat. La 1XX7
1

1

~- TT R-M. I, ( I'JlJI ). p. ll.l.

' - Stoin:scu. Rt'flt'rl. hih/. Mnltl.. p. 1J-1 (men!ioneazii hiserica de lemn din 1!11 !1; C.C.
( iiurescu, P. R .. p . .:!.:!!!.
·· · 1.:! toată suma casdor
.:! scădere rufcturik, imă:
.:! popi
10 riim;in hirnici. Himicii/1. Pricopie Bo)!omdi!<i . .:!. Andrei sin lui, J. lftimi Puric.:. -1.
Simion Polcucă. 5. Dumilra~cu vornic. 6. N.:chita StatKiul. 7. Dumitra~cu sin Buda. !1. Pav.:l mlar.
9. lftimi sin Postolach.:. 10. Ion sin Mih;-tilă. Rufeturih·:/1. Popa Vasile. 2. Diaconul (ih.:or)!hi.:.
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14
devine iarăsi comună, subordonându-si
, satul Bucecea • În 1906 este sat
aparţinător comunei Vlădeni, apoi în 1908, comunei Cucoreni, în 1925 este
subordonat comunei Mândreşti, iar din 1929 până în prezent, sat component al
comunei Bucecea.
· ------- --- .---· ·- ---·-

Denumiri vechi:

Caliianauţi

(1519),

Călimăneşti

(1843),

Călineştii

Menţiuni documentare: 27 decembrie 1519; R.l772; H. 1835

15

(1772)

•

VII. 3.A. Vatra satului (3)
În marginea vest-nord-vestică a satului Călineşti, pe partea stângă a
chiar pe traseul liniei aeriene de transport
a energiei electrice, în preajma stâlpului purtând numărul 38, aflat în grădina
folosită în anii 1987-1989 ca lot ajutător, de către locuitorul Mihai Ciubotaru,
(avându-i vecini pc locuitorii Ioan Turceac şi Ştefan Caciuc), cu prilejul
lucrărilor de întreţinere a culturilor, în 1987, s-au descoperit două monede
romane imperiale dip argint, una dintre acestea fiind predată pentru a fi inclusă
în colecţia Liceului Bucecea. Această monedă, cu prilejul recunoaşterilor
noastre de teren, a fost cedată Mlli unde a fost înregistrată sub nr. 14. 760.
şoselei naţionale Botoşani-Mihăileni,

Piesa este o emisiune TRAIAN din anii 103-111;
Avers: IMP.TRAIANO AVG. GER. DAC. P.M.TR.P. bust laureat ŞI
drapat spre dreapta.
Revers: COS.V.P.P.S.P.Q.R.OPTIMO PRINC. Trofeu cu scut rotund în
stânga sus şi scut oval în dreapta sus.
AR 2,46 g; 18,5 mm
BMC, III, p. 80-81, nr. 358-370, tip general, anii 103-111
RIC, II, p. 254, nr.l4 7, anii 103-111
Informaţii: Prof. Victor Dumitrescu, 1989
Determinare numismatică: Cercet. Eugen Nicolae, Cabinetul numismatic
al IAB; Cercetare CRA, 1989.

Marele dicţionar !{eografic al României, alcătuit şi prelucrat după dictionarele parţiale,
pe judeţe de George Ioan Lahovari, General C. 1. Brătianu şi Grigore Tocilescu, 1-V, Bucureşti,
1898-1902 (Se va cita în continuare MDG).
14

M. Costăchescu, Documente moldoveneşti de la Ştefănifă voevod (1517-1527), Iaşi,
I, 1943, p. 298-300 (Se va cita în continuare, Co.l'tăchescu-Documente Ştefăniţă vv); Rec. pop., II,
P- 192; C. C. Giurescu, P.R. p. 228; RAJB, II 1976, p. 317; Nădejde-Ţitu, DGJB, p. 73.
15
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VII..1.B. La Ht'lemei

= Bordeiele tâlharilor (4)

Pc platoul înclinat spre Valea Bulgăriilor, pc partea stângă a şoselei
naţionale Bucccca- Bolo~ani. la aproximativ 1,5 km non.J-nord-csl de marginea
satului Călinc~li. s-au găsit hucăţi de chirpic. pământ ars, precum şi câteva
fragmente ccramicc feudale lârzii (sec. XVIII).
Cercetare CRA. 1974. 1989
RAJB, 1. p.63
VII.3.C.

Silişte

= Gârla Mincinoasă (5)

La aproximativ 500-6(X) m sud-sud-vest de turnul de apă al fostului
Complex porcin-Bucccca. în zona primului pod de calc ferată de pc linia
Bucccca-Vcrcşti. într-o zonă mlăştinoasă, pc o suprafaţă de aproximativ 25 ha,
la suprafaţa solului, se află din abundenţă fragmente ceramicc lucrate cu mâna
şi la roată. care au putul fi încadrate cronologic, în secolele 11-111 d.Cr. (c.laci
liheri). în secolele IV-V (cultura Sânlana de Mureş) şi un singur fragment
ccramic. ornamenlal cu rotita dinţată. încadrându-sc în secolul al XVIII-lea.
Deşi loponimul ~i tradiţia locală, prezintă acest punct drept vatra vechiului sat
Călincşti. cel mai mult material arheologic documentar (fragmente ccramice)
provine din pcrioac.lclc anterioare. (Vezi fig. 111-1 0).
Năc.lcjdc-Ţiţu. DGJB, p.73
Cercetare CRA. 1989
PRESCURTĂRI

- Codrcscu. Uricariul = Tcodor Codrcscu. Urimriul, VI. Iaşi, 1875
- M DG =Marele dicţionar ~eo~rt.J.fic al României. alcătuit şi prelucrat
după dicţionarele parţiale. pc judeţe de George Ioan Lahovari. general C.I.
Brălianu ~i Grigorc Tocilcscu, 1-V, Bucurc~li, 1898-1902
- Coslăchcscu. Documente Şte.făni(ă 1'1'. = M. Coslăchcscu. Documente
moldm·eneşti de la Şte.fclniţcl Voiei'Od (1517-1527), Iaşi. 1, 1943.
LEGENDA HĂRŢII
1. "Complexul porcin"
2. Biserica Pustie
3. Călinc~li- Vatra satului
4. La Hclcmca = Bordcicle tâlharilor
5. Sili~lc = Gârla Mincinoasă
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Fig. 1. Materiale ceramice fragmentare descoperite în punctul Silişte = "Gârla Mincinoasă"
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Fig. 3. Toporaşe de piatră şi de silex, descoperite în zona actualei comune Bucecea.

DESCOPERIRI SLA VE DIN SECOLELE VI-VIII
ÎN SPATRJL CARPATO-DUNĂREAN

'

DAN GH. TEODOR

Cercetările

arheologice pnvllor la prezenţa slavilor în teritoriile
în perioada secolelor VI-VIII d. Hr.. la fel ca ~i în restul
spaţiului Europei estice ~i centrale_ s-au desfăşurat în ultima jumătate de secol
cu deosehită intensitate oferind specialiştilor rezultate numeroase şi importante.
Prin intermediul acestor ample investigaţii au putut fi ohţinute date de mare
valoare )tiinţi fi că care au completat, în cele mai multe cazuri suhstanţial.
informaţiile izvoarelor scrise despre slavi, aducând eontrihuţii valoroase la mai
huna cunoa~tere a epocii ~i căilor lor de pătrundere în teritoriile menţionate. a
precizării conţinutului culturii materiale şi vieţii spirituale proprii acestei
1
populaţii )i nu în ultimul rând, a contactelor lor cu autohtonii romanici în
mijlocul cărora s-au stahilit temporar sau definitiv!. De asemenea. prin
intermediul arheologiei s-au putut cunoaşte ponderea şi natura influenţelor
diverse primite în cadrul unor îndelungate şi complexe procese de aculluraţie.
Cu toate acestea. destul de Înulle aspecte referitoare la prezenţa şi cultura
slavi lor din regiunile de la nordul Dunării de Jos în perioada secolelor VI-VIII
d. Hr. au rămas încă puţin sau chiar deloc elucidatc, evidenţiind necesitatea
continuării unor asemenea investigaţii arheologice.
În legătură cu prezenţa slavilor în spaţiul carpato-dunărean, reamintim că.
în pofida informaţiilor oferite de izvoarele scrise hizantine. care îi menţionează
aici încă din primele decenii ale secolului al VI-lea, cercetările arheologice
întreprinse până acum nu au reuşit să descopere cu certitudine vestigii
aparţinând acestei populaţii datând mai devreme de mijlocul acestui secol. După
::arpato-dunărene

1

D. (ih. Tcodor, Slt11·ii la nordul Dut~ării de .lo.1· Îll .HT VI-VII d. Hr., în Arlleolof.(ia
Mnldm ei. X VII. 199-1. p. 223-251.
~ 1. Ncslor, Dominaţia m•arilor şi aşe::.area slal'ilor, în /.Horia poporttlui român, suh red. A.
O!clca, Bucureşti, 1970, p. 102-107; D. Gh. Teodor, Awollloni şi .1-lal'i în .1paţiul mrpaloduntireano-pontic în secolele VI-VII d.Hr .• în Din istoria europei romane, Oradea, 1995,
r 2Rn-29-l.
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cum s-a mai arătat, cele mai vechi descoperiri de factură slavă atestale în
teritoriile carpalo-dunărene apar întotdeauna înso~ite în aşezări sau necropole de
vestigii autohtone romanice, datate pc baze stratigrafice sau cu ajutorul
monedelor bizantine, fibule romana-bizantine şi "digitale", cătărămi. cercei şi
brăţări bizantine etc. apaqinând în mare majoritate a cazurilor perioadei celei de
a doua J·umătăti a secolului al VI-lea si începutul celui 'următor . Până în
'
'
prezent, doar descoperirile de la Ciorteşti-Iaşi , Hansca-Ialoveni (LimbariCăprăria)5 şi Codin 11 6 Cernăuţi, ar putea fi eventual datate şi în prima jumătate
a secolului al'VI-lea, nu mai devreme însă de cel de al doilea său sfert. Este
totuşi posibil ca vestigii slavc şi mai timpurii, chiar din primele decenii ale
secolului al VI-lea să fie în viilor depistate, dar numărul lor, considerăm că nu
va fi prea mare, deoarece grupurile de slavi în această perioadă erau extrem de
reduse.
Lipsa vestigiilor slave, în general, în prima jumătate a secolului al VI-lea
s-ar putea explica mai ales prin caracterul extrem de mobil al grupurilor de slavi
pătrunse în spaţiul de la nordul Dunării de Jos. Aceste grupuri erau compuse
îndeosebi din elemente militare. alcătuind detaşamente de luptă al căror
principal scop era atacurile u mtra oraşelor din imperiu, astfel încât deplasarea
lor rapidă către sudul Dunării nu a putut lăsa mărturii consistente ale trecerii lor
prin spaţiul menţionat. De abia odată cu colonizarea marii mase a grupurilor
slave în regiunile de la nordul Dunării de Jos, probabil pe la mijlocul şi în a
doua jumătate a secolului al VI-lea, vreme când îi mentionează frecvent si
'
'
scriitorii bizantini, vestigiile slave se vor înmulţi vizibil fiind atestate prin
intermediul cercetărilor arheologice în numeroase locuri şi pe arii întinse.
Asemenea vestigii sunt concentrate de regulă în jurul unor mai vechi vaduri de
ape, de-a lungul văilor unor râuri mai mari, în zonele mlăstinoase, precum si în
'
'
arealul pădurilor de foioase, care acopereau mai ales podişurile, lipsind
deocamdată în regiunile montane şi submontane.
După cum este cunoscut de mai multă vreme, elementele cele mai
caracteristice din conţinutul culturii materiale vechi slave din perioada secolelor
VI-VIII d. Hr. sunt în primul rând cele ceramice. Acestea au fost dispuse de
specialişti în două grupuri principale, unul aparţinând aspectului cultural de tip
1

4

1

D. Gh. Teodor, op.cit., în Arheologia Moldovei, XVII, 1994, p. 230-231.
C. Iconomu, De.~coperiri arheologice din Jecolul al VI-lea în comuna Ciorteşti, jud. laşi,
în Arheologia Moldovei, XIV, 1991, p. 106-116.
5
Gh. Postică, Românii din Codrii Moldovei în evul mediu timpuriu, Chişinău, 1994,
p. 104-109.
6
1. P. Rusanova, B. A. TimosCiuk, Kodyn Jlavjanskie poselenija V-VII vv na r. Prut, Kiev,
~

1988, p. 27, 46-53, pl. 3/1-3,7.
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Korceae, a trebuit sda1•inilor şi altul pus pc seama aspectului cultural de tip
Penklll'kax, atribuit an{ilor.
Analiza descoperirilor de origine slavă, cunoscute până acum la nordul
Dunării de Jos arată dar că ceramica de tip Korceak este cea mai răspândită. ca
întâlnindu-se îndeoschi în zonele dintre Carpaţii Orientali şi Nistru ~i în estul
Cămpici Munteniei, între Carpatii de Curhură şi Dunăre ~i într-o propoqie mai
mică în restul Munteniei, Olteniei, Banatului şi în sud-estul Transi lvanici. În
resul teritoriului carpato-dunărean şi în Dohrogca astfel de resturi ceramice nu
sunt atcstatc arheologic.
Cele mai importante vestigii de tip Korceak sunt ilustrate de descoperirile
de la Codin 1 şi Il, Raşcov II-III, Hansca. Botoşana IL Davideni Il, SuceavaŞipot, Sărata Monteoru, Şirna, Dulceanca şi teritoriul actual al oraşului
Bucureşti, în regiunile extracarpatice\1, Poian. Bezid, Cernatu şi Sălaşuri în sudestul Transilvaniei 111 • În unele din obiectivele cercetate (Raşcov, Suceava-Şipot.
Săra ta Monteoru, Bucureşti-Ciurel, etc.) acest tip ceramic se întâlneşte în
propor[ic destul de mare. uneori chiar aproape de 50%, însă în marea majoritate
a cazurilor el este atestat în procentaj mult mai mic, de ahia de 10-15%, mai
ales în obiectivele din Muntenia. Oltenia şi Banat.
Mult mai rar este atestat aspectul ceramic de tip Penkovka, pc care mulţi
specialişti I-au alrihuit slavilor an(i. În ceea ce îi priveşte pc anţi noi
considerăm, la fel ca şi alţi cercetători, că aceştia reprezentau în realitate un
conglomerat de populaţii nomade şi seminomade (eutriguri, utriguri, bulgari,
onoguri etc.), în care erau incluse şi grupuri de slavi, toate aflate suh
suzcranitatea unei arislocraţii militare alane 11 . De aceea, nu întotdeauna acolo
unde au fost decopcrite resturi ceramice de tip Penkovka trehuie să considerăm
că avem de-a face în totalitate cu grupuri de slavi.
V. P. Petrov, Ranno.fla••'jan.~ki fNJm'aJki Kort'easko~:o tipa, în Ardreoloxia, XIV, Kiev.
196:!. p. 3-14; 1. P. Rusanova, Slm'_jan.fki drevnrmi VI-IX v v mezdu Dneprmn 1 Zapadnym
Buxom, Moscova, 1973, p. 8-79; V. V. Sedov, Vo.,·tot'nye .~lavjane v VI-XI/v ,., Moscova, 1982,
p. 10-19.
• 1. P. Rusanova, Pamjalniki lifNJ Pen 'kovka, în Prohlemy Arclreolo~:ii. Leningrad. 1978,
p. 114-118; V. V. Sedov. op.cit., p. 19-28.
'' D. Gh. Teodor, op.cit., p. 229-230 cu întreaga bibliografic a problemei.
'" Z. Szckcly, Sft11•ii şi populaţia hăştinaşă in sud-e.1·tuf Transif••aniei în Afuta, III, Sfântu
Gheorghe, 1971, p. 131-134; idem, Aşezări din .1·ewlele VI-IX in .wd-e.1·tul Tran.1·ifvaniei, în
Afuta, VI-VII, Sfântu Gheorghe, 1974-1975. p. 35-46.
11
G. Vernadsky, On the ori~:in.~ of tire Antae, în Journaf of tire American Oriental Societr,
59, 1938, p. 96-112; Gh. Rrătianu, Marea Nea~:ră. De fa orixini până fa cucerirea olllmană, vt;l.
1, Bucureşti, 1988, p. 216-:!17; D. Gh. Teodor, Unele consideraţii pril'ind orixinea an ţi lor, în
Arheollwia Moldovei, XVI, 1993, p. 205-213; 1. Corman, Mi~o:ra{iile din .1-ec. V-VII in spaţiul
carpalll-ni.l"lrean (Problema anţilor). în Re••i.i·ta Arheoloţ:ică, 1, Chişinău, 1993, p. 93-99.
7

JOI
În general, ceramica de tip Penkovka este mult mai puţin numeroasa m
teritoriul de la nordul Dunării de Jos. Ea este documentată mai ales în zonele de
la răsărit de Carpaţi, procentul ci în aşezări fiind totuşi destul de scăzut. Destul
de rar ea este atestată şi în estul Munteniei, sud-estul Transilvaniei şi în zonele
Dobrogei. În unele din obiectivele cercetate în zonele de la răsărit de Carpaţi ~i
din estul Munteniei ceramica de Lip Penkol'ka apare în proporţii variale.
împreună cu aceea de Lip Korceak şi romanică. de Lip Costişa-Botoşana
Hanska12 sau de Lip /poteşti-Cândeştt'. În teritoriile Olteniei. Banatului ~i în
cea mai mate parte a Transilvaniei ccramica de tip Penkovka nu a fost încă
ateslată. În marea majoritelc a cazurilor în obiectivele în care acest tip ceramic a
fost documentat el este de obicei însoţit de obiecte vestimcntarc ~i de podoabă
de caracter nomad. precum ~i de origine bizantină cum sunt aplicelc de tip
Marfi/l(JI'ka, tihulc niprovienc de tip Pastyrsk sau anlropozoomorfc. cătărămi,
brăţări. etc .. cele mai multe dintre aceaslea fiind produse în atelierele gotobizantine din Crimeea sau de pc litotalul de nord al Mării Negre'~Faptul că vestigiile ceramice de tip Korceak ~i Pencovka apar în zonele de
la răsărit de Carpati ~i în estul Câmpici Munteniei împreună cu cele autohtone
de Lip Costişa-Botoşana-Hansca sau de Lip lpoteşti-Cândeşti. dovede~lc că în a
doua jumătate a secolului al VI-lea sela vinii şi an ţii au venit în contact direct cu
populaţia romanică. mulle din grupurile de slavi stabilindu-se definitiv aici.
\
Este important de retinut faptul că în ullimii ani unii cercetători de peste
hotare încearcă să acrediteze ideea că în ansamblul lui aspectul de civilizatie de
Lip lpoteşti-Cândeşti din zonele Munteniei şi Olteniei ar fi apaqinul slavilor, în
ciuda trăsăturilor sale pregnante romanice'~- Se uită. intenţionat sau nu se
cunoa~te hine faptul că, în cadrul cullurii de Lip lpoteşti-Cândeşti locuinta ~i
cuptorul sunt în marca lor majoritate de veche tradiţie daco-getică. în proporţie
foarte ridicată ceramica fiind lucrată cu roata. vădind evidente traditii ~i
amprentă provincial romană. di ccramica lucrată cu mâna prezintă forme ~i
ornamente de sorginte dacică pc care slavii nu le-au folosit niciodată ~~ în
sfârşit, că uneltele sunt evoluate atestând clare trăsături romane.

12
D. Gh. Tcodor, Conapllll de cultură .. Costişa-Hotoşana". Cmz.1idera[ii fJrii'Îil(l
continuitatea populaţiei awolllrme la e.1·t de Carpaţi În .1·ecolele V-VII e./1., în Studia Anlilfllll el
Arclweolo~ica, l, laşi. 1983, p. :!15-:!25; idcm. Cirili::aţia rmnaniu11a e.1·1 de Carpaţi in semlele
11-\'11 e.n. A.1·ewreu ele la Hoto.1·ana--Suceam, Bucuresti. 1984.
11
S. f)olincscu-fcrchc,
mllurt' ..lpoteşti-Clndeşti-Ciurel". La silllation en Valachie. în
Dacia, XXVIII, 1984, 1-2, p. 117-147.
" D. Gh. Tcodor, op.cit., în Arheolo~ia Moldm·ei, XVII, 1994. p. :!30-234.
"V. V. Scdov, Sl(ll:jane ,. rannem .\·redne1·ekm·ie. Moscova, 1995, p. 95-108.
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Încercând să impună concluzia că slavii au locuit în număr mare 51
continuu teritoriile cxtracarpalicc aceeaşi cercetători de peste hotare trec suh
tăcere existenta culturii autohtone, romanice. de lip Costişa-Botoşana-Hansca
din zonele carrato-nistrenc 1n. în conţinutul căreia ceramica lucrată la roată, tipul
de locuinţă şi cuptor, uneltele, circulatia monetară bizantină şi numeroasele
importuri din imperiu sunt elemente dcfinitorii care subliniază trăsăturile sale
daco-romanice ce nu pol fi puse pc seama slavilor arhaici.
Luându-se în consideraţie rcpartiţia geogralică a vcsligiilor aparţinând în m<xl
cert slavilor si îndeosebi concentrărilc unor obiective ale acestora din anumite părţi
ale spaţiului ~ard-dunărean s-a încercat să se precizeze zonele în care activau, către
sfârşitul secolului al VI-lea conducătorii militari slavi ca Ardagasl, Musokios.
Piragast sau Dauritas. menţionaţi de izvoarele scrise ale vremii în legătură cu
existenţa unor conflicte militare între grupurile conduse de către ci şi armatele
bizantine. După cum s-a presupus aceste zone erau situate în Câmpia Dună.Jii, între
cursurile râurilor Dâmboviţa. Ilfov. Ialomiţa. Buzău şi Prut 17 . În aceste zone, în a
doua jumătate a secolului al VI-lea s-au putut forma probabil câteva "sclavinii'·
temporare care ulterior anului n02 s-au destrămat, marca masă a slavilor dcplasândusc în regiunile de la sudul Dunării. unde s-au stabilit delinitiv 1M.
Resturi încă destul de numeroase de slavi au continuat să vieţuiască in
zonele de la nordul Dunării de Jos în contact tol mai strâns cu populaţia
autohtonă după cum o dovedesc unele materiale ceramicc specifice slavc.
precizate pentru secolele al VII-lea 5i al VIII-lea. atât în aşezări. cât şi în unele
complexe funerare. Asemenea descoperiri sunt cunoscute în regiunile de la est
de Carpaţi la Lozna-Strătcni, Borniş, Valea Mare. Hansca sau Codin 1 ~.
în Muntenia la Şirna, Radovanu sau Dulccanca IV 211 , sau în Transilvania la
Sălasuri. Crăciuncsli si Lăpuscl 21 •
'1

..

..

'

'" lhidt'm, p. 10-.lll şi 6!l-1)4; vezi şi V. D. Haran, Pra:.1-kaia Kul'lllra JWdnt'.\"lrmja ( Pn
IIUIIaialamJ'"S.I't'it'llii u.s. Ra.\:km·). Kiev. JI)RR, p. 56-79.
17
1. Neslor. op.cit .. p. IO..J; M. Comşa, Unt'lt' cnnsideraţii t'ril'ind situaţia dt' la Dunt'irea de
Jo.1· î11 .l't'cnlt'lt' VI-VII. în Apulum, XII, Alha Iulia, 1974. p. JfU-J 1:1.
'")) (ih. Teodor. np.cit., p. '2'27.

,., 1. P. Rusanova, B. A. Timosciuk, np.cit., p. JO_ţ5; D. Cih. Teodor, Taitoriul 1.'.\·tmrpatic Îlll't'llctlrilt' V-XI 1.'.11., laşi, 1971l, p . ..JJ_ţ..J, Xl-Il'!.; (ih. Poslică, op.cit .. p. 104-109.
~" i\1. Comşa, lJnt'lt' dati.' pril·ind aşt'::.art'a din .\·ee. \IJ.. VII de la Radm·anu, jud lf/i11·, în
Mu::.eul Naţional, Il, Bucureşti, 1975, p. :1:15-341; Şt. Olteanu, V Teodorescu, N. Neagu.
Nt'~llftatelt' cercettlrilor arhndo):ice de la Şima (jud Pralwl'a) cu pril'irt' la snnfele III-XI t'.n ..
în Mmeriale-Oradea. 1979. p. '2'27-'279; idcm, Rezultatele cercettlrilor arheolnJ:tce de la SimaPralumt. în Materiale-Tulcea. 19!l0, p. 417-419; Şt. Oltcanu. N. Ncagu, Rt'::.ttftatele cen·t't;lrilor
de la Şinw-Pralwm, în Materiule-Hucureşti, 1983, p. Jll4-J86: S. Dolinescu-Fcrche, Hahitats
de.1· 1'/' et VII' siecle.1· de notre ere ti Dulceanca IV. în Dacia, XXXVI, 11)92, p. 15:1-177.
"Z. Szekely, op.ât., în Afli/a, VI-VII, 1974-1975, p. 35-46; R. Popa, R. Harnoiu,
Mtlrturii arheoln):ice din Maramureş aparţinând mileniului 1 e.n., în Studii şi Cerct'tt'iri de i.1·torie
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Trebuie spus totuşi că din a doua jumătate a secolului al VII-lea, odată cu
începutul însuşirii de către slavi a tot mai multe bunuri ale civiliza\ici
autohtone, cu care au venit tol mai strâns în contact, ca urmare a sedentarizării
unor grupuri, ca si a convictuirii (uneori în cadrul aceluiasi sat) cu romanicii.
'
'
'
elementele arhaice slave dispar sau se transformă radical fiind destul de dificil
de depistat prin investiga\iile arheologice, în con\inutul unei culturi materiale
care devine la un mome1.1t dat bun comun.
Spre deosebire de aşezări, cimitirele din secolele VJ-VIII care pot fi puse
în legătură cu slavii sunt foarte puţin numeroase. În afară de marca nccropolă de
22
incineraţie de la Sărata Montcoru care ar fi putut să constituie cimitirul unei
"sclavinii", formată temporar în zona bazinului râului Buzău, celelalte
complexe funerare considerate de unii specialişti drept slavc (Siliştea, Cobusca
Veche, Cepănos sau Cândesti) 21 sunt rare si de obicei izolate, ceea ce limitează
'
'
foarte mult posibilitatea reconstituirii ritului şi ritualurilor practicate de slavi la
nordul Dunării în perioada secolelor VI-VII d. Hr. De altfel şi în teritoriile lor
de origine decoperirile funerare din perioada secolelor V-VII d. Hr. care ar
putea fi puse în mod cert pc seama slavilor, sunt destul de rare şi în cele mai
multe cazuri pu\in relevante pentru a constitui bune criterii de compara\ii sau
analogii.
Este foarte posibil ca, spre sfârşitul secolului al VII-lea, ca uramrc a
pătrunderii către sudul Dunării a grupurilor de bulgari conduşi de Asparuh
(679-680) sau poate ca o consecinţă directă a deplasării prin pasurile Carpa\ilor
Nordici a detaşamentelor avare din cel de al doilea CaKanat, unele grupuri de
slavi să se fi infiltrat treptat în anumite zone de la est de Carpaţi, sau în centrul
Transilavaniei adăugându-sc resturilor de populaţie slavă stabilită definitiv aici.
Aceste noi grupuri de slavi, desigur puţin numeroase, par să fie dovedite printro serie de vestigii caracteristice, databile în general către sfârşitul secolului al
40, Bucureşti, 1989, 3, p. 258-261 ; 1. Stanciu, Aşezarea pre(eudalt1 dl:' la
jud. Maramureş, în l:.iJ/mneri.1· Napocen.1·i.1·, IV, Cluj-Napoca. 1994, p. 30~-308.
~! 1. Nes tor, La Necropole siave d "epmfue ancienne de Sărata Mrmteoru, în Dacia, l, 1957,
p. 289-295.
D G. P. Ser~:eev, Ra.1·kopki Sredneveko~:o .~lavjansko~:o po.1·e/enija 1; Cohu.Ka Veclre
( Moldavskaja SSR), în Materialr L"issledovanija po archeolo~:ii Ju~:o-Zapada SSSR i RNR,
Chişinău, 1960, p. 297-307; 1. A. Rafalovic, V. L. l..apusncan, Rahoty Reut.1·koi ardzeolo~:i(e.\-koi
exspedicij, in Archeolo~:ite.1·ki ls.1"1edovanija v Moldavii, 1972 g, Chişinău, 1974, p. 136-140; O.
M. Prihodniuk, Ranneslavjanskie poselenija 1' Srednem Podnestrovoe, in Rannesredne1•ekm•ye
1'0.\Wt'no.\"/avjan.l·kie dre1•nrJ.1"ti, Leningrad, 1974, p. 226; D. Gh. Teodor, Ntwre dannye o
lnteraktionen der
sltwjanach v Karpato-Dunaj.1·kidr ohlastjach 1' VI-VII 1' 1' n.e.. în
Mitteleuropiiischen Slawen und andere Ethnika im 6-10. lahrhundert, Nitra, 1984, p. 261-262,
264.
Veche

şi Arheolo~:ie,

Liipuşel,
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VII-lea şi începutul secolului al VIII-lea. Ele apar în aşezări împreună cu
materiale autohtone în unele obiective din regiunile carpato-nistrene ca cele de
la Lozna-Străteni, Pojorăni, Bomis, Băiceni, Cavadinesti, Hansca, Trebujeni,
Brănesti si Odaia24 , în Muntenia la Sirna, Radovanu sau Dulceanca IV2.'', precum
şi în Tr~silvania la Şălaşuri, Bezid: Crăciuneşti sau Lăpuşel2f'.
Ele sunt reprezentate prin vase întregi sau fragmentare (vase borcan cu
corpul bitronconic sau oval) ornamentale pe buză sau pe umăr cu împunsături,
diverse linii, dar mai ales cu motive reprezentând "şnurul înfăşurat", element
decorativ specific ceramicii slave din secolele VII-IX de tip Romen sau
Borşevo •
27

îl

Noului grup de slavi pătruns în Transilvania în cursul secolului al VIII-lea
mormintele tumulare, cercetate mai demult la Someşeni, Apahida şi

aparţin şi

Nusfalău •
'
28

Alături de resturi ceramice în unele complexe de locuire din aşezări sau uneori
izolat au fost descoperite şi unele obiecte specifice culturii materiale slave,
remarcându-se îndeosebi cu~tele din fier prevăzute la unul din capete cu volute.
Asemenea obiecte considerate ca fiind folosite în practicile magico-religioase au fost
descoperite de exemplu, la Lozna-Străteni, Revna, Pererâta, Trebujeni, Brăneşti 1 şi
izvoare Bahna, localită~ situate în jumătatea nordică a regiunilor carpato-nistrene29 •
Ele au fost vehiculate probabil de către ultimile grupuri de slavi pătrunse în aceste
wne extracarpatice, ca urmare a antrenării lor aici, aşa cum am mai men{ionat., de
către avarii celui de-al doilea Caganat. Datarea acelor cu{ite numai în perioada
secolului al VITI-lea ni se pare mai aproape de realită~le vremurilor respective,
deoarece despre o migra{ie slavă mai târzie decât această epocă (adică în secolele
IX-X d. Hr.) nu mai poate fi vorba în regiunile de la nordul Dunării de Jos.
24
D. Gh. Teodor, op. cit., Iaşi, 1978, p. 43-44, 81-82, fig. 47n; 5118; 1. A. Rafalovic,
Slavjane VI-IX veka v Moldavii, Chişinău, 1972, p. 169, fig. 28/3, 6-7; 29/5-7.
:!.' S. Dolinescu-Ferche, op. cit., p. 158-177, fig. 29/8,12-13.
26
Z. Szekely, op. cit, p. 35-46; R. Popa, R. Harhoiu, op. cit., p. 258-261; 1. Stanciu, op.
cit., p. 267-322.
27
1. 1. Leapuskin, GorodiJi'e Novotrojtzkoe, Moscova, 1958, p. 32-42, fig. 18; 19; 24/1-5;
V. V. Sedov, op. cit., 1982, p. 51, 136, pl. XVII/7-8; XXXIII/13-16.
:!11 M. Macrea, Slavjanskii mo~il'nik v Someşeni, în Dacia, II, 1958, p. 351-370; idem,
Necropola slavă de la Someşeni (r. şi re~. Cluj), în Materiale, V, Bucureşti, 1959, p. 519-527;
idem, Şantierul arheolo~ic Someşeni-Cluj, în Materiale VI, Bucureşti, 1959, p. 515-522; M.
Comşa, Săpăturile de la Nuşfalău, în Materiale, VII, Bucureşti, 1961, p. 519-529; M. Rusu, Note
asupra relaţiilor culturale dintre slavi şi populaţia românea.1·că din Transilvania (sec. VI-X), în
Apulum, IX, Alba Iulia, !971, p. 722.
29
1. Mitrea, Elemente slave in cultura secolelor VIII-X din spaţiul carpato-danuhianopontic. Cuţitele cu volute şi semnificaţia lor, în Din istoria Europei Romane, Oradea, 1995,
p. 295-300.
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Exemplarele de cuţite din fier prevăzute cu volute, datate mai târziu (în secolele IXX d. Hr.), ca cele decoperite la Dinogeţia, Bucov sau Madara din zonele imediat
limitrofe cursului inferior al Dunării, se încadrează în alt tip, fiind vehiculate aici în
10
alte circumstanţ~ culturale economice şi politice •
Tot în legătură cu prezenţa slavilor în teritoriile de la nordul Dunării de Jos
trebuiesc puse o serie de elemente de cult cum ar fi statuetele miniaturale din lut,
reprezentând schematic oameni şi animale precum şi mici pâini din lut. Obiecte de
acest fel au fost descoperite de exemplu la Hansca, Trebujeni, Mălăieştii Vechi,
11
Odaia, Skok, Hucea, Dănceni, sau Brăneşti I, în regiunile dintre Prut şi Nistru ,
precum si la Botosana, Suceava-Sipot, Davideni, Lozna-Străteni, Valea Mare,
Izvoare Bahna, sa:nca şi alt~le aflate în zonele dintre Carpaţi şi Prutn sau la
Dulceanca si teritorul actual al orasului Bucuresti în Muntenia11 . Aceste statuiete
'
'
'
antropomorfe
sau zoomorfe reprezentând
de obicei
oameni, cai, oi, bovine, sau
poate şi animale sălbatice au analogii directe în lumea slavă din regiunile
răsăritene sau centrale ale Europei 14 , fiind folosite în cadrul unor practici magico·religioase. Existenţa lor în secolele VII-VIII d. Hr. şi chiar mai târziu în perioada
secolelor IX-X d. Hr. atestă în mod cert păgânismulla slavii din aceste zone ale
Europei de sud-est, păgânism ale cărei reminiscenţe vor dăinui la aceste populaţii
şi după ce vor adopta pe scară largă creştinismue~.
Alături de elementele magica-religioase sau de cultură materială de
sorginte slavă, pentru perioada secolelor VI-VIII d. Hr. pot fi precizate şi altele
privitor la tipul de locuinţă, cuptor şi anexe gospodăreşti prezente la nordul
Dunării de Jos datorită procesului de sedentarizare a unor grupuri mai mari sau
mai mici de populaţie slavă.
În general, elementele de cultură materială şi viaţă spirituală slavă de la
nordul Dunării de Jos sunt, pentru această vreme, nu prea numeroase. Cu toate
Idem, p. 298.
1. A. Rafalovic, op. cit., p.ll7-120, fig. 1811-4, Il, 13; idem, ls.1·ledovanija ranne.\·lavjanskich poselenii v Moldavii, în ArcheologiL'eskie ls.1·ledovanija v Moldavii (1970-1971 g.).
Chişinău, 1973, p. 153, fig. 10/10; Iln-8; N. P. Telnov, R. A. Rabinovic, Rezultaty rahot po
poselenii Skok, în Archeologk'eskie lssledovanija v Moldavii, 1985 g., Chişinău, 1990, p. 206,
210.
.
:-~ D. Gh. Teodor, op. cit., Iaşi, 1978, p. 21, fig. 7/24; idem, op. cit., Bucureşti, 1984, p. 35,
fig. 26/2 (o mare parte a descoperirilor sunt încă inedite).
:~:~ S. Dolinecu-Ferche, op. cit., p. 128, 172-175, fig. 711-5; 14/6, 22; 16/2; 20n-8, 10-11,
15; idem, Ciurel, habitat des vr- Vlr siecle.1· de notre ere, în Dacia, XXIII, 1979, p. 223, fig.
11/4-5.
:w B. Novotny, Hromadny nalez hlonenych votivnich symholu ze Slovanskeho hnizeciho
Iz radu u mikulcic, în Pdmâtky Archeologicke, LVII, 1966, p. 649-685.
:-~ B. A. Rybakov, Jazyc'estvo Drevnei Ru.1·i, Moskva, 1988.
:-o
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arheologice viitoare vor putea fi în măsură să le eviden\ieze,
corect, de cele aparţinând popula\iei autohtone.
Deşi nu sunt atestate în procentaje foarte mari, descoperirile cunoscute până
în prezent arată cu destulă claritate că elementele de cultură materială şi de via\ă
spirituală vehiculate de slavi în regiunile carpato-dunăreano-pontice în perioada
secolelor VI-VIII d. Hr. sunt peste tot prezente etalând o destul de mare varietate
şi un specific aparte în cadrul largului proces de aculturaţie desfăşurat în zonele
geografice amintite. Precizarea vestigii lor slave din secolele VI- VIII în contextul
general al evoluţiei societăţii din aceste regiuni prezintă fără îndoială o deosebită
importan\ă. prin intermediul lor oferindu-se posibilitatea unei mai bune cunoaşteri
a contribu~ilor pe care ele le-au adus la definitivarea trăsăturilor care
caracterizează civilizaţia din această parte a Europei de sud-est şi implicit, a
limitelor cronologice, culturale şi etno-demografice în care s-a desfăşurat şi
definitivat complexul proces de asimilare a acestora în masa populaţiei autohtone
romanice.
acestea

cercetările

diferenţiindu-le

Legenda .figurilor
Fig. 1. Harta principalelor obiective din secolele VI-VIII d. Hr. care con\in şi vestigii slave.
2, Pererâta; 3, Revna; 4, Hliboca; 5, Codân; 6, Hotoşana; 7. Lozna-Străteni; 8,
Suceava-Şipol; 9, Băiceni; 10, Alcedar; Il, Lopalna; 12, Silişte; 13, Trcbujeni; 14, Cobusca
Veche; 15, Hrăneşti; 16, Ciorleşti; 17, Iaşi; 18, Dănceni; 19, Hansca; 20, Davideni; 21. Borniş; 22,
Izvoarc-Bahna; 23, Dodeşli; 24, Cândeşti-Vrancea; 25, Sărala Monteoru; 26, Budureasca; 27,
Şirna; 28, Bucureşti; 29, Hăleni; 30, Dulceanca; 31, Balla Verde; 32, Cernatu; 33, Poian; 34,
Filiaşi; 35, Sălaşuri; 36, Someşeni; 37, Apahida; 38, Nuşfalău; 39, Lăpuşel; 40, Lazuri; 41,
1.

Raşcov;

Crăciuneşti.

Fig. 2. Ceramică slavă de tip Korceak din secolele VI-VII d. Hr., 1,5 Suceava-Şipol; 2,
Botoşana; 3, Sărata Monteom; 4,7 Codân; 6, Hliboca; 8, Bucureşti-Străuleşti; 9, Dulceanca.

Fig. 3. Ceramică slavă de Lip Penkovka din secolele VI- VII d. Hr. 1.9 Sărala Monleoru; 2,
Raşcov; 3, Budeni; 4, Dănceni; 5, Bucureşti-Milita1i; 6-7, Ciorteşti; 8, Hliboca.

Fig. 4. Ceramică slavă din secolele VII-VIII d. Hr. 1-2, Lozna-Străleni; 3, Pererâta; 4,
5-6, Dodeşti; 7,9, Izvoarc-Bahna; 8, Oiluz.
Fig. 5. Fragmente ceramice slave din secolele VII-VIII d. Hr. 1,7 Lozna-Străteni; 2-4,
Hansca; 5,8, Crăciuneşti; 6, Pcrerâla; 9, Odaia.
Fig. 6. Obiecte vehiculate de slavi, din secolele VII-VIII d. Hr. 1-2.4.7. Hansca; 3,
Suceava-Şipot; 5, Dulceanca; 6, Siliştea; 8, Raşcov; 9, Raleşul Cuzei.
Fig. 7. Cuţite de tier prevăzute cu volule, din secolele VIII-IX d. Hr.; 1, Lozna-Slrăleni; 2.
Revna; 3, lzvoare-Bahna; 4, Trebujeni; 5, Hrăneşti; 6, Alcedar; 7, Bucov; 8, Dinoge\ia.
Fig. 8. Figurine antropomorfe şi zoomorfe din lut, dalând din secolele VI- Vlll d. Hr.; 1, 34, 14,16, Lozna-Străteni; 2, Mălăeşlii Vechi; 6, Dănceni; 5, 7-8, 10,13, Hansca; 9. Scoc; Il,
Botoşana; 15, Valea Mare.
Pojorăni;
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DECOUVERTES SLAVES DES VIe- VIDe SIECLES AP. J.-CH. DANS L'ESPACE
CARPATO-DANUBIEN

Resume
Les recherches archeologiques concemant la presence des Slaves sur le tenitoire carpatodanubiens entre le VI" et le vmc sieclcs ap. J.-C. ont eu lieu surtout dans la demiere moitie de
notre siecle et elles ont offert aux specialistes de nombreux resultats importants. C'est par
l'intermede de ces amples investigations qu'on a pu obtenir des donnees remarquables qui ont
complete, dans la plupart des cas, d'une maniere considerable, les inforrnations des sources ecrites
sur les Slaves.
En ce qui concerne la presence des Slaves dans l'espace carpato-danubit.n, les recherches
archeologiques entreprises jusqu'a present n'ont pas reussi a decouvrir des vestiges qui
appartiennent sfirement a cette population et qui soient dates avant le milieu du VI" siecle. Les
plus anciennes decouvertes d'origine slave attestees sur le tenitoire carpato-danubien apparaisent
toujours dans des habitats ou des necropoles el sont d'habitude accompagnees de vestiges
autochtones et byzantincs, appartenant dans la plupart des cas a la periode de la seconde moitie du
VIe siecle et du debut du siecle suivant. Jusqu'a present ce sont seulement les decouvertes de
Ciorteşti-Iaşi, Hansca-Ialovcni et Kodyn 11 - Cernăuţi, qui pourraient eventudlemcnt etre aussi
datees dans la premiere moitie du VIe siecle, mais pas avant le seconde quart du siecle.
Comme on le sait, les plus caracteristiques elements slaves anciennes de la periode des VIeVIII" siecles sont les restes ceramiques. Ceux-ci ont etc groupes en deux groupes principaux, l'un
appartenant a !'aspect culturel du typc Korceak, attribue aux Sclavins et l'autre mis a la charge de
!'aspect culturel du type Penkovka, attribue aux Antes.
L'analyse des decouvertes slaves montre clairement que la ceramique du type Korceak. est
plus repanduc. Au contrairc, !'aspect ceramique du type Penkovka est beaucoup plus rare au nord
du Bas-Danube.
Il est possible que, vers la fin du VIle siecle, a la S'lile de la penetration vers le SUd du
Danube des groupes de Bulgates ou pcut-etre comme urc: consequence du deplacement des
detachements avares du II"""' Khaganath, certains groupes d~.- Slaves se soient peu a peu infiltres
dans l'est des Carpates et dans le centre de la Transylvanic. Elles sont attestes par une serie de
decouvertes caracteristiques datables en general vers la fin du VII" siecle et le debut du VIII". Ces
decouvertes sont representees par de vases entiers ou fragmentaires omes avec de motifs
decoratifs specifiques pour la ceramique slave du type Romen ou Borievo.
Â câte des restes ceramiques de certains complexes d'habitation ou parfois isolement, on a
aussi se faisant remarquer surtout les couteaux en fer pourvus al'un des bout de volutes.
C'est toujours en liaison avec la presence.des Slaves dans les tenitoires du nord du BasDanube qu'on doit mettre une serie d'elements de cult, comme les statuettes miniaturales en terre
glaise, representant d'une maniere schematique des gens et des animaux, tout comme de petits
pains en terre glaise.
. ::;:=.-:::-::---,
La precision des elements slaves des VI"-VIII" siecles dans le contex~"d~l~J6ldtiQn de la
societe de ces regions presente une importance particuliere, car c'est pa/leur ~e.-qu'on
offre la possibilite d'une meilleure connaissance des contributions que les Slav~folifapP.o~ ~la
definitivation des traits qui caracterisent la civilisation de cette partie de !'Europe de sud-est. ; '
',/
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Fig. 1. Carte des principales objectifs des VI"-VIW siecles n.e. contenant des vestiges
slaves, dans l'espace carpato-danubienne. 1, Raşcov; 2, Pereryta; 3, Revna; 4, Hliboca; 5, Kodyn;
6, Botoşana; 7, Lozna-Străteni; 8, Suceava-Şipot; 9, Băiceni; 10, Alcedar; Il, Lopatna; 12, Siliştc;
13, Trebujeni; 14, Cobusca Veche; 15, Hrăneşti; 16, Ciorteşti; 17, Iaşi; 18, Dănceni; 19, Hansca;
20, Davideni; 21, Borniş; 22, lzvoare-Bahna; 23, Dodeşti; 24, Cândeşti; 25, Sărata Monteom; 26,
Budureasca; 27, Şirna; 28, Bucureşti (Soldat Ghivan Străuleşti, Ciurel, Militari); 29, Băleni; 30,
Dulceanca; 31, Balta Verde; 32, Cernat; 33, Poian; 34, Filiaşi; 35, Sălaşuri; 36, Someşeni; 37,
Apahida-; 38, Nuşfalău; 39, Lăpuşel; 40, Lazuri; 41, Crăciuneşti.
Fig. 2. Ceramique sia ve du type Korceak. 1,5, Suceava-Şipot; 2, Botoşana; 3, Săra la
Monteoru; 4, 7, Kodyn; 6, Hliboca; 8, Bucureşti-Străuleşti; 9, Dulceanca.
Fig. 3. Ceramique slave· du type Penko11ka. 1, 9, Sărala Monleom; 2, Raşcov; 3. Budeni; ~.
Dănceni; 5, Bucureşti-Militari; 6-7, Ciorteşti; 8, Hliboca.
Fig. 4. Ceramique slave des VII'"-IX'. siecles. 1-2, Lozna-Străteni; 3, Pareryta; 4, Pojorăni;
5-6, Dodeşti; 7, 9, lzvoare-Bahna; 8, Oituz.
Fig. 5. Fragments ccramiqucs slaves des VW-VIW siecles. 1, 7, Lozna-Străteni; 2-4,
Hansca; 5, 8. Crăciuneşti; 6, Pereryta; 9, Odaia.
Fig. 6. Objets des VI'-VIII'" siccles. 1-2, 4, 7, Hansca; 3, Suceava-Şipot; 5, Dulccan<;a; 6.
Silişte; 8, Raşcov; 9, Ratcşul Cuzei.
Fig. 7. Couteaux a volutes des VIII"-IX'. siecles. 1, Lozna-Străteni; 2, Revna; 3, IzvoarcBahna; 4, Trebujeni; 5, Hrăneşti; 6, Alccdar; 7, Bucov; 8, Dinogetia.
Fig. 8. Figurines en terre cuite des VI"-VIII" siccles. 1, 3-4, 14, 16, Lozna-Străteni; 2,
Mălăestii Vechi; 5, 7-8, 10, 13, Hansca; 6, Dănceni; 9, Scoc; Il, Botosana· 12 Brănesti· 15
Valea Mare.
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STUDIILE LUI FRANZ BABINGER REFERITOARE
LA ISTORIA ROMA.NILOR ŞI A RELA TJILOR
ROMANO -OTOMANE ÎN EVUL MEDIU
(SEC. XIV-XVII)

DAN I'RODA!\

Am analizat cu altă ocazie conditiile în care turcologul german
Bahinger a fost invitat de Nicolae Iorga în Rom<înia ( 19.15 ).
dcsfăşurându-şi activitatea didactică şi ştiin!ifil:ă la Bucureşti ( 19.~5-1937) şi
apoi la laşi ( 1937-1943). avfmd de asemenea un rol important In înfiintarea şi
conducerea Institutului de Turcologic din capitala culturală a Moldovei
(1940-1945 )1• Am insistat şi asupra împrcjurărilor în care Bahinger. ajutat de
asistentul său Mihail Guhoglu. a organizat şi înzestrat hihlioteca de specialitate
a amintitului institut. şi am realizat o analiză tematică a fondurilor de t:artc ale
căror inventare s-au păstrat până astă1i 2 .
În continuarea excursului pc urmele lui Bahinger în Romfmia analizcz
studiile turcologului german referitoare la ist<lria românilor şi a rcla(iilor
româno-otomanc în evul mediu (sfârşitul sec. XIV - sec. XVII). contrihu!ii
clahorate în decursul întregii sale cariere ştiintificc. Această temă de cercetare
nu a făcut până acum ohicctul unui studiu spccial'h în literatura istorică
romfmească şi. din informatiile pc care le detin. nici în cea universal[t.
Franz

1

Dan l'rodan. /)in tradi(iilt! nrimtalisticii mmcÎIIt!.yti. Fra11: Hahi11gt!r .yi 111stitutul cit!
Turm/ogw cit> la la.~i 1fi)..J{}-/Y..J5). în "Caietele Laooratorului de Studii Otomane ( .. C.I..S.O."").
nr. 2. coordonatori nmf. univ. dr. Mihai Maxim şi asist. univ. Bogdan !\lurgescu. Bucurqti. llJlJJ.
p. 16.ţ-2() 1; idem. Fm11; Hahi11ga - lltrcolog .yi agmt secrt!l :'. în .. Magazin Istoric. s.n ..
an XXVIII. 111 . .ţ!J25 aprilie ll)l).ţ, Bucureşti. p . .ţl}-51.
: ldem. Rihliothi'<fiW cit! /"lllstitut III.' Turmlogie de .lassr 1 /I)..J() -N-45). în .. RomanoTurl·ica". no. 1. llJ97. Bucarest suo tipar.
:• lk curfmd. Cristina l"enqan a puolicat studiul /-"m11: Hahi11ger: ei11 dmt.1cha Heitrag :ur
rumcillisclwll
Osma11i.1·tik.
în "IU-:.S.E.E.", tome XXXII. n-os J--l/199.ţ. Bucarest.
p ..11 J-322. în care a făcut o succintă trecere în revistă a ..contrihu\iei" (lkitrag) orientalistuluiturnllog g.crman la dezvoltan.:a turcologiei rom<înqti. a relatiilor lorga-Baoing..:r. puolidnd şi
dou;i \lTi\ori in..:dit..: ak lui Baoinger cătr..: Iorga. Jin 5 ~i '27 d..:c..:morie 1930 (p. 320-322 l.
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Titlurile contribuţiilor lui Babingcr referitoare la tematica enunţată în titlu
au fost incluse în memoriile sale periodice de studii şi articole-'; autorii unor
lucrări de sinteză referitoare la evul mediu românesc au folosit, au citat (uneori
au omis deliberat să o facă, datorită unor cauze pc care le voi aminti la locul
cuvenit) şi au inclus în bibliografiile respective articoldc turcologului german;
cu tcmatici identice sau conexe celor tratate
autorii lucrărilor stiintificc
,
'
odinioară de Babinger au folosit contribuţiile marelui turcolog (dcontologia
profesională şi valoarea ştiinţifică a operelor babingericnc îi obligau la
aceasta!). au analizat critic ideile şi ipotezele prezentate şi. bineînţeles. le-au
citat şi inclus în bibliografiile aferente.
În necrolo~urile redactate după moartea lui Babingcr s-au făcut referiri
sumare la activitatea sa din România si
la contributiile
referitoare la istoria
'
,
relaţiilor româno-otomane~. Necmloxul semnat de regretatul turcolog român
Mihail Guboglu (fostul asistent şi colaborator al lui Babinger la Iaşi. între
1940--1945) prezintă succint perioada .,românească" a activităţii turcologului
german (cu unele inexactităţi), cnumcrând, în ordinea cronologică a apari~ilor.
.,articolele şi studiile" referitoare la tematica enunţată în titlu'.
Pc parcursul acestei analize întrebuinţez termenii de .,articol" sau .,studiu"
rcfcritori la contributiile .,româneşti" ale lui Babingcr, în primul rând pentru că
aşa le-a gândit şi le-a denumit însuşi autorul lor, iar în al doilea rând pentru că
acesta nu a scris propriu-zis o carte de-sine-stătătoare despre relaţiile românootomanc şi nici nu şi-a adunat în timpul vieţii sale aceste studii într-un volum
independent. Realizarea acestui volum se constituie într-o datorie de onoare a
şcolii turcologicc româneşti de la sfârşitul acestui secol şi mileniu. ce trebuie
onorată cât mai repede cu putinţă!
Parcurgcrca memoriilor cu titlurile contribuţiilor ştiinţifice ale lui
Babingcr permite enumerarea a 15 studii referitoare la istoria românilor şi a
relaţiilor româno-otomanc în evul mediu şi a trei mcdalioanc aniversare şi
comemorative. închinate lui Nicolae Iorga (1931) şi Dcmostcnc Russo (19381939); în ordine cronologică a publicării lor, accslca sunt:
- 1. Zwei turki.\"che Schutzbriefe fur Geor~ Il. Rtikâczi, Fun>ten wm
Siebenhur~en, au.\" dem Jahre /649. Mit zwei Lichtdrucktafeln, în "Le
Mondc Oriental", XIV" annee, 1920, Uppsala, p. 115-151;
'franz Babinger, Schrijiem·t:-rzeichnis, Wiirzburg, 1938, 1951. 1957. 1966, pas.~im: idcm.
Schriftem·erz.eiclmi.l· 1910 his 1961 (mit Er~-:iinzun~-: /9M-/96H). Miinchcn, 196~ (-1968). p. 8,
~-l. ~9.

30. 11. 3~.
'H. J. Kissling. Pranz Bahin~-:er ( /X9/-/967). in "Siidostforschungcn··, Band XXVI, 1967.
p. 375-379; H. W. Duda, Prun::. Bahin~-:er, in "Almanach dcr ()strcichischcn Akadcmic dcr
Wisscnschaftcn ("A.O.A. W."), Band 118, Wicn, 1968, p. 317-323.
'Mihail Guboglu, Fran; Bahin~-:er. in "S.A.O:·. voi. VII, 1968, Bucarcst, p. 233-~35_
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_ 2. Nicolat> Iorga -:.um 60. Gt>hurtstag. în "Deutsche Allgemeine Zcittmg".
LXX Jahr; Nr . ."o3. vom o. Dczemher 1931. Berlin;
_ 3. Rohert Bargrm•t>. un l'ovagt>ur anglai.\· dans It>.\' Pays Roumains du temps dt>
Basile Lupu ( 1652), în .. A.A.R.M.S.I.". s. III. L. XVII. llJJo. m. 7.
Bucureşti. 49 p.:
_ 4. Originea şi sfcirşitullui Vasile Lupu. în "A.A.R.M.S.I.". s. III. l. XVIII. m.
2. Bucure~ti. 193o. 20 p. + 1 plan~ă;
- .". Cel dintâi hir al Moldm·ei ultre sultan. Cu dmu1 planşt>. în voi. Fra(ilor
Alt>.randru .~i Ion /. Lepc'idatu la Împlinirea l'lÎrstei dt> 60 de ani. Bucure~ti.
I9Jo. p. 29-.~n:
-o. Con rad .lamp Hiltf'hrandt 's Dre(fctche schwedi.\che Geswultclwfi.\Tt'ise
llltch Sit>henhiirgnl. der Ukraine wul Consta111inopol ( 1656-/651\ J.
hcrausgcgchen und erlăutert von Franz Bahingcr. Leiden. 19.~\7. XXX +
259 p.;
- 7. O rl!fa(ittllt' neohserl'llttl despre Moldom .nth domnia lui Antonie-l'odcl
Ru.,·t>t ( 1676). în "A.A.R.M.S.I.". s. III. l. XIX. m. H. 1937. Bucurc~ti. 2H p.
+ 1 tahlou:
-X. Originea lui Vasile l.upu. în "A.A.R.M.S.I.". s. III, l. XIX. 1937. m. 9.
Bucureşti. 10 p. + 2 planşe + 1 tahlou;
- 9. Quelques 11rohlemn d 'etude.,· islamique.,· dans le Sud-Est t'uropeen, în
.. L'Europe Orientale·'. VW annee. no. 34. 1937. Paris. p. 95-110:
- 1O. Originea şi fct-:.ele de-:.mltllrii istoriografiei otmllllllt', în "Revista
Fundatiilor Regak". an V. nr. 4/aprilic 193H. Bucureşti. p. 94-107:
- Il. Demo.\tht'nes Ru.\.m ( IX61}-.J93R) -:.um Gediichtnis. în .. Con\'orhiri
literare''. voi. LXXI. nr. II-12/193H, Bt:cure~li. p. 3!\o-390; varianta
românească:

- 12. În memoria lui Demosft'lle Russo ( IX69-/93R). în "Însemnări icşene".
an IV. nr. 1/19.~9. laşi. extras. 7 p.;
- 1.~. /)ie . osmanist he Quellen des Dimitrie Cantemir, în voi. Onll_lgiu
pro(e.wrului Ioan Lupaş (Cluj). Bucureşti. 1940 (-1943 ). p. .~4-4():
varianta românească:
- 14. 1-:.I'Oare/e turceşti ale lui Dimitrie Cantemir, în "Arhiva Românească''.
an VII, 1941. Bucureşti, extras. Il p.;
- 15. Histria (/stms) au XVI-e siecle, în R.H.S.E.E.", XVIII" anncc, no. 1/1941.
Bucarcsl. p. 137-139;
- 1h. Histria ( lstms) au XV/l-e siecle, în R.H.S.E.E.", XIX" anncc. no. 111942.
Bucarcsl. p. 449-450;
- 17. Beginn der Tiirkensteuer in den Donaufiirstentiimern ( 1394 h-:.w. 1455), în
"Si.idoslforschungen'·. Band VIII. nr. 1-2/1943. p. 1-35; reeditat în Franz
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Babinger, Beitrăge zur Frii.hgeschichte der Turkenherr.w.:ha.ft in Rumelien
( 14.-15. Jahrhundert), Brun-Wien-Mtinchen, 1944, p. l-35;
- 18. Die tiirki.w.:hen Quellen des Dimitrie Cantemir, în voi. Festschrift for Zeki
Velidi Togan (Zeki Velidi Togan'a armagani), Istanbul, 1951, p. 50-60;
reeditat şi în Franz Babinger, Aubătze unei Abhandlungen zur Ge.'iC:hichte
Siidosteuropas und der Levante, Band II, Munchen, 1966, p. 142-150.
Se observă cu uşurinţă că poziţiile nr. 1O şi Il reprezintă aceeaşi
contributie· acelasi lucru putem spune si despre nr. 12, 13 si 17; rămân deci
15 studii·, ~tico le 'şi medalioane, ce pot fi grupate tematic astf~l:
-problemele "studiilor islamice" în sud-estul Europei, poziţia nr. 8;
- stabilirea şi caracterul complex al relaţiilor româno-otomane în evul mediu,
poziţiilenr.l,4şi 16;
- Histria (lstros) în secolele XVI-XVII, poziţiile nr. 14 şi 15;
-originea si sfârsitul1ui Vasile Lupu, pozitiile nr. 3 si 7;
-călători s'trăini 'prin Ţările Române în se~olul al x'vn-lea, poziţiile nr. 2, 5 şi
6·'
- dezvoltarea istoriografiei otomane şi influenţa ci asupra operelor principelui
Dimitrie Cantemir, poziţiile nr. 9, 12, 13 şi 17;
-aniversarea lui Nicolae Iorga şi comemorarea lui Demostene Russo poziţiile
nr. 10 şi 11.
În vara anului 1935 Babinger a ţinut o conferinţă pc tema "problemelor
studiilor islamicc în sud-estul Europei" la Universitatea Jagclloniană din
Krakovia. Invitat şi angajat cu contract la Istitutul de Bizantinologie din
Bucureşti, de către Nicolae Iorga, de la 1 octombrie 1935(>, turcologul german
şi-a inaugurat la 1 noiembrie acelaşi an activitatea didactică în capitala
României cu "une briliante conference ( ... ) sur l'importantc et l'utilite des
etudes islamiques dans le sud-est europeen" 7 , după cum a apreciat ~ditorul
parizian al acestei prelegeri de deschidere a cursurilor babingerienc.
Înainte de a începe analiza propriu-zisă a acestei conferinţe programaticc,
se cuvine să insist asupra unui amănunt inedit, comunicat cu amabilitate de
doamna M. M. Alexandrescu Dersca-Bulgaru în 1990: ţinută în limba germană
la Universitatea din Krakovia, conferinţa a fost tradusă în limba franceză pentru
auditoriu} bucureştean de către tânăra, pc atunci, discipolă a Titanului Iorga,
'Arhivele Statului Bucureşti. jimd Ministerul Educaţiei Naţionale, d. 729/1938, f. 10; vezi
voi. III, cdi\ie, note şi indici de Ecaterina Vaum, Editura Minerva,
Bucureşti, 1991, p. 300-301.
7
Franz Babinger, Quelque.1· probleme.\· d'etude.1· /.1·lamique.1· dans le sud-est europeen, în
"L'Europe Orientale", VIl-e annee, no. 34, Paris, 1937, p. Il O.
şi

N.

lor~:a. corespondenţă,
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care ccrcclăloarc si-a amintit: "M-am Lrczil cu un telefon din partea prof. N.
·Iorga. care mă ruga să o traduc în limba franceză. întrucât publicul de la noi nu
cuno~Lca hine limba germană. Cu accsl prilej a venit pentru prima oară prof.
Fr. Bahingcr la noi acasă. A fost· inceputul unei lungi colaborări "M.
Definind "studiile islamice" ca fiind "l"cludc de l"hisloirc el de la civilisaLion de ccs pays oricnlaux 4ui furcnl cnlicrcmenl au parliellcmcnt coloniscs par
des mahomclans", Bahingcr dcla~cază regiunile /s/âm-ului din vasta arie geopolitică a "Orientului" şi pledează pentru redefinirea statutului .. ~Liintci /s/âmului". ramura principală a oricnlalisLicii. Popoarele islamicc pc care turcologul
german le-a avut în principal în centrul atentiei au fost: arabii, pcrsanii ~i turcii".
Luând în considcratic importanta holărâloarc a influentei arabe asupra
civilizatiei din orice teritoriu supus /s/âm-ului şi influenta reciprocă între arabi.
pcrsani ~i turci de-a lungul secolelor, Babingcr subliniază fapLUl că în sud-estul
Europei, până la Dunărea mijlocie şi până în centrul continentului, influenta
1.~/âm-ului a fost introdusă prin turcii care au dominat această arie geo-politică •
Influenta islamică a aqionat difcrcntiat în regiunile sud-est europene stăpânitc
de turci: dacă în Bosnia, Hcqcgovina, Macedonia, Albania, unele zone din
Bulgaria. Dobrogea, /s/âm-ul a prins rădăcini puternice prin milioanele de
mahomcdani care locuiau acolo, în Grecia, Ungaria de Sud şi Centrală şi mai
ales în România influenta islamică a fost redusă •
Sărăcia ~i imprccizia izvoarelor scrise, la care se adaugă amhigui~atca ~i
nesiguranta traditiilor ~i izvoarelor orale au făcut ca secolele XIV-XV ale
istorici sud-estului european să tămână în continuare obscure ~i putin cercetate;
se impunea deci studiul etapelor ~i caractcristiciior penetratiei otomane în zonă;
analiza comportării diferentiate, în funqie de rcal:i:1tile locale. a otomanilor fată
de populatia cucerită; studiul rolului sistemului ~i institutiei daşirme ~i al
renegatilor în viata politică. et:onomică. cullurală, militară ele. otomană ~i a
popoarelor de origine; conturarea evolutiei şi rolului târgurilor ~i oraşelor în
dezvoltarea vietii economice ~i spirituale sud-est europene. Bahingcr a insistat ·
şi asupra ncccsilătii ~i importantei i;tlcăLuirii unor corpus-uri de manuscrise cu
caractere arabe din regiunile sud-est curopcnc 12 •
Ca o concluzie partială, Bahingcr a subliniat Lrisla realitate că nici o şcoală
superioară din sud-estul Europei, cu exceptia celei din Belgrad, nu avea o scqic
111

11

• fragment din scrisoarea doamnei M. M. Alexandrescu Dcrsca-Hulgam din -l decembrie
1990, scrisoare allată in urhil'Ualllnrului. Multumesc încă o dată <.I-nci Bulgaru pentru amabilitate.
răbdare şi În!clcgcrc.
'' h. Babingcr. QueltJIW.~ pmhlh11e.l'..., p. 95.
"' lhidem. p. 95-96.
11
lhidem. p. 96.
1
~ /hidem. p. 97-91!.
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destinată

studiilor islamice si că acestea din urmă nu făceau obiectul unet
~ . .
.
' n
preocupart ststemattce oarecare · .
Pentru depăşirea acestei realităţi incomode, Babinger sublinia necesitatea
înfiintării unor institute de studii sud-est europene ce să se preocupe de
"probiemele epocii turceşti", dotarea acestora cu biblioteci de specialitate la
îndemâna cercetătorilor, formarea de specialişti-filologi în limba turcă pentru
depistarea, citirea, traducerea şi editarea numeroaselor documente, manuscrise,
inscripţii,· monede ele. cu alfabet arah. cu informaţii interesante referitoare la
această zonă geo-politică • Este sarcina turcologiei, "une trop jeune branche de
la science de L'Islâm", să realizeze inventarierea şi introducerea în circuitul
ştiinţific a acestui "enorme materiei".
Abundenta deconcertantă a întrebărilor ce se pun unui turcolog în
perimetrul istoric sud-est european impune cu stringentă necesitate activitatea
ştiinţifică în cadrul unor colective multi- şi interdisciplinare, de preferinţă sub
egida unor institute specializate sau pe lângă catedre universitare de profil.
Activitatea unor astfel de colective trebuie canalizată şi către studiul ;storiei
religiilor (probleme precum: sincretismul religios, inlluenţe reciproce lslâm-ism
- Crestinism, rolul locurilor de pelerinaj, originea si rolul traditiei sfintilor
islami~i etc.), folclorului, tradiţiilor populare etc. 1 ~. '
'
'
Babinger insista asupra necesităţii inventarierii şi protejării monumentelor _
funerare, mormintelor şi inscripţiilor adiacente. distrugerile nejustificate ak
acestora să fie interzise prin legi speciale. Patrimoniul naţional al unui stat să
cuprindă totalitatea monumentelor istorice, indiferent de originea si destinatia
lor religioasă 16 •
'
'
Turcologul german s-a folosit de invitaţia şi ospitalitatea românilor şi a
întreprins cercetări multidisciplinare în Dobrogea în domeniul arheologiei
monumentelor funerare, hagiografiei, toponimiei, folclorului turc, tradiţiilor şi
obiceiurilor locale, inscriptiilor etc., subliniind existenta tot atâtor priorităti ce
stăteau în fata cercetării ist~rice românesti 11 •
'
'
Babinger lansa un semnal de alarmă referitor la soarta manuscriselor,
documentelor etc. cu caractere arabe ce nu au intrat încă în custodia unor
biblioteci, muzee, colecţii particulare etc., unde se bucurau de atenţia, grija şi
conservarea adecvate. El propunea, pe baza propriei sale experienţe, activitatea
în colective specilizate pentru depistarea, catalogarea, salvarea şi conservarea
14

.

lhidem, p. 99.
lhid.
"lhidem, p. 100--103.
16
lhidem, p. 103-106.
17
lhid.
n
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manuscriselor aflate la diverse persoane particulare ~i. mai ales. valorificarea
1
sLiinLirică a informatiilor inedite oferite de aceste izvoare istorice scrisc x.
·
· În ceea ce p;ivc~Lc România. aprecia Bahing:er. calalogarca. studiul ~i
valorificarea ~Liintifică ale documentelor otomane întâmpinau mari grcuLăti
datorită incxislcntci unei preocupări constante în domeniu ~i a lipsei
spcciali~Lilor Lurcologi: un corf'l/.1" al manuscriselor ~i documentelor otomane
al1alc în tara noastră se impunea cu ncccsilalc. Activitatea ~i opera Jc orienlalisl
ale lui Lazăr Săincanu se recomandau a fi luate ca exemplu şi compklale cu alte
19
preocupări ~i studii inlcrdisciplinarc •
Pentru formarea unei imagini câL mai complete despre cultura şi civilizatia
otomană. se impune a mai li studiate .. r ancicnnc societc otlomanc du XIV -c el
du XV-c sicdcs". ordinile Je den•iş-i. misterele creziilor religioase creştine şi
musulmane. cauzele, desfă~urarca şi implicatiile mişcărilor şi Lransfcrurilor Je
populatii!".
În concluzie. Bahinger a acccnLuaL faptul că istoria sud-estului Europei nu
se poate scrie fără folosirea şi interpretarea surselor turco-islamicc. ceea ce
impune cu necesitate impulsionarea cercclărilor şi studiilor de turcologie.
formarea Je specialişti în domeniu. acLiviLalea în echipe de cercelălori.
exprimânu-~i totodată optimismul în ceea ce prive~Lc viitorul .. studiilor
islamicc" în această zonă geo-poliLică 21 •
Am ino.;islal în detaliu asupra acestei conferinte programalice a
turcologului german pentru că se haza pc o cxpcricntă de două dtccnii în
cercetări Lurcologicc. formula un vasl. complet ~i hinc-arLiculaL proiect Jc
investigatii şLiintifke viitoare, anticipa ultcrioarelc sale wntrihutii la istoria
relatiilor româno-otomanc şi, poate nu în ultunul rând. inaugura perioada
activitătii sale didactiw-ştiin!ificc în România ( llJY)-Il)4.1 ).
Conferinta. puhlicală în 1937, a fost semnalată istoricilor români de
Nicolae Iorga. care a suhliniat profunzimea analizei ~i hogăţia tematică a
concluziilor formulate. insistând şi asupra cercetărilor pc care Bahingcr le-a
întreprins asupra unor manuscrise inedite descoperite în Dohrogca în cursul un~i
recente călătorii de studii 22 . Cu o slahă receptare în sfera istorică românească

'" .. L "indolcnn: el l'indiiTcrcnn: sonl parloul les cnncmics qui mcllcnl cn perii ccs
manusnils el le dangcr csl d'aulanl grand quc le nomhrc des pcrsonncs qui liscnl ou qui
wmprcnncnl de 1cls livrcs va cn diminucnl". aprecia cu amiirăciunc. însă pc hună drcplalc.
lurcnlogul german (p. 107); ihidem. p. 107-10!!.
''' lhidem. p. IOH-109.
~" lhidem. p. 109-1 1O.
~ 1 lhidem. p. Il O.
!! .. R.H.S.E.E.", XV-c anncc, n-os 1-J/Janvicr-Mars 19JH. p. 92 (C"mnict"~' par Nicolae
Iorga.
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interbelică

unele directii de acllvttate si concluzii exprimate în această
conferinţă 'se vor reîntâini în memoriul din 3 mai 1939, pe care turcologul
german 1-a redactat şi înaintat ministrului Petre Andrei, în legătură cu
"misiunile" viitorului Institut de Turcologie de la Iaşin.
Babinger a cercetat originea şi natura relaVilor româno-otomane în evul
mediu studiind circumstantele istorice în care Tara Românească si Moldova au
plătit 'primul tribut sultan~lui otoman, iar p~ntru Transilvania' analizând şi
publicând "două scrisori turceşti de protecţie", o 'ahdnâme şi un berât, acordate
în 1649 tânărului şi recent înscăunatului principe Gheorghe Râk6czi al II-lea.
Folosind surse istorice slavone şi bizantine din secolul al XV -lea şi
reanalizând cele trei documente de bază ale evenimentelor din anii 1455-1456
(scrisoarea sultanului către Petru III Aron, documentul adunării de la Vaslui şi
privilegiul comercial acordat negustorilor din Cetatea Albă de a practica un
comerţ nestingherit în Imperiul Otoman), Babinger a încercat să determine
cauzele, condiţiile, desfăşurarea şi urmările contactelor diplomatice otomanomoldave din tensionatul interval 1455-1456, ajungând la concluzii pc care le
dorea definitive.
Cronologia evenimentelor era nesigură, datorită faptului că scrisorii
sulLanului către Petru III Aron îi lipsea data anului, iar documentului adunării de
la Vaslui data zilei şi lunii; aceste lipsuri au produs confuzie şi derută printre
istoricii problemei, iar Babinger s-a hotărât să le depăşească, încercând
rezolvarea definitivă a chestiunii.
După ce analizează succint politica tânărului, energicului şi ambiţiosului
sultan Mehmed II Fâtih faţă de statele creştine dunărene după cucerirea
Constantinopolelui (1453), Babinger a datat documentul "închinării" de la
Vaslui în septembrie 1455, ca urmare a ameninţării armate otomane, scrisoarea
sulLanului către Petru III Aron la 5 octombrie 1455, cu locul de emitere la
Saruhan Beyli, între Filipopol şi Bazargik, în Bulgaria Centrală, pc baza analizei
cromcn istoricului bizantin Ducas 24 , stabilind următoarea derulare a
evenimentelor: ca urmare a presiunii si amenintării otomane, Petru III Aron a
'
'
convocat o mare adunare a boierilor moldoveni la Vaslui, ce a hotărât în final
plata unui tribut anual de 2.000 de ducaţi de aur sultanului otoman (septembrie
1455), expediat şi achitat prin logofătul Mihail (Mihul), care a primit şi o
scrisoare de justificare a misiunii sale din partea înaltului for moldav; după
predarea sumei, logofătul a primit de la Mehmcd II, "la 5 octomvric 1455,
~-' Arhi1•ele Statului fuşi. fond Universitate, Fucultuteu de Litere şi Filo.wfie. d. 3/1939,
L 99,_~ ,__.;vezi analiza mcmoriului la Dan Prodan, Din tradifiile oreintuli.1·ticii mnuîneşti .. , loc.
cit., p. 180-181.
~~ Franz Babinger, Cel dintâi bir al Moldm•ei către sultun, p. 6-8 (extras).
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scrisoarea de confirmare redactată în limoa slavonă". închcindu-sc astfel pacea
cu Moldova ~i înliHurându-sc du~măniilc de p<înă atunci; a urmat. firesc.
scrisoarea sultanului de la 9 iunie 1456. prin care se îngăduia negustorilor din
Cetatea Alhă să practice comerţul în Imperiul Otoman~'.
Concluzia pc care a formulat-o Baoingcr. pc oaza cronologid amintite mai
sus. a susţinut că .. primul hir 6ttrc sultan nu Lrchuie fixat în 1456. după cum s-a
afirmat pfmă acum. ci un an mai d~vrcmc (deci în 1455- n.D.P.r-~'.
Vm analiza în continuare. a~a cum voi proceda dealtfel cu toale
contrihuţiilc hahingeriene circumscrise Lemei cnun!alc în titlu. modul şi măsura
în care concluziile turcologului german au fost reeeplalc de isL1ricii care au
avut. concomitent ~au ultennr. preocupări ~Liin!ifice identice sau conexe celor
ma ni fcstatc de Bahingcr.
Erori le de datare ~i. firesc. de interpretare săvâr~ilc de Bahingcr au fost
scsitate prompt de istorit·il ~i filologii români. În rcccnzia sa. tânitrui slavist
Damian P. Bog1an a criticat faptul că Lurcologul german a rcctificat ..data de an.
In era tic la Hristos. a actului lui Petru Aron din 6964. scris în Vaslui de pisarul
Stctco". introdudnd o premuă falsă în analiza sa. În legătură c11 actul sultanal
din 5 nctomhric 1455. D. P. Bogdan suhlinia ceea ce-i scăpase de fapt lui
Bahingcr: .. E de ohscrvat lnsă că· prin pomenita scrisoare nu se confirmă
primin:a de uilrL· sultan a cL·ior 2.000 de zloti făgăduiţi drept haraciu de domnul
\loldnvci. ci numai pnmirca lui Mihullogofăl ca sol. hanii urmând a fi Lrimhi
într-un soroc fixat Jc suilan ~i anume peste trei luni. Deci nil·i la data de 1455
ocLOmYric 5. sustinută de d. Bahingcr. domnul Moldovei nu plătea trihut Porţii
ci făcea numai o simplit făgăduială". Şi încheia ~o:oncluzionând: .. autorul (Franz
Bahingcr- n.D.P.) a cercetat superficial scrisoare;! din 5 octomvric a sultanului
Mahomed Il ~i această superficialitate nu îndrcpl<lţ..:~te cu nimic o nouă editie a
'>crisnrii .. c '. A~ completa cu d .. această superficialitate" în cercetare (cel putin
duhioasă în cazul lui Bahinger. pentru că refuz să cred că ar fi fost
tendcntioasă !) a introdus premize false în analiză. rezultând. inevitabil.·
conclu;.ii false: astfel. turcologul german a ratat încercarea de a clarifica una din
marile prohlcmc ale începutului rela!iilor moldo-otomanc în evul mediu.
Eroarea tic ra!ionamcnt a turcologului german a fost imediat sesizată ~i de
t<lnărul doctorand pc atunci Aurcl H. Golimas. care a sus\inul. pc haza
interpretării corecte a informa\iilor documentare. că .. închinarea de la Vaslui a
anii loc în 1456 ~i poate chiar înainte de 29 iunie (accla~i an - n.D.PT ~i că
plata primului Lrihut s-a efectuat tol în 1456. A. H. Golimas a respins ~i datarca
~' lhitf,·m. p. 7-10.
2
"

lhidl'm. p. -1-1 1.

'· .. H.:v1s1a hloricl

Romfmă". an VII, 1937. Bu.:urqti. p. 41-1-416.

128
propusă de Babinger pentru scrisoarea sultanală redactată la Saruhan Beyli
(5 octombrie 1455), optând pentru data de 5 octombrie 1456. A admis însă că
"problema rămâne totuşi deschisă, atât asupra anului, lunii şi zilei închinării de
la Vaslui, până la publicarea altor informaţii mai elocvente" şi că "lucrarea d-lui
Babinger are totuşi multe date interesante"2K. Peste patru decenii, acelaşi autor.
valorificând noile informaţii documentare şi concluziile la care a ajuns
cercetarea istorică românească şi mondială asupra sus-amintitei probleme, a
situat "închinarea" de la Vaslui în intervalul martie-mai 1456, plata primului
tribut al Moldovei imediat după aceasta, toate aceste aqiuni finalizate cu .,actul
sultanal" din 9 iunie 14562Y, pledând pentru reconsiderarea personalităţii lui
Petru III Aron în cadrul unei monografii consacrate acestuia.
După 16 ani de la apariţia studiului turcologului german, reputatul slavist
şi medievist român Petre P. Panaitescu a reluat problema "folosirii izvoarelor cu
privire la supunerea Moldovei la tribului turcesc", subliniind că "în 1936
orientalistul german Babinger a arătat pe baza textelor din cronicile bizantine
( ... )că sultanul Mahomed al II-lea se afla la Saruhan Beglie, localitate aşezată
în Bulgaria aproape de Tatar Bazargic, în octombrie 1455 şi nu în octombrie
1456, deci este evident că acest act este din anul 1455. Totuşi, accentua
P. P. Panaitescu, Babinger n-a tras concluzia ce se impunea în chip logic, ci a
afirmat că actul de la Vaslui trebuie să fie tot din 1455; ( ... ) supunerea
Moldovei la plata haraciului ar fi avut loc deci, după Babinger, în 1455''"'0 •
În deceniul sase, într-un studiu de referintă consacrat evolutiei haraciului
' Mihai Berza a 'folosit şi citat
Moldovei şi Ţării 'Româneşti în secolele XV-XIX,
articolul lui Babinger din 1936, acceptând datarea propusă de turcologul german
pentru scrisoarea sultanală (5 octombrie 1455), dar respingând anul "celui dintâi
bir al Moldovei către sultan" avansat de acesta: "Franz Babinger ( ... ) socotea

r<.r·' /

!H Am·el H. Golimas, Sen.l'lll închinării de la Va.l'lui a lui Petru Vodă Amn. Din le~cllllrile
drept ale Moldovei cu Poarta. Otomanii, în "Cuget Moldovenesc", nr. 9-12/septembricclţC<flTibnc 1940, laş•. p. 8-10 ŞI mm ales nota 1/p. 9-10; idem. De.~pre capuchelzăile Moldm·ei .yi
P..iJruncile Porţii către Moldova până la 1821). Contribuţii la cunoaşterea rapoartelor de drept
dintre Moldnm şi turci, Iaş1, 1943, p. 5--6 şi nota 1; idem, Din politica Moldovei faţă de wrci, în
;~~alea Moldovei", an. IV, voi. XI, nr. 12/deccmbric 1943, Iaşi, p. 288-290.
21
"....,
' Idcm. Limitele cronolo~ice ale rej(mnei monetare a lui Petru Aron, în "B.S.N.R.", anii
LXX-LXXIV (1976-1980), nr. 124-128, Bucuresti, p. 321-323. Autorul nu a folosit si citat
St'\Jdiul lui Babingcr din 1936, ci doar edi!ia fran~cză a monograliei închinate lui Mch~ed II,
p'iui\ 1954 (p. 327, nota 1).
0
·' P. P. Panaitescu, Pe mar~inea folo.l'irii izvoarelor cu privire la .1·upunerea Moldrwei la
trihutul lllrce.l'c (Va.1·lui. J.J56), în "Studii. Revistă de istoric si filosofie", an V nr. III
\Jie}scptemhrie 1952, Bucureşti, p. 188 (întregul articol, p. 187-191iJ.
'
'
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plata primului trihut ca dcctuatft la începutul lui oclomhric l..J..S.S··' ~~ optfmd
pentru 145o.
În anii următori. în uouă studii consacrate raporturilor politice moldoptomane in a uoua jumătate a \ecolului al XV-lea ~i corolarului lor financiar.
haraciul. Mustafa A. ~ehmeu a ignorat stuuiul lui Bahingcr. ndolo-.indu-1 ~i
necit<îndu-1. condution;înu cit plata primului trihut s-a efectuat în primăvara
anului 1456'~. Nu la ld va proceda Mihail Guhoglu. fostul colahorator al lui
Hahinger la la~i ( llJ40-ll)4~ ). într-un studiu consacrat prohlcmci mult analitatc
a trihutului plătit Jc MolJo, a ~i Ţara Româneasci"i până către anul 1520.
Trecfmu in revistă istoriografia româncasc~• ~i europeană a acestei prohlcmc.
turcologul romfm a suhliniat că "le premier historien qui ait examinr u·unc
f<u,:on plus dctailk les uehuh du paiemcnt du trihut turc par la Molua\'iC ( ... ) fut
Franz Bahinger. En s · appuyant sur ues sourccs plus nu moins unmues.
Hahingcr a ctahli que la Moldavie versa le premier trihut au Sultan CII 1" au tom ne
uc 1455. plus cxactcmcnt au uchut Ju moins d' octohrc ( ... )""". Jar a respins
această uatare. sus!in<înu c~t .. ( ... ) la Moldavic a payc 2.000 monnaic" u· or au
sultan Mchmcd Il au printemps J r annce 145o .. 11 .
Anterior. Mihail Guhoglu a rcccn;at critic eui!iilc francctă" ~i italiană''·
ale monografiei hahingeriene consacrată sultanului cuceritor. suhliniinu deja
1

" !\lihai lkrta. 1/urunu/ lfnldt~l'l'i .yi {tlrii Rt~llltÎnqti Îll .It'<". XV-XIX. in .. S.\1.1.;'1.1.".
Vt>l. 11. l'.l:'i7. Bunm.:~ti. p. X. n . .::!. autorul a mai fulosit ~i citat \tudiik lui llah1ngn tfl·,pn·
,-,d:llurul cnglo R.•lxTt Bari!r<I\C prin !\luiJov.1 (llucurc)ti. I<)Jo). p. 21. n. _;_ ~i ,k.,pr,· cii;IIOIIII
frallCC/ lk 1 .1 ( ·rlll:\ pnn al'L"L".I)l pruvinciL' (BUCllrL')tl. !9.l71. p. 22. Il. 1: p. 2J. Il. 2: p J7. Il.!> .
.\naii1.a ,·ontinuatii Jc !\li hai lkr;a în Variatiile t'.l1''""'';' 11 fii ni Rt~mtÎIIt'.yli de nil re l'nanu
Ottll/lttllti Îll "''o/ele .\'\'1 X\ 'III. inS R.dl.". an XI. nr. 2/1 1))1' Bucurc~ti. p. 59-72. Jep;l~c~lt: dc_i.l
lumtck tcmallcc )i cn>nologi,·c ak stuJiiior hahingcricnc
'' \luo,tafa :\II !\khmeJ. /)ill rtlf>orltlrile Moldm·t•t '11 hllf>Niul Olomwt Îll '' ""'"' Jllllllillllt'
a l't•untlut ul .\'1-'-lt•a. in .. S R.JI.". an XIII, nr. 5/1960. p. 165--16H t ../ J>npn· f'rtlllllilralal dt·
t•a.-.· Iti/·, o-moldm e</11 1./5()"): iJ,·m. f./11 dnc/11111'111 111rc Cllll<'l'rlllllll le klltlnt/cft dt· fu .\1oldw·it•
,., cit· la 1·alac/ti,· <III.\ X\·-.\'\-'/ .\it~, In. în .. RI~.S. E.E. ... V-<.: ann.5e. n-os 1-.::!/ 1967. llucare\l.
p. ::65-274 ( a folosit )1 cilal doar monografia con~anată sultanului cuceritor, nlitia franco;'1.
l'<llb. J<J54. pentru unde cdli\·aknte m<>netare.flnrill·llkre. p. 26H-269. n. 20 ~i 21).
".\IIhail (iuht>glu. /,~· 1rih111 f>ttrt; {>ar /1'.1 Prill<"if'tlll/1'.1 Rnll/111111/f'.\ ti la Pnl"fe Jll.l'tfll 'a11
dd>lll d11 X\ 'l·t' sihlt· ,f',ttm~., In .lt>IIIH'.I 1111"1{111'1'. in .. R.LI." no. 1/11)69. Paris. p. 51.
"lhid1'111. p. 67. t\ceea~I pontic !\1. (iuhoglu ~i-a exprimat-o ~i în forma do.voltat.:i il
aceo,tul 'tuJm. puhlicată în ..Istanhul Univnsitt:o,i. lktisat Fakliltesi Mccmuasi - I.C'I.I'.l\1 ....
nr 1 4/I'>X2-19X.l. htanhul. 19H4, p. W-14.1.
" ldt:m. l'e marxinnJ mnnn~:ra/irt Malwmrl //le ltllllflll'ralll 1'1 snn 11'//lf'.\' 11./3:! -1./81) dt·
Fr. Uahillxer. in ..S.R.JI.", an XI, nr. 2/195H, Bu~:urqti. p. 195-212. Crilin1l re~:cnzor afirma
tran)anl: .. Plata primului hir moiJownc\1: dtr~: sultan nu a avut In~: la 5 octomhric 1455, ~:um a
m;u .1firmat l'r Bahingcr ( 1936). ci in primăvara anului urmiitor. înainte de 9 iunie 1456. dnd s-a
înt:unplat ..împitctrca" cu .. Pitir Vtll:voJa" ( ... ). Dqi slavistul D. 1'. Bogdan i-a atras atentia cii a
cncetat o,uperhnal accast;l o,nio,oare (din 5 octomhric 1455- n.D.P.) ( ... ). l'r. Bahinger nu a luah>
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cunoscutele erori de datare ~~ mtcrprctarc -:;i. mai ales. încăpătânarca cu care
turcologul german se crampona de ni-:;tc cnndutii paqial false ~i amcndalc de
cct-cclarca turcologică ullerioară. Peste un deceniu. turcolo~ul romfm \'a recenta
cnt~~.: ~i editia cn~lezească. cea mai valoroasă )tiintific a monografiei.
suhliniind erorile de informatic ~i de interpretare ce s-au prduat ~i în accast;,
traducct\~ c. Cu altă ocazie. formulând precitări ~i recti ficări referitoare la
primul secol al relatiilor româno-otomane. a folo.,it ~i citat ..;tudiul lui Bahingcr
din 194~. în Iim ha ~crmană. neacceptfmdu-i punctul de 'Cllerc ~i conturfmd
dcrularca coreclă ~i logică a evenimentelor. primul haraci fiind plătit înainte dL'
9 iunie 1456'~.
Studiul lui Ion Matei. puhlicat în 1972-197"~. lrateat<l Îil special aspectele
juridice ale regimului dominatiei otomane în Ţitri le Romfmc '". iar noua
contrihutic în prohlcma haraciului acestora a lui Tahsin Gemil o.;c limiteată doar
la secolul al XVII-lea'". Într-un sluJiu special consacra! prohlemci analitaLL·
aici. Şerhan Papacostea a arătai că ..1" m.;ril,• ,r,.\"nir .-;1:1hli 1:& dai•' ,.,.,.,.,,, d,·
celle lellre Je Mehmed II i1 Pierre Aron rc\'tl'lll au turco1oguc aucmano r-r.
in "'am;• 1 . 1. Era ,·a;ul ,·a .unorul -.1 \lll<i s.:ama d.: ,·onlnhu\&a Jin (<))2 ,, lu1 1' 1' Pan.ulnnJ.
ar;ila d111 nllll L"i.l În ,ll'L"\1 ill'l CSIC \'<>rh.& J.: .. l'l'IL"IL".I .t 2 (1(1(1 1k ~.&lhL"III"" ~1 IIIL'idL·L·lllll
cnnfirmarc.t pnmim. ,·um afinn;i .1u1nrul (l'r llah&II;!L"r -· n 1))' 1 ~~ d,· .ll.L'.I\1;, d.n:1 (in l'l'i-1. 111
nH>nn;!raf&.l rcL·L"n/ali·l n.D.I'.l". p. 202--20.\
'" hkm. A (~~'"('"' dt' lo 1/WIIngrllt'hit' du t>rn/c"t'/11' 1-'rtt/1~ /l,tf>tll.&:<'l' \llln/111'/ln ti
C""'flli.ltlltnr,·" ti·'"" tntlf'"· f<J57. în ..S.:\.0.". 1·ul 11/1 1 1.~'1. llllc.lrcsl: ll)f>(l_ p. 217-2.17 .. ll"L"l'il~&
,lllluJinc lTIIICil a rL"l'cll/llntiUI. p 22J
': ldcm. Fron~ Hahtng.-r, .\ft-hml't tlw Cmltfllt'rnr 1111tf '"' fi1111'. r . 1. J<17X. în .. :\ I.I.A 1.".
XL\. 19X2. la~i. p 7)f> 7)X
"ld,·m. Omwllftfllrla Nntllt'll iil"t'!t·ri lll'll.lilltf,di il" ,(,•1 u· tft.~f...tlai r 1 I(J.'-1 1-1561 lwH11u/11
l'.lll'

l>t'!irtllll'il'r ,,. dnf:rttillltlllttr rl'n·,·i.-tin

indrt'(>ltiri .~1 n·,·ti!~c·,in rl'it•rlfnllr• /,1('1'111111 f't'rtnllcl.i 11

1'11/'"r/itri/or clullrt' '!ii nit- Nom,ÎIIt' ~i oto/1111111 1. în ..IX TiirJ,. T.u1h K<•ll~rn&. ~ 1 -2) h lui 111X 1.

.-\nbra. K"n~r,·y~ Sunun!dn llmlirikr". Il CII!. T TK Il. .-\nkiu ii. !<lXX. p X~ 1
'''Ion \lat<:l. (}tll'ltJIW\ t•rnhlt'IIW\ OII/Ct'l'/111111 /,· n'gilllt' ,(,· /11 dnllllll<llinll o/ln/110111' .!1111.1
!t·s (>ars rnlllllllitn (•·onu·mmll f>articuliht'lllt'/1/ /,r \'a/ochie). în R.f:.S.J:.J-' ... X-c ann.:.:. IH>
l/l'l72. r 6)-~XI 11-i.-r.: parli~l ~i XI-~ ann~.:. n-o 11197.\, p. XI-IJ:'i 111-i.·m.: parl!C:I, IIUl'iiiC\ll'l'\ll'
un Lk,·cniiL '"·da~t autor a conclu/&nnal: .. StahlllrL·a raronurih•r dmtrc Titrik l{"m:mc ~~ lmrnuil
Oitllllilll .1 ''"tun pn>L'~S inddull;!ill ~i nu SL' poatL' fixa() tlat;i dn·:lt r.:nlru primul haran IĂhllr.id/1
pLillt dL' T•na Rllm:ulL'asc:l '' de \IPido\·;L l'n &nd!L'IU imporlant dar. dc\I;!Ur. nu \U!'i,·i.:nl d,·
definitoriu. primul haraL·i a ''"t pli&lll d.: '!';1ra Rom:llll"a\d în nrn1a h:1t;ili.:i dL· li& Rm·in,· de l<ilr,·
\'l.1d l 'zurratPrul (octomhrl,. 1.\•1~-ianuari,· 1.\'171. i.1r de \lun·a ,,·1 B:ur:m in 1~ 17. LI urnlin-.· "
np.:di\i.:i lui \-J.:hm.:J 1 ( 'cJchi. ( ... ) l\JniJova a Îlll'L'ptll s;j pl;ilt:ii\C;i haraci d111 ( ~'\0. fiu·;j C.l
ac~ asia s;i fiL' ca urmar.: a unei rnnfrunt;iri militare" ( it!t'/11. în htori11 drt'(>litfllt rumtÎII<''"· \Pl. 1.
1-:Jitura Academiei. Burur.:~tt. 11lXO. p. ~h2: autorul nu .t folo,it ~i ci tai studiile hn Bahin;!n Jin
llJ)6 ~i l'l-H--19~~
"' Tahsin (i.:mil. J>11t1' noi (>ril·i11d lwmciul Tclrilor RnmtÎIII' Îll .\l'cnlul al .\'\'11-!t·ll. în
.. R dl.". 1 .~o. nr X/IIJ77. Bucurc\li. p l~.B-1-l~h
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Bahingcr ( ... )" şi că ultimul a oferit o nouă cdi\ic a scrisorii. dar analiza
a datelor si
surselor istorice
conduce către 1456
ca an al primului
·•
•
•
•
~ 1
trihut si nu 1455, cum eronat a susţmut turcologul german .
Stefan S. Gorovei. analizând critic si pertinent i1.voarcle .. primului secol
de rcl~tţii moldo-olomanc". a folosit ~i ~ilal studiul lui Bahinger din 193h.
acccptând datarea propusă de acesta pentru scrisoarea suhanală trimisă lui Petru
III Aron (5 oclomhrie 1455). dar rcspingând concluziile arhicunoscule de acum
ale turcologului german şi optând pentru anul 145642 • Într-o altă contrihuţie a sa
din 19Sh pc o temă conexă. nu a mai revenit asupra acestei prohlcme~ .
Studiile turcologului Mihai Maxim referitoare la prohlemalica haraciului
Moldovei analizează evoluţia acestuia doar în a II-a jumătate a secolului al
XVI-lea sau reflectarea sa în opera istorico-geografică a principelui Dimitrie
stiintifică

1

Cantemir~~.

În lucrările de autor cu caracter de sinteză a istorici otomane ~i a relaţiilor
româno-olomane, semnale de Mustafa Ali Mehmed~'. Aurcl Dccei~n sau Tahsin

~ Şerban Papacostea, La .\lnldul'ie hul trihutaire de f'l::mpire 011omu11 au XV-e sii'cle: le
1

cadre i11tenwtimwl de.1· nll'f'"rts e11 /-155--1-156, în .. R.R.H.". XIII-e annce. n-o 3/197-1. Bucarest.
p. -1-15---161 (afirma{ia la p. -155 ~in. 30).
': Ştefan S. ( iorov.:i. Mnldnm in .. Cu.w Ptlcii .. _ Pe mur~:ineu izyourelnr 1•ril·i11d primul
secol de relaţii mnltfn-otnmww. în .. A.I.I.A.I.", XVII. 1980, la~i. p. 634---635.
11
ldcm. Ctilenl ÎII.H'IIIIIliri l>t'lllrll i.Hnria relaţiilor rmnânn-otomune În l'eucurile XI' -X\'1.
în voi. Romti11ii in istoria umlent~h1. 1. coordonatori: 1. Agrigoroaiei, Gh. Huzatu. V. Cristian.
la~i. 1986. p. J 1---11.
" Mihai Maxim, Rnherches sur la cirumstance.1· :le fu majora/ion du kharadj de la
Mnldlll·it• e11tre le.1· "'"";e.1 15311--157-1. în .. AI.f:.S.E.E. Bullctin", X-c anncc, n-o 2/197:!.,
Burarcst. p. 233-261; idcm. Cml.l'idaatillll.l' .l'/lr la circulatim1 mo11etaire d<1ns le.1· Par.1· Roumaill.l'
et f'I:'IIIJ'ire 01/nnra/1 da11.1 la .1ecn11d<-' mnitit; du X\ 11-e siecle, în .. R~:.S.LE.". t. Xlll-c, n-o.
J/1975. Burarest. r- -107---115; idcm. Rt•laţiilt• Moldm·ei şi Ţ<lrii Rmii<ÎIIt'Şii CII bllllt'riul Otoma/1 Îll
<1 doua jwmitute a l'eacului al XVI-leu; emluţiu lwraciului şi peşcheşurile wwule. Rezumatul
lczci de doctorat. Tipografia llnivcrsită!ii din Bucureşti, 1976, 2-1 p.; idem. XVI Yii::vilin Smr
('e\'rf' i: i11de Akre 'nin /)naliiw·yoml 1·e l:;ţluk-Ho i: tlall'in Ha raei ii:.erimleki l:.'tkin ( Del'alorizarea
akre-lei Îll ultimul sfi-rt al .~nofului al Xl'l-lea şi impactul asupra lruraciului Ţcirii Rmnâ11eşti .yi
Mo/tlm·ei ), în ,.IX. Tiirk Tarih Kongresi. 21-::!5 Eyliil 198 1. Ankara, Kongreye Sununlan
BinJirilcr". II Cilt. T.T.K.B .. Ankara. 191!8, 1001-1010; idcm. Huraciulmoltlm·ene.\·c Îll opera lui
/)imitrie Calllemir. în .. A.lJ.B.I.", an XXIII, 197-1, Bucurc~ti. p. 69-78; idem. Huraciul Moldm·ei
.yi ?iirii RomlÎII<'Şii Îll ultimul s(ert al l'eacului XVI. în .. S.M.I.M.'' ,voi. XII. 199~. Burur.:~ti.
r J--16.
"Mustafa Ali Mehmed,l.l·toriulllrcilor. E.Ş.E., Bucure~ti, 1976. p. 128; 166; în acelaşi an
autorul a repuhlicat actele sultanalc din 5 septembrie 1-155 ~i 9 iunie 1-156 în cdi!ia rriti<.:ii de
l>nmmellle turceşti pri1·intl i.Woriu României. voi. 1 ( 1-155-177-1 ), întocmit de .. .. Editura
Academiei. Bucureşti, 1976, folosind şi citând studiul lui Bahinger din 1936 (p. 1-2 ).
~~. Aurcl Dccei, Istoria Imperiului Otoma11 până la 1656. E.Ş.E., Bucureşti, 1978.
r 119-120.
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Gemi!~'. s-a acceptat anul 145n ca Jată a plătii primului trihut al Mo!Jovci către
Imperiul Otoman. fără a se mai folosi ~i cita contrihutia lui Bahingcr Jin 19~6.
Analiza caracterului raporturilor româno-otomanc în evul mcJm a
constituit suhicclul mai mullor stuJii~K. conturânJu-sc liniile generale ak
acestora ~i suhliniinJu-se că 1456 a fost anul plătii primului trihut al MolJovci
către

Imperiul Otoman.
Autorii marilor sinteze Jc istoric a românilor. apărute în perioada
interhdică. Nicolae lorga 1'' ~i C. C. Giurcscu"'. au folosit. citat ~~ acceptat
concluziile formulate Jc Bahinger

H Tah,In ( i.:mil. R11111<Înit .~i il/11//lllnii Îlt .lt'coleft' XII' X\'1. EJitur;I :\rad.:mi.:i. Bunm.:~li,
1991, p. D7--l.~lJ.
•• C. ( ·. ( iiur.:scu. Sur les Relcttion.,· eli/re le Pt'uple Roumain et 1'/:'mpire 01/llllltlllti trctl't'l'.\
les sihle.\. in .. VII. Tlirk Tarih Kongn;si. 25-29 Eyliil 1970. Ankara. Kongrt:yl' Sununlan
BiiJ1rit.:r. Il". Cill (Al Vll-t.:a Congres turc ,t.: istoric. 25-29 scplcmhri..: 1970. Ank.lra.
Comunir:trilc pr..:z..:nlal..: la ,·ongres. voi. III. Ankara. 1'17 3. p. 590-5'15: Stefan Std:m..:,,·u.
Cllnsiclerctlillns concenwnt le utnwtt're de.\· rtll'f'"r/.\' l'il/1/llllillo-turcs t'l leur illll>llct .wr It'
de,·elol>elll<'llt lustori<lue dt' dmx l'<'uple.,. in .. A.l' .B.I.". an XXVII. I'J7X. Burur..:~ti. p. 9-1 n:
Tahsin ( i..:md. Rlllll<'ll-0.""'"'/t miillctsdwtltT/11<' dctir hct~miilctlw~ctl<ll' tUnele <'tlll.\'idem(ti
re/i'ritnare la raJ>tlrtttrile mni<ÎIIn-11/11111<111<' ). în .. VIII. Tiirk Tarih Kongr..:s1. Eyliil 1975. Ankara.
Kongr..:ye Sununlan BiiJiril..:r". Il Cill. (Al Vlll-l..:a Congr..:s Je istoric turr:t. s..:pt..:mhri..: 1'175.
:\nkara. Comuniritril..: rn:zentat..: la congres, voi. Il l. Anbra. 19H 1. r 1503-1 'i 1O: Dinn
( ·. ( iiur..:sn1. /)in cr1111ica ra1>11rturilor mnuÎIIII-<1/il//l<lne I.H'<" XII'- XIX). in .. Forum". an 2H.
nr. 1 1/I<JHn. Bunm.:~li. r. n3-79: Damasrhin !\lior. Ral>llrturile /'{1/lltÎno-11/11/llll/1<' Îll .\1'<
XI\' XV/Il !.u1•1a Ţtirilllr RnllllÎIIe Îllll>otrim d11millct(iilnr .1'/niine. în ..S.R.dl". an XV. nr. 6/1 1162.
Bucun;~ti. p. 1-N 1-1 )03 (autorul a tn.:rut in r..:vistă istorio)!rafia prohl..:mc1 .:nun!al;i in titlu.
anuntind d,· contrihupil..: lui 1'. 1'. l'anaitesru dlll 1952 (voi supra nota .llli. p 1-N5 ~I n. 2 ~i
r..:r..:nziil..: lui :\1. (iuhoglu dlll llJ'iX ~i 19(10 (voi .\UIII'll notele .l'i ~I .~ni. !'<u .I m.:n!ionat stuJiile
lui Bahingn dm llJ3n ~i 19-0-19~~ (v..:zi su111'a nota 2~ şi inti·,t nota 'in)l: <ih. V. (ion!a. Tam
J/11ldm'l'i i11 1>rimul secol al dollltll<t(iei "'""'llllt'. în voi. colectiv (r.:Jaclor r.:sponsahil. lkmir
\1 Dr;l)!lle\·1. /st"ria Mnldol'<'i din cele IliCit l'<'chi tilllf>Uri I'<ÎIIti Îll ep"ca "'"d<'l'll<i (A.\'f'<'c/e di11
naţa l'"littui ..wcia!ti şi a culturii). EJitura Ştiin!a. Chi~mău. 1992. 230 r. a wnsiJ..:ral c:1
\I<>IJova a plillit primul trihut Imperiului Otoman în 1~5n. în valoar..: J.: 2.00(1 galh.:ni. gcsllil
r..:rr..:zent:md .. primul pa~ spre încaJrar..:a l\1o1Jov..:i în sistemul politic otoman" (p. 111-1121:
llkm. Ţam .\lo/dm·ei şi ""l"'riul O.mw11 (sn. XI'- XI'/). ( 'hi~in;iu. 1990, 1~H p.: supunn.:a
\lolJov.:i fa!•l J.: Imperiul Otuman a început odati:i cu plata primului haraci în 1~55-l~'ifl: etapa ;1
11-a. imtalarca Jumina!in otuman.: în l'vloiJova. a J..:hutal cu ..:xp.:J•!ia militar;) a \Uilannlui
Siileym;'m 1 imputriva lui l'..:tru Rar..:~ în 153H.
''' ~i,·,,(a.: Iorga. l.\toria RmlllÎIIil"r. voi. III. Oit"rii. Burur..:~li. 1937· autorul a fulosil
\tuJiik lui Bahing.:r r..:kritoar..: la muarh.:a lui 'Orhan şi dd..:r.:a :\drian,lpoluhu suh ocupa!i.t
ntomani:i ( p. 27~ ). la activitatea şerh-ului lkJr-..:d-l>in MahmuJ/Ikrlin. 19211. la plata primulu1
trihut al :'\.lnldov..:i ( 1~55 J ~~ la anH·darca ,Jirmanului \Uilanului" dm ') IUlll<.: I.J5n!Bucuro:\ll.
I'JJn/- (p ..nx ~in. 1 ~i )): v,11. IV. Cawlerii. 19.~7: autorul a anali.~:at conJi!iik pl•l!ii primuiu1
ha raei all\lnldov.:i. J:mJ .:xtrase Jin docum.:ntd.: Jin 5 <>clomhri.: 1~55 ~i lJ nmie 1~56. a acceptat
Jatărik propus.: J..: lurwlogul g..:rman p..:ntru aJunarca Jc la Vaslui ~i cddalt..: .. pic'..:
Jocum..:ntarc" ak ..Josarului" dt ~i p..:ntru ..c..:l Jint;ii hir": 1~55. f;ldnd trimit..:r.: la ..am:mun!itul
stuJiu al J-lui Frant Bahing.:r" (J1. 1 U ~in. 2: .'\; p. Il~ ~in. 2:31.
'" C. C. <iiurescu. Istoria Rmr1<Î11ilor. voi. 1111. eJi!ia a IV-a. Bucur..:~li. 19~3: autorul .1
f,J(osit ~i citat \luJiullui lbhing..:r Jin l93n. accept;indu-i concluziik (J1 J 1-1~)
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clahoralc de C. C. Giurescu (în colahorare cu fiul său, Dinu C. Giurescu) în
deceniul opt al secolului nostru. s-a întreprins o analiză mai nuanţată a datelor
prohlemci. acccpl<îndu-se acum anul 1456 ca dală a plăţii primului trihut al
1
Moldovei către sultanul otoman' •
2
În noile sinteze de istoric a românilor (lucrări colcctivc)~ s-a acceptat anul
1456 ca dată a primului haraci al Moldovei. fără să se mai amintească de
studiile (din 193fl ~i 1943) şi de datarea lui Bahinger.
Deşi nu este în intenţia mea încercarea de a urmări impactul studiilor
hahingeriene în problema sus-amintită asupra preocupărilor similare în sfera
turco)ouiei
internationale.
nu pot încheia această trecere în revistă fără a
e
,
aminti doar două cazuri .,celchre" de istorici turci din ultimele
decenii: 1. H. Uzuncarşili'' şt Hal il Inalcik'~. care au preluat concluziile lui

'' C. C. ( iiun:scu, Dinu C. ( iiurcscu, l.woria Românilor din cele mai l"t'clll timpuri pâml
ilstâ:::i. editia a II-a. Editura Albatros. Bucureşti. 1975: s-au folosit şi citat studiile lui Bahingcr
despn: primul trihut al Moldovei (1936). despre originea şi sfârşitul lui Vasile Lupu/1936; 1937/
(p. 42R--f:!9; 4.l5) şi monografie despn: sultanul cuceritor/1954--(p. 294-296; 299). prcluându-se
afirmatiile turcologului german ce au rezistat criticii istorice; aceeaşi atitudine şi in idem. Istoria
Românilor, voi. Il. E.Ş.E., Bucureşti, 1976, p. 140-142; vezi şi Dinu C. Giurescu, 1.1-toria ilustrc.llâ
a românilor. l'dllura Sport-Turism. Bucureşti. 1981. p. 127; 136 (în 1417 Mircea cel Bătrân a
plătit primul trihut sultanului Mehmed 1); p. 141 (J>etm Aron a plătit primul haraci al Moldovei
sultanului otoman Mchmed II in 1456); in bibliografic nu au fost citate studiile lui Babingcr (p.
179-1 RO). În ultima carte antumii a lui C. C. (iiun:scu. Probleme nmtrm·er.mtt' in i.worirwrafia
mmcin<l. Editura Alhalros, Bucun;şti, 1977. s-a afirma! că .. ~c produce în 14 17 campania lui
Mchmcd 1 impotriva Ţării Rom;încşti. campanie la sfârşitulc·.\rcia Mircea recunoaşte suzcranitalca
sultanului şi convine să-i plătească un .. haraci" anual modic (p. 92); că .. Petru Aron a trebuit să
recunoască, in 1455, aulorilatca lui 1\lchmcd al II-lea şi si1-i plătească haraci. o sumă relativ
modică: 2.000 de ducali de aur" (p. l>J), fără a-1 mai aminti sau cita pc Babingcr.
'~Istoria Romcinil'i. voi. II. Editura Academiei, 1962 (pentru .,momentul 1456" s-au folosi!
şi cilat doar studiile lui P. 1'. Panailcscu/1952 şi Mihai Rerza/1957-1958 (p. 448); l.woria militarll
a poporului român. voi. II, Editura Militară, Bucureşti, 1986, p. 258 (editia franceză. a
monografiei lui Bahingcr wnsacrat;\ sultanului cuccrilor/1954 a fost inclusă in Rihlio~:rafie, p.
592).
"1. H. Uzun~,:arşili. O.mumli Tarilri. 1. Cilt, Istanbul. 1949, p. 78: in septembrie 1455
domnul l'clru Aron a recunoscut suzcranilatca otomană şi a plătit, ca tribut. suma de 2.000 de
moncdc de aur (a/tun) (apuci Mihail (iuhoglu. LR trihlll paye par les Principalllt's Rmmraines ....
p. 54-55).
·~ Halil Inakik. Tire Ouoman t:mpire. Classiml A~:e. /300-1600. Variomm Rcprinls.
New York - Washington, 1973: .. 1455 - Moldavia tributary to thc Ottomans (5 Octobcr)" ,..
p. 211; .. In 1456, lwo ycars ('li) aflcr thc Princc of Moldavia. (Pctm) III Aron (sic!) had acccptcd
Ottoman suzcranily, thc sullan granted a patent of privilege to Moldavian mcrcliants .....
(ducumentul din 9 iunie 1456)- p. 129; vezi şi harta de la p. 24. A se consulla şi idem. Imperiul
Otoman. l:.imw clasicc1. 1300-1600, cdi!ic şi studiu introductiv de Mihai Maxim, traducere, notă,
completarea glosarului şi indccclui de Dan Prodan, Editura Enciclopedică, Bucureşti. 495p. + 2
hăqi (l'p. :lR-39. 234, 397).

Bahinger l11nnulate în Jl)4J-Jl)44 în cde ,1, ,;, stuJii puhlicate în limha
uermană"

~

Din această punctare a ecourilor studi•dui hahingL-rian Jin 19.16 1n
domeniul preocupărilor istoriografice iJcnticc ~au cone.\L' din ţara noastră ~L'
1mpune formularea unei concluzii: în cercetarea •~torică romtmeascit re;ultatek
analizei turcologului german au fost acceptate. cu Jouii exceptii ( Damian P.
B•tguan în Jl).17 )i Aurcl H. Golimas în Jl)40 Jl)43) timp Je aproape Jouit
decenii. ptmă în Jl))2 cftnJ. prin stuJiul său Jc rderinţă. un aJeviuat mudel de
interpretare logică )i juJicioasă a i;\'oarclor 1~toriee Jocumentarc. P. P.
Panaitescu a stahilit Jerularca general;!. Je la caU!<t Ia ckl·L a cwnimentdor din
anii 1455-1456. suhliniinJ ce rămtmea totu~i \ 1ahil din conclut.iik formulate de
Hahingn. În ultimile patru Jecenii. stuJiul turcologului german ~i unck
Clmdu;iik sale Încit \alahilc aU mai rost foJo-.ite ~i citate ÎI1 istoriografia
prohknll'l.
Bahinger a ;mal11at )i circum-.tanţde în e<trL· Ţara I<omfmească a plătit
primul trihut sultanului otoman. în timpul lui :\l1rcea cel Bittrân. ca urmare a
campaniei sultanak Ia norJul Dunării"'.
De Ia început turcologul german a suhliniat faptul crt plata pnmului trihut
al Ţitrii Romtme~ti citire -.ultan. ce Jctermina o rd<tţll' de suh. 11\lonarl' a ţ;'trii raţii
Je Imperiul Otoman. se afla în -.trimsă Iq.!<-tlllr•î cu e\L'nllncntek •~toiKL'
anterioare. din timpul ~i postnioare hiit<'iliei lk b Ro\·ine (:\rgL·~). Ikci clh't.l
soluţionării acestei prohkme ar fi Jatarca cxact:t ~i anali;a caracll'rulut ::-•
urmărilor acestei lupte în caJrul rdatiihtr valaho-Ptom;mc Ia ~Lir~itul SL'colului
al XIV-ka'·.
Reamintind tri.~ta realitate că epoca lui Bityl'lîd 1 era (pnmi!imdu-mi a-1
pararra/a pc marele istoric rrancl'l. Fcrnand Brauul'IJ .. o \LTitahtli't incertllUdlnL'
cronologicit". Hahinger insistit asupra nl'lT~ilaţli l'tlrohmitnl inrorma!lll,,r
Ianmare oferite de ~ursek istorice ..,[trhL·. hulgarc. otom<llll'. hitantlnL· )1
europene ~i a analizei critice a acestora.

" \'c'/1 111/i-u lllll.l 'i(•
"'1-i.lll/ lbhlll~LT, //,·gg/11 ,/,., TiiiA<'/1.\Iellt'/' i11 dt'/1 l>olluii/111"11<'1!/IIIIICFII 1/ !•1-1 />;·11 j_ţ\)j_
III .. Sud,"li<•I'L'hllll~c:n". IL11hl VIII. 111
1 ~/IIJ4.\.J' 1 ~~-1' ~1 ~<) ,·llpnnd \,111.<111.1 ;cc'llll.lll.l"
'lli<.hului d1n 11).\(1 dc:,plc' prunul lnhut al :\l"ld"1·n r:lllL' \llltan. J'l' ,·<Jr,· l-.1111 .IIJ.di/"l ,1,· 1,,_
\"<Jiianla in car.: Bahlll~l'l llll ~hl r.:n·alll.il r•'li[Î.I. Îlll'llld.l IC:l'c'/1/llhll u llll'L' l'l' 1-.lll '"'' ,,.l!,·,,llc'.
1' 2LJ--.l) ,·on\111 o an.:x:1 dc,pn: \ltf>lllll'rea /lu/.~unt'l r.i.~tinlt'll<' ,/,· , ,ifrc "/""'""'· n· 1111 ne·
llllL-r,·~,·a;:l a1n. Întrc:~ul 'llldill 1\'c:dllal in idcn1. 1/,·anrg<' :·1u· Fnin~,-,, Jrj, III<' .f,.,.
rur/.:t•lllrern<·lru/i III Rumdit'/1 1 1-1 1 'i./,i/ulllrndt'r/.1). llillllll-:\limdlc'll \\"ic'll. !IJ44. IJ:'ip lp 1·

' "''"'''"· 1' .1
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Astfel, cronicile sârbe şi bulgare menţionau anul 6903 al erei bizantine
( 1 septembrie 1394 - 31 august 1395) ca dată a luptei de la Ro vine, mai exact
1O octombrie 1394, fără să stabilească cu certitudine numele, locul şi rezultatul
acesteia.
Cronicarii bizantini din.secolul al XV-lea au oferit informaţii incomplete
si contradictorii, ce puteau fi folosite doar cu circumspecţia de rigoare. Sursele
~entral-europene valorificau informaţiile cronicilor balcanice, bizantine· şi
otomane, fiind şi mai greu de folosit în elucidarea chestiunii de faţă.
Analiza cronicilor otomane, a argumentat Babinger, oferea informaţii
suplimentare şi demne de interes. Astfel, coroborând informaţiile acestor
izvoare cronistice (insistând în special asupra cronicii lui Oru~ bin' Adi!, pe care
a publicat-o într-o ediţie critică5 ~). turcologul german a ajuns la concluzia că
lupta de la Ravine a avut loc în anul 795 H. (17 noiembrie 1392 - 5 noiembrie
1393), toamna (probabil la 10 octombrle 1393 !), pe malul râului Argeş, cu un
sfârşit nedecis, ceea ce 1-a determinat pe Mircea să ofere sultanului, cel puţin
aparent, supunerea sa, încercând astfel să câştige timp, pentru ca mai târziu,
împreună cu aliaţii săi creştini, să-1 atace din nou pe conducătorul otoman59 •
În legătură cu tributul plătit de Mircea sultanului său otoman, Babinger a
susţinut că a fost achitat cel puţin o singură dată, în 1394, ca urmare a intrării
temporare a Ţării Româneşti sub suzeranitatea otomană, că e puţin probabil ca
după acest an să mai fi fost achitat, că era, probabil, în valoare de 3..000 de
ducaţi sau piaştri. Turcologul german nu credea că plata şi valoarea tributului ar
fi fost stabilite printr-un "tratat de stat" ('ahdnâme), adică printr-o afacere
legală la care se ajunge prin ofertă şi acceptareti(>. Babinger insista asupra
necesitătii ca istoricii români să cerceteze, să analizeze si să valorifice în mod
ştiinţific informaţiile oferite de aceste 'ahdnâme-le pentru elucidarea unor
aspecte obscure încă ale relaţiilor româna-otomane în secolele XIV-XV 61 •
În monografia consacrată lui Mircea cel Bătrân, P. P. Panaitescu nu a
putut folosi acest studiu al lui Babinger62 , dar a introdus în volum o addenda în'
care s-a declarat de acord cu turcologul german asupra datei primului tribut

.

.

~~ Die Fruhosmanischen Jahrbuc:her des Urudsc:h, Hanover, XXIV+ 140 p., 1925.

Fr. Babinger, Begin der Turkensteuer ... , p. 13-16.
Ibidem, p. 17-19.
61
Ibidem, p. 21.
62
P. P. Panaitescu, Mirc:ea c:el Bdtrân, Casa Şcoalelor, Bucureşti, 1944, 365 p. Studiu11ui
Babinger a apărut concomitent cu monografia mai sus citată, a cărei redactare a fost terminată în
toamna anului 1943 (Introducerea datată "Bucureşti, noiembrie 1943", p. 9).
w
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plătit de Tara Româneas~ă sultanului otoman ( 1394 ). suhliniind însă că nu

Mircea a fost autorul gcstplui. ci Yladl .,Uzurpatorul .. "'.
Mihai Berza nu a amintit nimic de studiul turcologului germanfH: ahia
Mihail Guhoglu 1-a folosit şi citat. suhliniind faptul că Bahingcr a fost primul
istoric care a cercetat în amănunt începutul plătii trihutului Ţării Românc~ti
către sultan. eveniment plasat după hătălia de la Argc~ sau Ro vine ( 1O
octomhrie 1194). în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân"'. punct de vedere cu
care turcologul român
fost initial de acord"". Într-o contrihutie ulterioară.
Mihail Guhoglu a nuantat demersul critic. distantându-sc de pozitia lui
Bahingcr: în pofida relatărilor cronicarilor otomani. Mircea nu a plătit haraci
sultanului nici înainte nici după hătălia de la Arge~. şi nici până în 1417. Rivalul
viteazului domn muntean. Vlad 1 .,Uzurpatorul''. a fost autorul gestului. pc care
1-a repetat timp de câtiva ani. Cronicarii otomani care au trăit ~i au scris în
secolele următoare i-au confundat pc 'cei doi voievozi .. simultani .. ai Ţării
Româneşti. lucru pc care 1-a făcut şi Bahingcr în articolul său din IY-l3"~.
Mcdievistul Ştefan Ştefănescu a admis existenta unui .. acord" între Mircea
l'cl Bătrân ~i Mehmcd 1 (1415 ), dar nu şi a unuia anterior. între domnul muntean
şi Bâyczîd 1; a concluzionat că aşa-numitele .,capitulatii'' au definit raporturile
complexe româno-otomane în evul mediu, având la hază un fond istoric real. A
folosit contrihutiilc semnate deP. P. Panaitescu (IY44-1952) ~i de Mihai Bcrt.a
( 1Y57-195X ), fără a mai aminti ceva de cele ale lui Franz Bahingcr"x.
Nici Ion Matei nu a folosit şi citat contrihutia lui Bahinger"'1 ; aceeaşi
70
atitudine ~i în cazul lui N. Constantincscu • În schimh, Gh. 1. Constantin a făcut
referiri la contrihutia turcologului german. apreciind îndrăzneala ipotezei

a

"' lhidem. p. 335-357: vezi 5i p. 2~7-2~X: 2X3-2X5. l'anait.:scu a mai li1losit 5i citat:
Cronica lui Urur hin 'Adi/. editată de Bahingcr in 1925/v.:ll .IUfJrtt. n. 5X/-(p. 2~0 ~i n. 17)
c:it ~i studiul accluia~i despre şerh-ul Bcdr cd-Din Mahmud dm 1921 (p. )]2 ~i n. 131: p. JJ5
Şi I l 1~9).

"'1\·lihai Bcrza. Haraciul Moldm·ei şi Ţării Rrmuineşli in .1·ec. XI'-XJX. loc. cit .. a folosit ~i
citat doar cmnim lui Urur hin 'Adi/. p. 2X şi n. 6.
.
"'Mihai Guhoglu. U' lrihul pa1·~ f'ar le.1· Principal/le.\· Roumaines .... loc cir. p. 51.
"'' lhidem, p. 58-60.
67
ldcm. O.mwnli/ar/a Rnmm 0/ke/ni arasindaki .... p. X32-X33. Turcologul rom;În a mai
folosit. in analiza .,cazului" şe,·h-ului Bcdr cd-Din. şi studiile lui Bahingcr dc,pn.: acL'a,tit
personalitate puhlicatc in 1921 şi 19~3 (p. X36-X37l
"" Ştefan Ştefănescu. Ţara Rotrui1wa.\Hi de la Ha.wrah 1 .. liuemeieloru/" la Mihai l'ilea;ul.
Editura Academiei, Bucureşti. 1970, p. 116; idcm. Con,·ideralions nmcerna/11 le caractht' des
rapporl.~ rolllllllino-11/rcs .... p. 1O.
"''Ion Matei, Quelque.l{lmh/hnes.. .. 1/1972. a admi~ cxistcn!a unui .,tratat" intre Mircea şi
Mehmcd 1 (1415).
711
N. Constantinescu. Mircea cel fllilrân. Editura Militară. Bucureşti, Il)X 1, a urmat linia
trasatit de monogralia puhlicată de P. P. Panaitescu in 19~~.
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(bătălia de Ia Argeş - 1O octombrie 1393 !) şi acceptând-o; a afirmat astfel că

tratatul" s-a încheiat între Vlad 1 si Bâyezîd 1 în rebi iil-evvel 796 H. (ianuarie
'
139471 ).
Este curios faptul că nici turcologii români autori de sinteze de istorie
otomană72 nu au folosit si citat contributia lui Babinger. Aceeasi conduită si în
'
'
'
sintezele de istorie a rom'ânilorn.
Volumul omagial Marele Mircea Voievod (Bucureşti, 1987), dedicat Gelei
de-a 600-a aniversări a urcării pe tronul Ţării Româneşti a viteazului domn,
reuneste o serie de contributii deosebit de valoroase, în care autorii clarifică
origin~a. etapele, derularea, c'aracterul şi ecourile relaţiilor româno-otomane din
timpul acestui conducător, pe baza izvoarelor inedite-edite şi a rezultatelor
cercetărilor istorice românesii si mondiale în domeniu până în anul aparitiei
volumului, important prilej ' de ' a observa difuzarea concluziilor formulate ' de
Babinger ( 1943-1944) în medievistica românească contemporană.
Astfel, Alexandru V. Dită, analizând diferite izvoare documentare si
narative referitoare la data "vict~riei românesti de la Rovine" 74 , a folosit si cit~t
'
'
studiul lui Babinger, reproşându-i însă turcologului
german că"( ... ) a căutat
să
deprecieze toate izvoarele neotomane, în special pe cele bizantine şi sârbeşti, ca
să-şi poată impune, în cele din urmă, propria datare, dedusă, în exclusivitate, pe
baza surselor otomane: toamna anului 1393, când s-ar fi desfăşurat campania lui
Baiazid şi ar fi căzut, în lupta de la Rovine (10 octombrie), Marko K.ralevici".
Al. V. Diţă a respins, poate prea brutal, această datare, subliniind "e~ecul lui
Franz Babinger în tentativa de a data expediţia condusă de Baiazid în Ţara
Românească exclusiv pe izvoare otomane" şi singularitalea datării sale în
istoriografia internaţională a problemei ~.
"

7

71

Gh. 1. Constantin, Le traite entre le Sultan Bajazet r' et la Valachie, în "Der Islam·',
Band 59, Heft 2, 1982, p. 278-279.
72
Vezi supra notele 45, 46 si 47.
71
Istoria României, voi. Il, 'Editura Academiei, Bucureşti, 1962: "Trebuie menţinut aici că
haraciul plătit de domnul Mircea cel Bătrân în 1415 sultanului Mehmed 1 nu semnifică supunerea
fală de turci" (p. 383); l.1·toria militară a poporului român, voi. Il, Editura Militară, Bucureşti,
1986: "Prin urmare - fapt istoric esenţial -, la moartea lui Mircea cel Bătrân
(31 ianuarie 1418, Ţara Românească nu era supusă sultanului Mehmed 1 şi nici o porţiune din
teritoriul ei nu se afla sub stăpânire otomană" (p. 184); colectiv, sub conducerea lui C. C.
Giurescu, Istoria României în date, E.E.R., Bucureşti, 1972: Mircea cel Bătrân a plătit haraci
Imperiului Otoman în 1417 (p. 80); Moldova, în timpul lui Petru Aron, a plătit primul tribut în
1456 (p. 96).
74
Alexandru V. Diţă, 17 mai /395, o dată importantă în i.1·toria universală - victoria
românească de la Rovine, în voi. Marele Mircea Voievod, coordonator Ion Pătroiu, Editura
Academiei, Bucureşti, 1987, p. 254-277.
7
s Ibidem, p. 236-237; 239.

La fel a procedat ~i Dan Zamrircscu. care a suhliniat că Joar Frant
Bahingcr a respins datarca .Jantczistă .. ( I.NO- lansată de Mouradjca d'Ohssnn
în 1X20. preluată nccritic ~i Jifuzată de Hammer 1 1X-'4 ~i de Zinkeisen 1 1X-+0 în
siniezelc lor de istoric otomană) a .. primului trihut .. plătit Jc munteni
otomanilor ~i a amintit Je ,.toamna anului 1-'lJ.~··. propusă de tun:ologul german
pentru cxpeditia sultanală la nordul Dunării"'.
Sus-mentionata datare (completată cu locali tarea geografică a hătiihe1: PL'
dul Arge~\ a mai fost amintită ~i Je Tahsin Gemil-. fără a-1 acordau prea mare
7
important<i. ~i ignorată de Mihai Maxim h. Valeriu Veliam · . Sergiu losJpcsnl"'
sau Constantin Căzăni~teanuh 1 •
Datarea ~i localitarea propuse de Hahmger în ILJ4J-Il)44 au fost
cunoscute în medievistica rnmimeascii a ultimei JUmătătJ de secui. Jar au fost
privite (mai ales datarca ~)cu ironic ~i ncîncredne datontil 1/\oarclor 1stonce L"L'
i-au scn it drept hază (cronicile otomane eJitatL' de însu~1 Hahinger. Jar pupn
cunoscme) ~i cutetantci ipotoelor formulate. Acum. c:md in turcolog1<1
mmfmească folosirea cronicilor 5i documentelor otomane în ccrcclan:a
~tiintifică a devenit ceva firesc ~i ohi~m1il. se impune o reconsiderarea acestui
studiu. ce oferă o ipoteză de lucru îndrătneată într-o controversă istorică în care
multitudinea opiniilor persistă încă ~i ;p;tăti.
Imediat după Primul răthoi mondial. timărul turcolog a efectuat ccrcct~tn
în Arhiva de Stat din Viena. unde a descoperit originalcle a .. două scn\on
turcc~ti Jc protcqie·· C:Wt'i tiirkische Sclltll~lme!l') acordate de Î naha Poart~l
tiinărului principe al Tran<;ilvaniei. Gheorghe R;\kuui Il în iumc 1h4lJ. pc care
k-a analitat sumar ~i le-a puhlicat în 1920"'.
SuhliniinJ existenta unui mare num;1r de documente turco-osmanc ce se
giiseau în Arhivele din Austria ~· Germania. Hahinger. intumJ importanta

.,. 1>.111 /.unfirl'\L'll . .\ltr.nt cel .Har.· . .fac tor ltotcinitor Îll P•II/ÎJ:urarc'ct /"•ltttc·o-istnnc ci "
Sud-Fwu/ui t'lll"n(>t'llll. loc. nt. p. 2!1~-~X'i: ~!19: )(HJ.

p.

_q~.

., Tah\in <icmil. Rctt•orturile rmlltÎIItH•tmllt/111' i11
n. 'ilJ

ITI'/111'<1

fw Jfircea ..,,, ,Har1·. /o,·. , it ..

'• M1ha1 Maxim. !u f"·il·irt' la Îll{t'ft'~:erift' de!'"~'~' rnmtÎIItH•tnllllllle di11 ltlllf'lll fui :\firu'tl
n'f .\fart'. /ne. cit., p ..~6'i-.~lJo.
,,, Valeriu Vdiman. /)mrmia lui Mircea
X\' X\'1/J. loc. cir.. p. 197---U•J.

CI'' .'vftlrt' Îl/
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III'<

"" S..:rg111 losip.:sru. /Jouâ clwsttlllli de .t:l·'o~ra(it' istoriui. 1J i11 Potltlllill'lll '"" .\lort'fl'
1
.\IIIH'a \ oti'I'Ot/al Ţlirii Ro11tti11eşti: //} fo;·u/ hlit<ilil'i de fa .. RIII'illl'". fnc cit., p. ~-~0-~~h .
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acestor surse istorice pentru studiul rela\iilor dintre otomani şi popoarele
dunărene, a insistat asupra necesităţii depistării, cercetării, catalogării, publicării
în editii critice si valotificării stiintifice ale acestora.
Turcolog~l german a ~nali~at din punct de vedere tehnic cele două
documente, oferind în anexele studiului două reproduceri destul de clare. După
ce a expus pe scurt evenimentele politice din anii 1648-1649 în cadrul relaţiilor
transilvano-otomane, Babinger a analizat sumar, din punct de vedere juridic,
cele două acte sultanale, concluzionând că erau "două scrisori de protecţie" în
cadrul regimului de suzeranitate - protectorat pe care Înalta Poartă îl exercita
asupra Transilvaniei de peste un secol. 'Ahdnâme-aua confirma în demnitatea
de principe al Transilvaniei pe tânărul nobil Gheorghe Râk6czi II, iar berât-ul,
în acest caz, rezuma prevederile primului act şi servea drept scrisoare de
prezentare şi acreditare pentru ravus-ul MahmOd, aducătorul şi celorlalte
însemne otomane ale domniei: calul (ât), veşmântul onorific (hil'at), steagul
(sancak ve 'alem) şi buzduganul (topuz). Sperând că prin publicarea acestor
două acte sultanale aducea o modestă contribuţie la clarificarea problemelor
"epocii turceşti a Ardealului", Babinger îi îndemna pe cercetătorii străini şi
români ai istoriei Transilvaniei să introducă si să folosească si documentele
'
'
otomane în demersurile lor stiintifice" 1 .
'
'
Traducerile germane sunt destul de fidele originalelor otomane; se poate
sintetiza astfel caracterul obligaţiilor (şi al rela\iilor) otomano-transilvane ce fac
obiectul celor două acte:
- Înalta Poartă garanta com-ervarea deplină a "drepturilor şi libertăţilor"
ţării, a credinţelor religioase practicate în Transilvania, a legilor, datinilor şi
obiceiurilor Principatului, sintetic formulat: autoguvernarea şi autoadministrarea ţării, fără nici un ame.\·tec otoman;
-asigura inviolabilitatea graniţelor şi a teritoriului Transilvaniei, a
averilor ardelenilor fată de injonctiuni otomane; eliberarea robilor crestini si
trimiterea lor în tară; circulatia neg~storilor crestini la sudul Dunării·,
'
'•
'
'
'
-asigura respectarea valorii harâr-ului Transilvaniei fixată deja şi
tratamentul diplomatic adecvat acordat solilor ardeleni; neînstrăinarea unor
cetăţi sau teritorii ale Principatului către un solicitant extern; protecţia
principelui, a familiei sale şi a averilor lor;
-sultanul jura pe numele lui Allâh să respecte prevederile 'ahdnâme-lei
(atât timp cât şi cealaltă parte nu o încalcă în nici un fel), obligându-se "să
protejeze" şi "să apere" Transilvania de orice agresiune externă;
-cerea ca principele să fie "prieten prietenului şi duşman duşmanului" (ve
dostuma dost ve diişmanima duşman olub) sultanului, adică să ducă o politică
"

1

Ibidem, p. 115-118; 124-126; 149-151.

14f)

concertattl (si nu monopolizată. pentru că. prin prezentul act, sultanul
recunostea c~mventiilc si tratatele de pace încheiate între Transilvania ~i
imperi~li în trecut. .cerâ~d chiar respectarea lor !) cu cea a Înaltei Porti ~i să
./itmi:e:e dcta~amcntc auxiliare. provizii ~i informatii politico-militare în caz de
neVOie.
Transilvania. prin principe ~i clasele conducătoare. era ohligată:
-sti plc1tea.m1 harâr-ul ~i pişkeş-urilc fixate. în conditiile stahilitc;
-se/ nu atâce posesiunile otomane de la granita comună sau voievodatclc
Moldovei ~i/sau Ţării Române~ti (ci să le sprijine militar Ia nevoie). se/ t~fi::re
ajutor militar. provizii ~i informatii politico-militare;
-se/ înapoie:e făr[l răscumpărare primnierii ~i negustorii fugari cu averile
lor;
-se/ lllt amrde azil politic ~i sprijin de orice fel voievozi lor răsculati din
provinciile extracarpatice române~ti. ci să-i prindă ~i să-i tnmită la lstanhul;
- supu~ii sti nu fie asupriţi, evitându-se astfel posihilek tulhurări interne;
-se/- şi alinieze politica externă la cea promovată de otomani;
-se/ rnpecte prevederile prezentei 'ahdnâme~ •
1

În reccnzia făcută (prohahil de Alexandru Lapcdatu) acestui studiu. s-a
realizat o succintă trecere în revistă a evenimentelor politice din anul 1649 în
cadrul relatiilor româno-otomanc. suhliniindu-sc importanta juridică a celor
două acte (hercît ~i 'alulnâme) acordate tânărului principe transilvan; în
continuare s-au tradus din germană în românc~tc cele mai importante paragrafe
din 'alulncîme, .,cari arată cât de putin oneroasă era suzeranitatea turcească în
Transilvania pc la jumătatea veacului XVII"K'.
Dc~i cunoscută în istoriografia europeană ~i românească a prohlcmei.
contrihutia lui Bahinger nu a fost folosită ~i citată de autorii români ai
monografiilor consacrate principelui Gheorghe R;lk(kzi HK". În sintezele lor.
7
N. Iorga ~i C. C. Giurescu nu au folosit ~i citat acest studiuK ; accea~i ignorare ~i
în sintezele de istoric a românilorKK sau a Transilvaniei~'). lucrări colective. De
u lhidem. p. 126-l.N (textul in alfahct arah). p. 1-lO-J ..p (lradun:rca germană).
"' Rcn:n1.ic in .,A.I.I.N.C.". an. VI. 19]1-1935. Cluj. p. o2X-6]0.
"'' Eug..'nc l'avksco. Genr):e.l Il RtÎii.tic:.i. Prmce de Tnm.l·y/mnre ( 16-IX--/fl(J{}). t.".uai .111r .1"11
f>olilitflll' e.\lnie11re. h.lilion .. V..:rsuri ~i Proză". Jassy. 192-l. I.B p. (wzi în sp..:cial p. 30-31 ):
Carol Giilln..:r. Ghenr):lll' R<ikri<·:.i 11 ( 16-IX f(J(J() }. I:Jitura Militară. Bun1r..:~ti. 1977. 130 p. (voi
indcos..:hi p. 32-35 ).
"' Nicola..: Iorga. /.1Wria RomlÎililor. voi. VI. A1rmarlrii. Btrl'trn:~ti. 193X; C. C. (iiun:sru.
/.1"/oria R"III<ÎIItl"r. voi. 1111. cd. IV. Bunrrcşli. 19-l]; C. C. (iiun:scu ~~ D. C. (irurcsru. fsl"rw
RnmtÎ11il"r tiin cele mai 1·eclu rimp11ri fllÎII<i ll.l.l<i:.i. cJ. II. Editura Alhalms. Burur..:~ti. 197'i: D. C.
( iiurcsnr. 1.1"/()ria illl.l"lral<i a ronuinil"r. EJilura Alhalrus. Bucur..:sli. 19X 1.
"'Voi .1.1/f'nt not.:h: 'i2 ~i 73· vul. III. Bucur..:~ti. 196-l: voi·. III. Bun1r..:~ti. 19X7.
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neinteles devin aceste scăpări în cazul turcologilor români autori de sinteze de
90
istorle otomană şi a relaţiilor româno-otomane •
După o men{ionare tangenţială într-un studiu de politică externă a
Moldovei la mijlocul secolului al XVII-lea91 , Ion Matei s-a ocupat mai pe larg
de aceste două importante acte sultanale (berât-ul şi· 'ahdnâme-aua) în cadrul
unor studii de referinţă92 • •
Amintite într-o notă a unei valoroasă ediţii de documente otomane ipedite
din sec. XVII-XVII:f11 (Iară a fi însă incluse şi traduse în româneşte în aceasta
!), cele două acte sultanale nu au fost folosite de turcologul Tahsin Gemil nici
94
într-un studiu special consacrat problemei "capitulaţiilor" Transilvaniei şi nici
într-o lucrare de sinteză referitoare la locul si rolul Tărilor Române în Europa de
'
sud-est pe la mijlocul secolul~i al XVII-lei5 •
Cu toate că regretatul turcolog Mihail Guboglu le-a analizat şi le-a
încadrat în contextul istorico-juridic obiectiv al relaţiilor otomano-transilvane
de la mijlocul veacului XVII 96 , alţi specialişti români ai problemei au ignorat în
continuare, pe nedrept, cele două acte sultanate din iunie 164997 •
19
Din Istoria Transilvaniei, voi. I, ed. II, sub îngrijirea lui Miron Constantinescu, Editura
Academiei, Bucureşti, 1961, 354 p.
90
Vezi supra notele 45 şi 46: M.A. Mehmed a citat totuşi studiul lui Babinger în contextul
aprecierii contribuţiei turcologilor străini care au participat la efortul de valorificare a izvoarelor
documentare otomane referitoare la istoria românilor în evul mediu, prin analiza conţinutului şi
prin publicarea lor integrală în original, în traducere şi cu facsimile (Documente tun·e~·ti privind
istoria României, voi. I, 1455-1774, întocmit de ... , Editura Academiei, Bucureşti, 1974,
p. X-XI, şi nota 2).
'H Traian Ionescu-Nişcov, A. Constantinescu, Relaţii politice între Moldova şi Rusia în
timpul lui Vasile wpu, în voi. Relaţii româno-ruse în tre< ••t. extras, Editura Academiei, 1957,
30 p. (,,EI/Gh. R. II - n.D.P.)/ ... , în iunie acelaşi an/1649 - n.D.P./ obţine confirmarea şi
încheierea unui tratat cu turcii", cu citarea recenziei menţionate supra la nota 85.
92
Ion Matei, Quelques problemes.... 111972, a subliniat indirect importanţa actelor
sultanale introduse în circuitul ştiinţific de Babinger în 1920: ..( ... ) le droit de representation
aupres de la Parte ottomane etait inclu dans la conception islarnique de l'ahdnâme, meme s'il ne
fut pas toujours indique de maniere precise et explicite par les clauses de !'acte, tel cet 'ahdnâme
accordee a l'ocasion du berât du 12/21 juin 1649 a Georges Răk6czy II pourtant !'un des plus
developpes qui soit et partant pris pour modele" (p. 74); idem în Istoria dreptului românenesc.
voi. 1, Editura Academiei, 1980, p. 463.
93
Tahsin Gemi), Relaţiile Ţ4rilor Române cu Poarta Otomană în documente turceşti,
1601-1712, D.G.A.S., Bucureşti, 1984, p. 35, n. 90.
94
Idem, .. Capitulaţiile Transilvaniei de la jumdtatea secolului XVIII, în "A.I.I.A.I. ",
XXIII, 1986/2, Iaşi, p. 717-721.
95
Idem, ŢărileRomâne în contextul politic internaţional, /621-1672, Editura Academiei,
Bucureşti, 1979,231 p. (în special p. 131-138).
911
Mihail Guboglu, Osmanli Padişahlari , Tarajindan Transilvanya 'ya Verilen
'Ahidnâmeler-Kapitula.ryonlar ( 1541-1690) - ( 'Ahidnâme-lele - Capitulaţii date Transilvaniei de
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Ace~t studiu de tinereţe al lui Bahinger prointă. prin puhlicarea. cu trei
sferturi de veac în urmă. a originalelor a douit acte sullanalc. o importanţă
deoschită în istoriografia mondială şi românească a prohlemei: c rcgrctahil
faptul că turcologul german nu a mai revenit. peste ani. asupra acestui suhiccl.
dc~i contrihuţia din 1920 i-a conkrit o prioritate mom.lialit în domeniu; dar c )i
mai regretahil faptul că acest studiu a fost pupn cunoscut ~i rar folusil în
controversata prohlcmă a .. capitulaţiilor'" acordate de Înalla Poartă Ţitrilor
Române în evul mediu''~.
Călătoriile şi cercetările pc care Bahingcr le-a întreprins în Dohrogca in
perioada 1935-1942 au făcut ca această provinCie romimca-.cit sit se -;ituc;c in
centrul preocupărilor sale în perioada .. românea-.că"' a al"ltvită!ii )liinţtfico
didacticc: propriile sale investigaţii cât şi activitatea din cadrul -.cminarulul
Inslitttlui de Turcologie de la Ia~i ( 1940-1943) au avut ca n:zullat dc~copcrirea
unor informaţii inedite despre pământul romfme-.c dintre Dunăre ~i Mare.
identificarea toponimică a unor localită!i amintite de izvoarele antichititţit ~i·
epocii medii. studierea vestigiilor arheologice otomane. a traditiilor. ohicciurilor. legendelor populatiei turceşti din Dohrogea ele.
Astfel. în cadrul discutiilor din seminarul in-.titulului iL·~ean pc marginea
jurnalului lui Ahmed Feridtîn RuksanzâJe (pitslral în culegerea sa !1/iin.~lt "â1
es-sellÎIÎII) despre campania sultanului Si.ilcyman 1 Kfmunî împotriva lui Petru
Rareş al Moldovei în 153X. au fost idcnli fi eate numeroase nume de localititp: ,_
a ajuns. de asemenea. la concluzia cii numele antic Histria ( btros) se înlitlnca
suh forma otomană .Jstrâhâgi". adică .. grădina (\·iaJ Hislrici (l.,tn>s)"'. În acc-;t
context. Bahingcr a sustinut că .. le nom d"lstros. Hi-.tria. ctail cncorc connu el

«itre f'adişahit otomani. 15-ll· lfJ<JO). în .. X. Tiirk Tarih Kon~n:si. 22-26 hhll I'!X6 . .-\nkara
Bildiri ()zctkri .. (Al X-lea Congres de istoric turC:1. 22-26 scptcmhric 1!JH6. Ankara. Rctumatclc
wmunicărilon. p. l-l2-l-l:'i.
17
' Mihai Maxim. /Jin istoria rela(iilor mmtÎI/n·otomww
.. Cal>llttltt{llh' ··. în .. ,\nalc JL·
1\toric ... XXVIII. nr. 6/llJX2. Bucurqti. p. _q_-f>X: iJcm ... Co1>illlla(iih• ·· in Htnria rda(iilor
rmruino-o/oiiWI/e in ent! mediu. din voi. /)in cronica rl'ia(lllor 1"'/'"ru/ui rnm,in cu 1'"1""'~"~'/e
l"l'cine. 1. EJ11ura Militară. Bucurc~ti. I!JH-l. p. 61!-IIX (în 'pccial paginile 100-1061: iJcm. Ttirilc
RomtÎIIt' şi inalta Poartti. Cadrul juridic al rela(iilor rmmÎIItHJ/nmatw in t'llli nwdiu. J:Jitur<~
bKiclnpcthc.î. Bucureşti. 1!)lJ-l. 2!)!) p .. c-.Jin Fdocu. Jurit!ical Sta/11/t' of tlll' fmii.ITil"llllll/1/
l'rillcipali/1" III Re/a/ion ll"ilh llw Suhlimt;t' Pnr/e. II.C.T.S .. Cluj-!\iapuca .. 1!)l).ţ_ 56
J)c,prc
tradiţia juridico-pohtică a .. capitulaţiilor"· în ~ce. XVIII-XIX vezi ~i l\icolac Cnpoiu .
.. Capilllla{itle'" - tratalt' (imt!amenlale pri1·iml i.l"lnria .l"lll"l'ntllilti{ii de sltll u {tirilnr RnmtÎIIt'. în
.. \1.1.··. an IX. nr. )/martie 197). Bucurqti. p. D--.~6.
''"Valorificare totu~1. recent. de Dan Prodan. Mid-17"' Cnllurr Frwr.n1mnia arrtl Fran~
UahinKn. 011 a Uenit a11d "AirtllllÎIIIt' llwrded to Prince Ci/rt•nrKire Rtiktlc~i Il 111 I().J<J. în
. .Tram~·lvanian Rcvicw··. volume III. No. 2/Surnmcr. Jl)lJ-l. R.C.F.. Cluj-:\apuc.1. l<om<~nia.
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utilise pendant le premiere moitie du XVI-e siecle et·qu'il ne fut remplace par
99
un nom turc que plus tard" •
Analizând în ,alt context opera globetrotter-ului turc Evlyâ <;elebi,
Seyâhatnâme, turcologul german a identific~t târgui (kasaba) Isterabâd, ami~tit
de neobositul călător în eytţlet-ul O~akov (Ozti), nahye-aua Bâbâdâg, cu anuca
Histria. El a concluzionat că "vers la fin du XVII-e siecle ce nom etait toujours
1
en usage et que bien plus tard il fut remplace par un denomination turque" ~.
Aceste identificări toponimice au fost foarte pu~n receptate în
istoriografia românească a problemei toponimiei "Dobrogei otomane".
101
Exceptând contribu~ile ce priveau epocile antică şi medie timpurie , studiile
102
referitoare la Dobrogea secolelor XV-XVIII au ignorat în general , cu puţine
excepţii 10\ precizările lui Babinger. Ele nu au fost incluse nici în ghidul
99 Franz Babinger, Histria (lstros) au XVI-e siecle, în ,,R.H.S.E.E.", XVIll, 1941,
Bucarest, p. 137-139.
100
Idem. Histria (lstros au XV/l-e sier:Le. în ,,R.H.S.E.E.", XIX, 1, 1942, Bucarest,
p. 449-450.
101
Colectiv, Histria. Monografiearheologic:ii, voi. 111954; voi. Il/1966, Editura Academiei,
Bucure~ti; M. Bucoavă, Histria. Ghid arheologic:, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1975, 24 p.;
Anca Ghiată. Aspecte ale organizării politice in Dobrogea medievalit, sec:. XIII-XV, în ,,R. di.",
t. 34, nr. 10/1981, Bucureşti, p. 1863-1897; Silvia Baraschi, Cetitţi medievale djn Dobrogea, în
..D.D.I.A.", 1985, Bucuresti, p. 49-58; Octavian Iliescu, Toponimie medievală dobrogeanii, în
"S.C.I.V.A.", t. 28, nr. l/I977, Bucuresti, p. 143-147; Colectiv, File din istoria unui vechi tinut
românesc:, Comitetul pentru cuhură şi artă al jud. Constanta. f.a. 239 p.
'
· ' ·
102
Ion Miclea şi· alfii, Dobrogea, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1978; Adrian
Rădulescu, Ion Bitoleanu, Istoria românilor dintre Dunilre şi Mare; Do/Jrogea, E.S.E., Bucureşti;
1979, 440 p.; Mustafa Ali Mehmed, Aspecte din istoria Dobrogei sub dominaţia otomană in
veacurile XVI-XVIII (Mdnuriile citldtorului Evlyâ (:elebi), în "S.R.dl.", t. XVIII, nr. 5/1965,
Bucureşti, p. 1097-1116; M. M. Alexandrescu Dersca-Bulgaru, Aspecte ale vieţii economice din
oraşele şi târgurile Dobrogei sub stitpânire otomanit (sec. XV-XVII), în "S.R.dl.", t. XXVI, nr.
1/1973, Bucureşti, p. 33-48; Silvia Baraschi, Constantin Chera, Note de topografie medievald
dobrogeanii, în "S.C.I.V.A.", t. 32, nr. 2/1981, Bucureşti, p. 253-260; Anca Ghiaţă, Contribuţii
noi privind unele aspecte ale soc:ietdţii româneşti din Dobrogea in secolele XV-XIX, "în
..M.S.S.I.", seria IV, tom 1, 1975-1976, Editură Academiei, Bucureşti, 1977, p. 71-106 (a acceptat
identificarea toponimică propusă de T. Mateescu, fără a aminti nimic de contribufiile lui Babinger,
p. 86); eadem, Toponimie şi geografie istoricd in Dobrogea medievalii şi modernd, în ,,M.S.S.I.",
seria IV, tom V, 1980, Bucureşti, 1982, p. 29~1; Gh. Dumitraşcu, Şt. Lascu, Dobrogea in timpul
stăpânirii otomane, în ..S.A.I. ", LI-LII, 1985, Bucureşti, p. 18-31; Enver Mahmut, Structura
numelor topice turceşti medievale din Dobrogea. în ,,Limba Română", an XXVII, nr. 3/mai iunie 1978, Bucureşti, p. 259-265; Anca Radu Popescu, O hand osmanit a Dobrogei de la
mijlocul secolului XVII, în ,,A.I.I.A.I.", XXII, 1985/2, Iaşi, p. 631~37 (autoarea a acceptat,
indirect, identificarea toponimică susţinută de T. Mateescu). Mehmed Ali Ekrem, Din istoria
turcilor dobrogeni, Editura Kriterion, Bucureşti, 1994, 255 p.
103
Istoricul Tudor Mateescu a respins identificarea toponimică propusă de Babinger:
Isterabâd/Esterabâd = Histria (lstros) în sec. XVI-XVII: vezi T. Mateescu, Un oraş dobrogean
di.1părut- Ester, în .,Pontica", 1111969, Constanta. p. 413-426; idem, Permanenţa şi continuitatea
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bibliografic general al Gobrogei 104 • Au fost ipotezele de lucru cu cea mai
modestă "difuzare istorit>gi-afică" dintre toate studiile babingeriene circumscrise
temei enuntate în titlu.
Lui Vasile Lupu, marele voievod şi domn al Moldovei (1634-1653),
turcologul german i-a consacrat două contribuţii, în care a insistat asupra
"originii" si "sfârsitului" acestuia.
Arătând că '"două evenimente ale existenţei lui (Vasile Lupu - n.D.P.)
agitate sunt învăluite, până acum (1936 - n.D.P.), într-o întunecime aproape
complectă: originea lui si sfârsitul lui", Babinger si-a propus să încerce "a
'
'
'
lămuri aceste neclarităti si să adun, laolaltă, într-un tablou clar, toate
10
indicatiunile, insuficient~ si ~ult împrăstiate" '.
După o analiză tem~inică a izvo~relor istorice editc şi, mai ales, inedite,
folosind si temeinicile sale cunostinte de toponimie balcanică, ca unul care a
'
'
'
colindat zona timp de două decenii, Babingcr a ajuns la concluzia că Vasile
Lupu s-a născut în jurul anului 1595 în satul Arnaut Kăy, de lângă Razgrad, în
împrejurimile Ccrvenului, în Bulgaria Centrală, sat întemeiat prin colonizare în
ultimul deceniu al secolului al XVI-lea 11 lO."Părinţii lui Vasile, aromâni grecizati.
1117
au fost originari din Epir, aşezându-se după 1590 în satul Arnaut Kăy • Apoi
familia s-a mutat la nordul Dunării, în Ţara Românească, în timpul lui Radu
Mihnea, fiul, Lupul, urmându-1 pe acesta în Moldova, unde si-a început
111
tumultuoasa-i carieră politică, ajungând pe cea mai înaltă treaptă (1634) H. În
privinţa numelui de botez "Lupu(l)", Babinger a presupus că ar fi fost dat în
cinstea sfântului creştin cu acelaşi nume, sărbătorit pc plan local în Bulgaria de
Nord la 23 august~< 19 •

românilor in Dobro~:ea. D.G.A.S., Bucureşti, 1979, 127 p. (vezi în special p. 21-22 şi n. 30); în
aceste contribuţii autorul a mai folosit şi citat studiul lui Babinger despre călătoria englezului
Robert Bargrave prin Dobrogea ( 1652), Bucureşti, 1935 (p. 29 şi n. 83; 113 ). Contrar acestui
punct de vedere, Mihail Guboglu a acceptat identificarea toponimică propusă de Babinger, în
studiul: Evliyâ (:elebi: de la situa/ion polititfUe, administrative, milituire, cu/ture/le el arti.1·tique
dan.1·/e.1· Pays Roumaine ( 1651-1666), în "S.A.O.", voi. V-VI, 1967, Bucarest, 1967, p. 8 şi n. 26.
unde se fac trimitere şi referi1i la contribu\iile turcologului german din 1941-1942. Autorii citati
în notele 102-103 au folosit şi studiile lui Babinger despre călătorii Robert Bargrave si C. j_
Hildebrandl.
'
~ Dumitru Constantin-Zamfir, E. Mminescu, L. Moina, Biblio~:rafia Dobro~:ei. Biblioteca
Judeteană Constanţa, voi. 1, 1984, 336 p.; voi. Il, 1985, 355 p.; voi. III, 1986, 329 p.
10
·' rranz Babinger, Ori~:ineu şi .lfârşitullui Vasile Lupu, în "A.A.R.M.S.I.", s. III, 1. XVIII,
1936, m. 2, Bucureşti, extras, p. 1-2.
11
"' Ibidem, p. 3-7.
107
Ibidem, p. 8-10.
11
"' Ibidem, p. 10-12.
1
"' Ibidem. p. 8-9.
11
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Punctul culminant al carierei sale politice 1-a reprezentat răsturnarea de la
tron fuga si captivitatea sa la Istanbul, în temuta închisoare Yedikule
(16S4-1660)'; chiar din temniţă Vasil~ Lupu a încercat, prin toate mijloacele,
să-si recapete libertatea si tronul; a fost eliberat abia în. noiembrie 1660, murind
Ia inceputul lunii aprilie'.anul următor în capitala otomană, Iară să mai fi urcat
pe tronul Moldovei 110 • Soarta familiei sale se cunoaşte.
Noi cercetări i-au permis lui Babinger să revină asupra "originii lui Vasile
Lupu". Reanalizând două obiecte religioase, o nebedemiţă şi un potir de argint
suflat cu aur, danii ale lui Lupul înainte de domnie, ambele cu inscripţii slavone,
în care apar intitulaţiile: "Lupu ... fiul lui Cocii" şi "Lupu Coei". turcologul
german a ajuns la concluzia că acest "Coci(a/u)" nu avea nici o legătură cu velpostelnicul ononim din sfatul"domnesc al lui Mihai Viteazul (boierul a dispărut
în vara anului 1595 iar Lupul s-a născut în 1597 la Amaut Koy, lângă Razgrad,
în Bulgaria), că acest nume era "un nume de mângâiere (hypokoristikon), adică
diminutiv" pentru Constantin, că asocierea Lupul-Coci(a) poate fi înţeleasă
dacă se presupune "că acest Constantin a fost bunicul lui Vasile Lupu şi poate la
el se referă Cocii din iscripţii. În orice cai însă, continua Babinger, nu trebuie
văzut într-aceasta un nume de familie, care nu va fi existat deloc pe atunci, cel
puţin în cercurile din care se trăgea Vasile Lupu. Aşadar, dacă vrem să fim
prevăzători, nu putem scoate o concluzie privitor la originea lui" Vasile Lupu din
acest nume (Coei- n.D.P.)" 111 •
Contribuţii!~ babingeriene la biografia lui Vasile Lupu au fost recenzate
chiar în anul apariţiei lor de Nicolae Iorga, care a subliniat noutăţile
informaţionale oferite, punctele de converegenţă cât şi deosebirile de păreri în
problemă între recenzat şi recenzor. Babinger, "dorind o carte de sinteză despre
Vasile Lupu", a determinat locul ~e origine al !ni Lupul, satul Arnaut Koy,
stabilindu-i poziţia geografică; a fixat anul naşterii acestuia pe la 1595; s-a oprit
asupra rudelor din cele două pomelnice; Iorga a considerat că Bobinger nu pare
să admită că LuJ.?ul şi-a luat numele de Vasile "în vederea viitoarei opere de
Iegislator, după Impăratul Vasile"; recenzorul nu a admis originea epirotă a
familiei, susţinută de turcologul german: "cea macedoneană e mult mai
probabilă, chiar dacă locuitorii satului erau în majoritate epiroţi". De asemenea,
"interpretarea inscripţiei de la Biserica Stelea din Târgovişte comportă încă
discuţii. ( ... ) Nu se vorbeşte despre mamă, care pare a fi româncă; doar
căsătoria s-a făcut în Moldova". În încheiere, Iorga a lăsat să se înţeleagă că
1 111

Ibidem, p. 12-20.
Idem, Originea lui Vasile Lupu. Cu apendice şi dou4 planşe, în ,,A.A.R.M.S.I.", s. III,
l. XIX, 1937, m. 9, Bucureşti, exLras, 10 p. În apendice Babinger a sistematizat toate informaţiile
documentare cunoscute atunci despre Cariera lui Vasile Lupu înainte de domnia sa în Moldova
(p. 8-10), întocmind şi arborele genealogie al Neamului lui Vasile Lupu.
111
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articolele constituiau un pas spre o monografie atât de necesară • Să fie oare
această monografie proiectata carte a cărei nefinalizare de către Babinger a dus
Ia răcirea relaţiilor dintre Iorga şi turcologul german?
În anii următori, Nicolae Iorga 1u şi C. C. Giurescu 114 au folosit şi citat. în
115
sintezele lor, contribuţiile lui Babinger; de asemenea şi Ion Zaborovschi • O
1111
mentiune si în tratatul de istorie a românilor patronat de Academie •
' Paşi' către o monografie Vasile Lupu s-au făcul şi în anii următori. Dar
Grigore Popescu şi P. Grigoriu 117 au ignorat comunicările turcologului german,
pc când Alexandru Ligor 11 ", folosindu-le şi citându-le, a oferit o imagine mult
mai veridică, sub multiple aspecte, a epocii marelui voievod şi domn moldav.
Însă monografia atât de necesară şi de mult timp aşteptată a apărut abia în
1991, fiind semnată de mcdievistul Constantin Şerban 119 • Autorul a folosit şi
citat în elaborarea lucrării şi a inclus în bibliografia subiectului contribuţiile
turcologului german 120 , arătând ce a rămas valabil ş~ ce a fost amendat de
cercetarea istorică în domeniu, din ultima jumătate de secol. din concluziile
formulate de Babinger.
Astfel, în capitolul I al monografiei (Orixinea şi familia lui Vasile Lupu),
autorul a precizat: "În urmă cu o jumătate de secol istoricul Fr. Babingcr
surprinsese, într-un articol intitulat Cariera lui Vasile Lupu Înainte de domnia
sa În Moldova (de fapt apendicele la studiul din 1937, vezi supra n. III n.D.P.), câteva momente mai importante din viata fostului domn înainte de
1634, menite să lămurească împrejurările în care acesta l-a înlocuit pc Moise
Movilă la conducerea ţării" 121 •
112

~ Nicolae Iorga în ,.R.I.'', an. XXII. nr. IQ-12/octomhrie-decemhrie 1936, Bucuresti,
p. 349-350: acelaşi recenzor în R.H.S.E.E.", XIV-c annce. n-os 7-8/Juillet-Septemhre 19J7.
Bucarest, p. 262: ,.Du meme (fr. Bahinger - n.D.P.) sur !'origine de Basile Lupu, prince de
Moldavie ( .. A.A.R.M.S.I.'', XIX/9)" (Cmnictul:').
111
Istoria Românilor, voi. VI, Monarhii. 1938, Bucureşti, p. 38 şi n. 2.
1
" htoria Românilor. voi. 11111, Bucureşti, 1942. p. 106.
115
Ion Z:ahorovschi, Vasile Lupu ca cfreKcltor înainte efe domnie, în .,R.I.R.", an XV/1,
1945, Bucureşti, p. 157-170 (în special p. 159 şi n. 2).
11
" l.1·toria României. voi. III, Editura Academiei, Bucureşti, 1964, p. 196.
117
Grigore Popescu şi P. Grigoriu, Matei Basarab şi Vasile Lupu. E.E.R., Bucuresti, 1970,
104 p +ilustratii.
'
11
" Alexandru Ligor, Prin Moldova în timpul fui Vasile Lupu. Editura Sport-Turism.
Bucureşti, 1987, 180 p.; vezi p. 13; 78 (n. 5); 89; 161 (n. 103); de asemenea, citată indirect editia
.
Bahinger a jurnalului de călătorie al lui Robert Bargrave prin Moldova ( 1652)- p. 71; 95.
11
'' Constantin Şerban, Va.1·ife Lupu. Domn al Mofcllll'ei (163-1-1653), Editura Academiei.
Bucure~ti, 1991,231 p.
10
! /hicfem. p. 19-20. n. 56.
121
lhidem, p. 2;
11
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Referindu-se la geneza contribuţiilor babingeriene, C. Şerban a subliniat
că, "interesat să afle adevărul într-o problemă controversată - originea familiei
lui Vasile Lupu -, istoricul Fr. Babinger nu numai că a efectuat cercetări
îndelungi în arhive ·şi biblioteci, pe baza cărora a întocmit şi un arbore
genealogie al familiei lui Vasile Lupu, dar a întreprins -chiar o călătorie în sudul
Dunării, la satul Arbănaşul '(Arn~utkioi, azi în Bulgaria), aproape de Razgrad,
unde credea el că era locul de baştină al familiei, refugiată ulterior la nordul
Dunării. Rezultatul investigaţiilor acestui istoric atestă naşterea lui Lupu Coei în
acest sat, tatăl său fiind Nicolae Coci" 122 •
Autorul monografiei a acceptat şi afirmaţiile lui Babinger referi_toare la
numele propriu "Lupu(l)" (dat în cinstea sfântului sud-dunărean omonim) şi la
numele~poreclă de familie "Coci(u)" (de la bunicul lui Lupu, numit Constantin
=Coei), dar a respins data naşterii propusă de turcologul german (1595-1597),
că Lupul s-a născut în 1593 în Tara
Românească (la Târgoviste
sustinând
,
,
, sau
Bucureşti) şi că familia lui a venit la nordul Dunării încă din prima jumătate a
secolului XVI, unde membrii săi au făcut avere, au cumpărat moşii şi au ocupat
diferite funcţii I2J. Şi în analiza condiţiilor geo-politice în care domnul moldav
si-a pierdut domnia si viata istoricul C. Şerban a folosit si citat concluziile lui
Babinger 124 •
'
'
'
Istoricii români din perioadele interbelică şi postbelică s~au aşteptat,
probabil, să găsească în aceste contribuţii ale lui Babinger izvoare istorice
otomane (documente, cronici etc.) edite sau inedite ca să fundAmenteZe
concluziile la care a ajuns turcologul german; din acest punct de vedere au fost
dezamăgiţi. Dar, prin reinterpretarea izvoarelor slavone şi latineşti, coroborată
cu informaţii riguroase de toponimie balcanică, concluziile lui Babinger au
stabilit datele generale ale problemelor, informaţiile ulterioare nefăcând decât să
completeze sau să retuşeze o osatură factologico-cronologică coerentă.
O altă latură a activităţii ştiinţifice a turcologului german a fost cea
consacrată descoperirii, analizei şi valorificării informaţionale ale descrierilqr
de călătorie lăsate de numerosii călători străini care au străbătut Tările Române
în evul mediu. Întâmplarea a' făcut ca aproape toţi călătorii străi~i introduşi în
circuitul ştiinţific de Babinger să aparţină secolului al XVII-lea, un singur nume
fiind din secolul anterior.
În urma unor cercetări efectuate în Biblioteca Bodleriană de la Oxford, el
a descoperit manuscrisul, în limba engleză, al jurnalului ·de călătorie al

122

Ibidem, p. 22-23.
Ibidem, p. 24-25.
124
1bidem. p. 219-220, n. 36; 45; 47; concluziile monografiei la p. 222-226.
123
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englezului Robert Bargrave prin Dobrogea şi Moldova în 1652, în timpul lui
Vasile Lupum
Arătând că stiinta istorică românească a început să manifeste un mare
interes pentru vec,hile' descrieri de călătorie prin Ţările Române, Babinger a
subliniat necesitatea întocmirii unei bibliografii critice a călătorilor străini prin
spaţiul românesc în evul mediu. Prezenta contribuţie a turcologului german
venea să completeze dorita şi necesara bibliografie 126 •
Robert Bargrave, descendent al unei familii de gentry din comitatul Kent,
s-a născut în 1628. Si-a abandonat, în 1646, studiile începute la Oxford
University pentru a se' angaja ca ucenic la bogatul negustor James Modyford.
aqionar la The Lel'ant Company, pe care l-a însoţit la Istanbul. În septembrie
1652 tânărul Robert, împreună cu patronul său, ,.cel hommc trivial, tracassier el ·
mesquin", după caracterizarea lui Babinger, şi cu un alt angajat, a început o
lungă călătorie terestră de întoarcere în Anglia, prin Bulgaria de Est, Dobrogea,
Moldova, Polonia etc. Prilej cu care finul şi criticul observator care s-a dovedit
a fi Bargrave a întocmit un interesant jurnal de călătorie, din care turcologul
german a analizat şi publicat partea referitoare la trecerea prin Dobrogea şi
Moldova 127 . Ioana R. Rosetti a tradus textul exnglezesc în limba românăi2K.
Bargrave a murit ,.au cours d'un second voyagc en Orient et notamment a
Smirne en Asie Mineure, ou la Campagne du Levant entretenait une factorie",
.. sa mort se place apres 1659 et avant le 5 septembre 1670" 12''. Ca o concluzie, Babinger nota că ,.le style dans lequel ecrivant Bargrave est simple, clair et uni
et ne fait nulle part douter de son exactitude. ( ... ) Nous voyons en Robert
Bargrave ( ... ) le type parfait du cavalier anglais qui se distingue par de
nombreuses qualites el aimables a la caracteristique duquel s'ajoute egalement
l'amour de la verite"u 0 •
În Dobrogea grupul celor trei englezi a călătorit pe ruta Bazarcik Kavak.lar - Defcea - Băltăgeşti - Dulgherul - Hasanlar - Iglita - Măcin, trecând
Dunărea la Galaţi. Bargrave a făcut interesante observaţii asupra locuirilor,
localităţilor, oamenilor etc., pe care nu le mai amintesc aici. Dar nu se poate
trece cu vederea sublinierea că Dunărea inferioară forma granita
, între " regiunile

1

~s Franz Babinger, Robert Bar~:rw'e. un l'o.ra~:eur an~:lai.1· dan.1· les Pay.1· Roumains du
temp.1· de Ba.1·ile Lupu (1652). în "A.A.R.M.S.I.", s. III, l. XVII. 1935. m. 7, Bucuresti extras
-19 p.
' '
'
l!o Ibidem, p. 1-2.
17
! Ibidem, p. 4-6.
1
~" Ibidem, p. 37-49.
1
~'' Ibidem, p. 13.
nn Ibidem, p. 14.
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turceşti" şi Moldova, remarcă ce reprezenta conştientizarea pe plan mental a
1
deosebirii între· "pământ turcesc" şi "pământ creştin"n •
În Moldova ci au călătorit pe itinerariul Gala~i - Bârlad - Vaslui Scânteia - Iaşi - Şipote - Dracşani - Botoşani - lbăn~şti ,. . . Cernăuţi - Zastovna
- Nistru; la Iaşi cei trei englezi au avut onoarea de a fi primiţi în audienţă de
Vasile Lupu (octombrie 1652); dintre observaţiile pe care le-a făcut tânărul
călător merită a fi amintite cele referitoare la "numărul şi calitatea cailor (lui
Vasile Lupu- n.D.P.), întrecând cu mult pe cei ai Ducelui de Aorenţa sau ai
regelui Angliei"m şi la instituţia domniei: "domnia este electivă, dar turcul,
căruia voievodul îl plăteşte anual un haraciu de 12 trăsuri de bani în valoare de
120.000 taleri sau 30.000 livre sterline, ceea ce înseamnă o dare pentru pace,
pentru a-i cun:tpăra bunăvoinţa şi să-I lase să domnească singur, fără a îngădui
vreunui turc, care ar tulbura desigur liniştea lui, să locuiască sub stăpânirea
lui"m.
Studiul turcologului german a fost recenzat în acelaşi an de Nicolae Iorga,
care a apreciat că "M. Babinger donne, pour la premiere fois, en enlicr, le texte
d'un voyage d'un voyageur anglais a travers la Moldavie au XVII-e siecle",
după care a descris principalele momente ale călătoriei prin Dobrogea şi
Moldova, subliniind impresiile pe care călătorul le-a consemnat în jurnalul
săun4 •

·

Prin studiul său, Babinger a introdus în circuitul istoriografic nqi m~turii
europene despre Moldova în secolul al XVII-lea; ele au fost folosite de
cercetătorii români şi străini ai problemei. Redactorii seriei Călători străini
despre Ţările Române, Maria Holban şi M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru,
au folosit, ca edi~e de bază, textul editat de LJn:ologul german, în voi. V,
pp. 479-496.
În ianuarie 1936 Babinger a efectuat cercetări în Arhiva de Stat din Stettin
(Germania), studiind manuscrisul, în cea mai mare parte inedit, al jurnalului de
călătorie al pastorului protestant Conrad Jacop Hiltebrandt prin Transilvania,

01
Ibidem, p. 39-40; această percepere a lui Bargrave pare a fi totuşi ambiguă, pentru că, Ia
popasul din primul sat polonez, el a notat în jurnal: "( ... ) aici pentru prima oară ne-am simfit în
creştinătate, căci în Moldova, care face parte din Turcia (sic!), turcii erau atât de respectaţi acolo,
încât nu puteam, ca aici, să-i afurisim fără teamă" (p. 49).
•
m Ibidem. p. 44
m Ibidem, p. 46.
134
N. Iorga, în ,,R.H.S.E.E.", XIII-e annee, n-os 1-3/Janvier-Mars 1936, Bucarest,
p. 211-213.
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Moldova si Tara Românească ( 1656-165X): ullcrior. turwlogul german a
11
publicatte~llll. integral al manuscrisului într-o editie critică '. .
.
.
În introducerea editiei critice turwlogul german a schitat pnnc1palcle
coordonate ale vietii past<;rului: s-a născut la 19 noiembrie 1629 la Stcllin. ~i-a
început studiile în ora~ul natal, continuatc apoi la Frankfurt pc Odcr ( 1645) ~i
Leipzig (1652). Lipsa mijloacelor materiale 1-a determinat să-şi abandoneze.
pentru o vreme, studiile ~i să dea leqii particulare cop~ilor lui H. C. Stcrnbach.
functionar suedez din Stellin. pentru a se întrctinc. ln calitate de predicator
prot~stant 1-a însotit pc Stcrnbach. devenit diplomat în slujba regelui Suediei. în
solia sa în Transilvania (1656).
Misiunea diplomatică avea ca scop să ofere coroana Polonici. din partea
regelui Suediei. principelui Tra~silvanici, Gheorghe Rak6czi al II-lea. Solia a
străbătut această provincie românească pc ruta Biharea- Oradea- Cluj - Turda
- Alba Iulia - Scbcş - Sibiu - Făgăra~ - Bra~ov - Sfântu Gheorghe - Târgu
Secuiesc - Trecătoarea Oituz. Hiltcbrandt a lăsat interesante observatii. prin
ochii unui pastor prolcslanl. despre viata economică, social-politică. culturalreligioasă. faună, lloră ele. ale tării străbătute timp de mai mulle luni.
Din ianuarie 1657 1-a însotil pc ambasadorul G. Wclling în Ucraina.
suedezii urmărind să obtină sprijinul diplomatic şi militar al lui Bogdan
Hmclni!ki. hatmanul cazacilor. A străbătut Moldova pc itinerarul Târgu Trotu~
- Bacău - Roman - Târgu Frumos - la~i - Băl!i - Soroca- Nistru. În februarie
1657 mica solie suedeză s-a rcînlors în Transilvania. lravcrsând Moldova pc
dircqia N.-Y .. de pc Nistru pc Prut. apoi Ştcfănc~Li - Boto~ani - Suceava Baia - Piatra Neamt - Comăncşti - pasul Uz - Miercurea Ciuc. A doua
călători{; a lui Hillebrandl în Ardeal s-a derulat prin allc zone geografice:
Miercurea Ciuc- Sighişoara- Târgu Mure~- Cluj - Zalău- Tă~nad - Sanislău.
Observatii în accca~i manieră a lăsat în urma celor două călătorii prin Moldova
şi a celei de-a doua Lravcrsări a Transilvaniei.
~ar călătoriile lui Hillcbrandt prin Ţările Române nu s-au oprit aici.
In aprilie 1657 1-a însotiL pc acelaşi Wclling în misiunea acestuia la
IstanbuL străbătând a treia oară Transilvania. apoi Ţara Românească şi
Dobrogea. Această a treia traversare a Ardealului a urmat un traseu aproape
identic cu al primeia; Ţara Românească a fost parcursă de Ia nord la sud: Brasov
- Bran - Rucăr - Târgoviştc - Bucureşti - Silistra. apoi spre capitala Înaitci
Poqi. Dar tratativele cu marele vizir Kt)pri.ili.i Mchmcd pâşâ au c~ual. în
februarie 1658 solia suedeză părăsind Istanbulul pentru a se întoarce pc un
1

Jacoh HiltehrunJt "s Dreifiwlre Sclllnlisclre Gt'.\Widtsclw{i.\reise twclr
" Conrw.J
SiehenhiirKell. der Ukraine wul Crnutwllinopel ( /f>56-165X). h..:rausgq!chcn und .:rl;iulcrt vnn
rranz Bahingcr, Lei de, 1937, XXX + 255 p.
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1tmerar aproximativ identic cu a treia traversare, prin Ţara Românească şi
Transilvania (în continuare prin Polonia), în Suedia. Astfel, timp de doi ani
( 1656--1658), Hiltebrandt a străbătut o mare parte a teritoriilor locuite de
români, traversând transilvania de patru ori (pe trei trasee diferite), Moldova de
două ori (trasee diferite), Ţara Românească de două ori (trasee aproape
identice). În cursul acestor· călătorii a completat un jurnal în formă primară, pe
care 1-a dezvoltat apoi, completând fragmentele despre Transilvania cu
informaţii oferite de lucrările geografica-istorice editate după 1660; capitolele
despre celelalte două ţări româneşti s-au păstrat în varianta iniţială. Ca urmare,
varianta dezvoltată a jurnalului pastorului protestant este un amestec heteroclit
de observaţii primare vioaie şi răutăcioase (de pe poziţii protestante !) şi
fragmente de descrieri livreşti şi searbăde copiate din diferite cărţi. Abia
capitolele despre ţările româneşti extracarpatice sunt tipic hiltebrandtiene. Doar
acestea sunt veritabile amintiri de călătorie !136
Ediţia critică publicată de Babinger a fost prompt recenzată, la sugestia lui
Gh. 1. Brătianu, de Alexandru Iordan-. Precizând de la început că "un erudit
profesor german, stabilit de câţiva ani la noi, orientalistul Fr. Babinger, a adus
câteva preţioase contribuţii în acest domeniu (al descrierilor de călătorie n.D.P.)", recenzorul a enumerat studiile turcologului german pe această temă
din anii 1936--193 7, prezentând în continuare cititorilor români lucrarea
recenzată. Al. Iordan a selectat, analizat şi tradus trei pasaje din jurnalul de
călătorie al pastorului pomeran, despre portul naţional, îndeletnicirile şi
înjosirile la care erau supusi românii din Transilvania de către autoritătile
maghiare. În concluzie s-a 'afirmat că "Praf. Fr. Babinger, prin public~ea
manuscriptului pastorului Conrad Jacob Hiltert>randt după exemplarul de la
Stettin, pe care îl însoţeşte cu numeroase şi utile note explicative (p. 183-242), a
adus o preţioasă contribuţie afirmării drepturilor Românilor în Ardeal" 137•
Lui Babinger i-a revenit meritul de a fi publicat textul integral al
jurnalului de călătorie Într-o ediţie critică, într-o limbă de circulatie
internaţională, la o prodigioasă editură europeană. Li s-au oferit astfel istoricilor
problemei un important subiect de studiu: redactorii seriei Călători străini prin
Ţările Române, Maria Holban şi M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru au
folosit, ca ediţie de referinţă, textul editat de turcologul german, în voi. V, pp.
540--613.

/bidem, p. Vll-XXX şi textul propriu-zis, p. 23-160.
m Alexandru Iordan, Un pastor pomeran din secolul XVII despre romdnii din Ardeal, în
"Convorbiri Literare", an LXXI, nr. 1-5/ianuarie- mai 1938, Bucureşti, p. 115-119.
136
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În acelasi an în care apărea jurnalul călătoriilor lui Hiltebrandt, turcologul
german a pr~zentat la Academia Română "o relaţiune neobservată despre
Moldova sub domnia lui Antonie-vodă Ruset (1676)"1JK.
Autorul "relaţiunii" editate încă din 1684, dar neglijată până în perioada
interbelică, era, potrivit opiniei lui Babinger, Fran~ois Petis, Sieur de la Croix,
născut la Paris în 1653 ca fiu al unui eminent orientalist, care ocupa din 1652
funcţia de secretaire-interprete du roi pour leJ langueJ turque et arabe.
Fran~ois Petis a moştenit pasiunea pentru lumea Orientului şi limbile vorbite
acolo. Timp de 10 ani, între 1670-1680, a colindat Imperiul Otoman,
perfectionându-si cunostintele de limbă turcă, arabă si persană, adunând o
importantă col~ţie de ~aduscrise în alfabet arab; între '1680-1690 a acti vaL în
Africa de Nord; din 1692 a devenit titularul catedrei de limba arabă de la
College de France, iar din 1695 a succedat tatălui său în importanta funcţie de
Jecretaire-interprete du roi. A murit în 1713, lăsând în urma sa o bogată operă
ştiinţifică şi de traducător: 26 de titluri, din care doar 5 tipărite în timpul vieţii
sale. Din această ultimă categorie făcea parte şi apcndicele Relation deJ
Province.\· de Moldavie et de Valachie, pe care Babinger 1-a reluat, 1-a analizat şi
1-a reeditat în ţara la care se referea raportul: "această relaţiune să fie înoită şi
publicată în întregime, deoarece cercetarea istorică românească va trebui să se
ocupe de ea, probabil ca un izvor important în special pentru ceremonialul
moldovean"J.19 •
Babinger aprecia că "încrederea ce trebuie să acordăm autenticitătii lui
Sieur De La Croix nu e zguduită cu nimic", considerând că "lui Francrois 'Petis,
Sieur De La Croix fiul, trebuie, aşadar, să i se dea un loc de cinste în
istoriografia românească", deoarece "el se aşează în primul rând al strălucitului
140
şir de orientalişti francezi din veacul al XVII-lea" .
Babinger a susţinut că De La Croix a călătorit prin Moldova "în primăvara
lui 1676, în timpul domniei lui Antonie Ruset (1675-1678), prilej cu care a
redactat şi sus-amintita Relation... . Aceasta cuprinde date generale istoricageografice despre Moldova şi Ţara Românească (se impune a fi amintită
afirmaţia că "Moldova n-a fost subjugată de turci", ci "s-a oferit şi s-a supus de
bunăvoie sultanului, care i-a acordat 1 conducătorului ci- n.D.P. 1 protecţia sa în
schimbul unui tribut anual stabilit pe baza capitulatiilor si 1-a confirmat în toate
onorurile care se dau şi astăzi beiului Moldovei în ~om~ntul când este primit la
Poartă şi la instalarea lui în domnie"; de acelaşi statut se bucura şi Ţara
nK Franz Babinger, O relaţiune neobsen•ată despre Moldova .I'Ub domnia lui Antonie vodă
Ru.1·et ( 1676), în "A.A.R.M.S.I. ", s. III, t. XIX, 1937, m. 8, Bucuresti, extras, 28 p.
IW Ibidem, p. 1-6.
'
1411
Ibidem, p. 7.
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Românească 141 ), descrierea ceremonialului de investitură a noului. domn la
Istanbul si de urcare pe tron în capitala ţării (călătorul francez a subliniat faptul

că Dunăr~a era grantţa între Imperiul Otoman şi Ţările Române şi că noul domn
era numit printr-un "hatişerif adică ordinul împărătesc" 142 ), lista "dregătorilor
principali" ai ţării cu atribu~ile lor 143 , descrierea ceremoniilor religioase cu
144
ocazia sărbătorilor Pastelui, la căsătorii si înmormântări •
Turcologul ge~an nu a răspun~ însă la întrebarea dacă există' vreo
legătură între ceremonialul descris şi aplicarea sa în practică în cazul numirii şi
al urcării pe tron a lui Antonie Ruset în iarna anului 1675 şi dacă De La Croix
asistase efectiv la festivităti.
Contribuţia lui Babi~ge~ a fost semnalată istoriografiei române de Nicolae
145
Iorga, care atrăgea încă de atunci atenţia asupra problemei paternităţii operei ;
V. Mihordea a publicat concomitent cu turcologul german, dar independent de
acesta, aceeaşi Relation ... , susţinând însă că autorul ar fi fost un alt De La Croix
decât cel identificat de Babinger în _comunicarea sa la Academia Română,
comunicare pe care Mihordea a cunoscut-o şi a citat-o 146 •
Comunicarea turcologului german a încercat şi a reuşit să readucă în
atentia istoricilor români si străini o Relation ... despre statutul Moldovei si Tării
'
'
' '
Româneşti în epoca Koprtilti-ilor şi mai ales despre modul cum .un occidental
(un francez) a perceput această "carte de vizită" românească. Sunt nevoit să mă
repet pentru a sublinia faptul că redactorii seriei Călători străini despre Ţările
Române, au folosit Maria Holban şi M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, ca
ediţie de bază, şi textul editat de turcologul german, în voi. VII, pp. 255-267.
Cercetările din ultimile două decenii au concluzionat că adevăratul autor al
Relation ... ar fi un alt De La Croix, secretar al ambasadorului francez la
Istanbul, marchizul de Nointel (între 1670-16i0 ), si nu omonimul său din
'
marea familie de orientalişti francezi, aşa cum a susţinut
turcologul german.
"Confuzia cea mai flagrantă este cea din comunicarea lui Fr. Babinger la
Academia Română în martie 1937", au afirmat tranşant redactorii biografiei şi
observatiilor critice referitoare la De La Croix din sus-amintita serie. Dacă
141

Ibidem,
Ibidem,
143
Ibidem,
144
Ibidem,

p. 15.
p. 16-21.
p. 21-23.
p. 23-28.
14
~ N. Iorga, în ,,R.H.S.E.E.", XIV-e annee, n-os 7-9fluillet-Septembre 1937, Bucarest,
p. 262: ,,M. Franz Babinger publie un rapport fran~s sur les Pays Roumaines pendant le seconde
moitie du XVII-e siecle (t. XIX, m. 8); sur I'atribution, voyez V. Mihordea, dans notre ~,Revista
142

Istorică"/1937
146

(Cronique).

V. Mihordea, O descriere a Moldovei inainte de Cantemir, in ,,R.I.", an XXIll,
nr. l-3nanuarie-Martie 1937, Bucureşti, p. 122-147 (citarea la p. 124, n. 2); la p. 124-132 un
studiu introductiv despre viaţa şi opera autorului De la Croix; la p. 133-147: Relation ... .

această ipoteză se confirmă, multe din afirmaţiile şi concluziile formulate de
Babinger devin caduce. Dar, la urma urmei, paternitatea operei poate fi trecută
pe plan secund. Importantă rămâne însă Relation ... .
Dacă se mai adaugă faptul că Babinger a editat şi jurnalul de călătorie al
lui Hans Dernschwam prin Balcani, Istanbul şi Anatolia între 1553-1555,
completându-1 cu o substanţială biografie 147 (de subliniat că amintitul călător a
fost unul dintre reprezentanţii Casei Ftiggur la cămările de sare din Transilvania
între 1528-1529 14 K), şi că a inspirat unui student român de-al său, Gh. 1.
Constantin, reeditarea, cu un studiu introductiv în limba germană, a
fragmentului referitor la Moldova din "jurnalul de drum" al agentului
diplomatic suedez Johann Mayer (1651) 149 , se poate conchide că turcologul
german a analizat, editat sau reeditat în ediţii critice mărturiile unui număr de
cinci călători europeni (un englez, un francez, doi suedezi, un german) care au
traversat spaţiul românesc în secolele XVI-XVII, atrăgând atenţia asupra
bogăţiei şi importan\ei informa\iilor oferite de aceştia pentru istoria Ţărilor
Române în evul mediu. Am amintit deja la locul potrivit că ediţiile lui Babinger
au stat la baza reeditărilor cuprinse în seria Călătorilor străini despre ,Ţările
Române, volumele I, V şi VII.
Cum este firesc şi deontologie, relatările de călătorie introduse în circuitul
ştiinţific de Babinger au fost folosite şi citate de toţi istoricii care au analizat
realităţile multiple şi complexe din Ţările Române reflectate în descrierile

"
Hans Dernsc:hwam ·.~ Te~:e~:uc:h einer Reise nac:h Konstantinopel und Kleina.1·ien
(/ 553-1555 ). herausgegeben und erlăutert von Franz Babinger, MUnchen und Leipzig, 1923,
XXXVI + 314 p. N. Iorga a recenzat acest jurnal, propunându·şi să scoată în evidenţă păqilc
inedite ale acestuia; după ce a amintit că Dernschwam a activat în Transilvania ca functionar la
exploatarea minelor de sare (1527-1529)- (p. 145-147), istoricul român a analizat par;iciparea
acestuia la misiunea în Imperiul Otoman a episcopului Anton Verancic, însoţit de Francisc Zay;
Iorga 1-a caracterizat pe Dernschwam ca fiind "un homme tres cultive, qui a beaucoup voyage
( ... ). Au cours de son voyage ( ... ) regarde autour de lui plutât comme antiquaire, pret a dessiner
ce qui l'interesse" (p. 143). Recenzorul a schiţat un rezumat al jurnalului de călătmie. insitând
asupra informaţiilor ce i s-au părut lui deosebit de interesante; astfel, Dernschwam "distinguc
facilcment le caractere de population transylvaines et il touche plus d'une foix aux "Valaques".
des bergeres ( ... )" (p. 147): N. Iorga, Encore un voya~:eur en Turquie au XVJ-e siecle:
Dern.Kinmm, în "R.H.S.E.E.", X-e annee, o-os 1-3/Janvier-Mars 1933, Bucarcst, p. 144-155.
Vezi mai recent şi Adolf Armbruster, Hans Dernschwams Beziehun~:en zum Rumiinentum, în
"R.R.H.", XI-e annee, no. 2/1972, Bucarest, p. 239-249.
"" Vezi Călători străini despre Ţările Române, voi. I, întocmit de Maria Holban, Editura
Ştiinţifică, Bucureşti, 1968, p. 256-295.
14
'' În "Balcania", voi. II-III, 1939-1940, Bucureşti, p. 359-379; cu două decenii în urmă în
Călători străini de.1pre Ţările Române, voi. V, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1973,
p. 439-454.
7

155
călătorilor străini. Bibliografia subiectului fiind vastă, nu voi aminti aici decât
principalele puncte de reper.
Nicolae Iorga 150 şi C. C. Giurescu 151 au folosit în sintezele lor susamintitele relatări; la • fel au procedat şi autorii recentelor sinteze de istorie a
românilor 152 • Reflectarea economiei agrare 153 sau· a· societăţii feudale
românesti 154 în relatările călăl:orilor străini a constituit, anterior sau la începutul
apariţiei volume lor din seria Călători străini ... , subiectele unor temeinice studii.
Şi exemplificările ar putea continua.
În continuarea şi în completarea propriei sale contribuţii anterioare,
devenită clasică 155 , Babinger a cercetat originea şi etapele evoluţiei istori?grafiei
otomane între secolele XIII-XIX 156 •
Subliniind faptul că lucrarea sa despre istoriografii otomani din 1927 nu
constituia decât un început, că s-au tipărit foarte puţine cronici după
introducerea tiparului în Imperiul Otoman ( 1728-1729) şi că izvoarele istoriei
otomane au fost cercetate în mod ştiinţific abia după Primul război mondial,
Babinger a avertizat că în acest domeniu străduinţele şi rezultatele activităţii
cercetătorilor sunt destul de modeste, impunându-se intensificarea preocupărilor
prin intermediul muncii în echipă.
N. Iorga, Istoria Românilor, voi. VI, Monarhii, 1938, a folosit şi citat relatările lui
R. Bargrave (p. 5, n. l; p. 157 şi n. 2; p. 242 şi n. 2) şi De La Croix (p. 14-15 şi n. 6), ediţiile
Babinger/1936-1937.
·
151
C. C. Giurescu, Istoria Românilor, voi. Illil, Bucureşti, 1942, a folosit şi citat relatările
lui Bargrave (p. 106) şi De la Croix (p. 156); voi. III/2, Bucureşti, 1946; Bargrave (p. 554; 556;
557; 611 ; 631) şi De La Croix (p. 612), ed*ile Babinger/1936-1937.
·
.
1 2
~ Istoria României, voi. In, Editura Academiei, Buc'.lreşti, 1964: Bargrave şi De La Croix
(p. 19; 40; 43; 51; 424) după ediţiile Babinger/1936-1937; menţiune şi în Istoria militarii a
poporului român, voi. In, Editura militară, Bucureşti, 1987, p. 620.
1 3
~ M. M. Alexandrescu Dersca-Bulgaru, Economia agrard a Ţdrii Româneşti şi Moldovei
descrisd de căl4torii strdini (secolele XV-XVII), în .,S.R.di.", t. 21, nr. 5/1968, Bucureşti,
p. 843-864. Au fost folosite şi citate mărturiile lui Bargrave (p. 846 şi n. 18), Hiltebrandt {p. 861!
şi n. 213)- după ediţiile Babinger/1936-1937-, J. Mayer, (p. 856 şi n. 139; p. 861 şi n. 197; p.
202)- după ediţia Gh. I. Constantin/1940, inspirată de turcologul german.
1
:w Paul Cernovodeanu, Societateafeuda/4 româneascd vdzutd de cilldtori strdini (secolele
XV-XVIII), Editura Academiei, Bucureşti, 1973, 273 p. Referiri la Demschwam (p. 132-134),
Bargrave (p. 102; 138; 197-199; 201), Hiltebrandt (p. 43; 44-47; 104; 138-1.40; 169-172; 193;
201; 203; 243-244), De La Croix (108-112), după ediţiile Babinger/1923; 1936; 1937.
~~~ Franz Babinger, Die Geschhichtesschreiber der Osmanen und ihre Werke, Leipzig,
1927, VII+ 477 p.
1
~ Idem, Originea şi fazele dezvoltdrii istoriografiei otomane, în ,,Revista Fundaţiilor
Regale", an. V, nr. 4/aprilie 1938, p. 94-107, Bucureşti (cu extras, 16 p.), în prelungirea sumarelor
consideraţii formulate în Prefaţa şi Introducerea la G.O. W., p. V-VII; 1-10. Pentru istoriografia /
turcă interbelică vezi Mihai Maxim, Atatiirk şi tnceputurile istoriografiei turceşti moderne, în
,,R.dl.", tom 35, nr. 1/1982, Bucureşti, p. 105-113.
150
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Contribuţia sa se înscria pe linia acestui deziderat. Turcologul german a
analizat caracteristicile principalelor etape ale evoluţiei preocupărilor istoriogra-

fice ale otomanilor între secolele XIII-XIX.
Astfel, Babinger a identificat originea actului istoriografic otoman în
dorinţa acestora de a lăsa posterităţii informaţii despre viaţa ~i faptele marilor
conducători ("destinul excepţional al stăpânitorului..), de a transmite obicAeiuri,
tradiţii, legende etC., de a justifica fapt'" .. t;t.,,-1; .. ; " ""'::";t:; ..".l;t; ...:; ..t... Tntr "
primă etapă, sec. XIII- mijlocul sec. XV, s-a compus epopeea UghuuUime, ce
premărea faptele de arme ale legendarului conducător al triburilor turce~ti din
Asia Mică, din care s-au separat ~i otomanii. În ceea ce-i priv~te pe ultimii, s-a
întoclllP' un "arbore genealogie, rigid, o listă de nume", prelucrate de Iahşi
Fakih în a sa Menâkib-i âl-i 'Osmân tâ Yildirim hana gelinge, la sfârşitul
secolului al XIV-lea. Abia iri timpul sultanului Murâd II (1421-1451) se pot
157
constata începuturile unei activităţi istoriografice la curtea de la Edirne •
Constatând că ,,nu a existat o istoriografie propriu-zisă.. în timpul lui
Murâd II, Babinger a apreciat că "domnia lui Mehmed n a fost o fpocă
strălucită pentru istoriografia otomană", inaugurând etapa următoare, între
mijlocul secolului al XV-lea şi până la domnia lui Stileymân 1. Aceasta s-a
caracterizat prin redactarea celor mai vechi anale anonime otomane. Tevârih-i
âl-i 'Osmân, prin activitatea cronicarilor Oru~ bin' Adil 158, 'Aşîk-pâşâ-zâde,
Neşrî, Idrîs Bitlîsî, Gemâl-pâşâ-zâde, majoritatea scriind într-o limbă simplă,
modestă, rustică, "o turcească pură" prin apariţia poeţilor de curte, care
1511
proslăveau faptele sultanilor •
Etapa următoare, a epocii lui Stileyman 1, s-a evidenţiat prln activitatea a
numeroşi cronicari: Sa'adeddîn, Mustafa 'Ali, Mustafa Selaniki etc., prin
întocmirea unor compendii istorice (cronica lui Nişânci Mehmed-pâşâ), prin
valorificarea materialelor din arhive si alcătuirea unor colectii de documente
'
'
emise de cancelariile sultanilor (cazul lui Ahmed Ferîdun Ruksanzâde cu
Miinşe 'ât es-Selâtîn), prin încetătenirea obiceiului ca marii viziri să consemneze
evenimentele contemporane lor (cronicile lui Ayas-pâşâ, Ltitfi-pa.şa, Rustempâşâ), prin apariţia primelor cugetări ~i reflecţii istorica-filosofice (Hasan alKiâfi, Veisi din Skoplje etc.) 160•
În noua etapă, corespunzătoare secolului al XVII-lea, secol al stagnării
otomane, poeţii de curte au devenit numero~i. angajaţi să cânte, rimat şi
lingu~itor, viaţa sultanilor, având ca exemplu capodopera Şâhnâme a lui Firdusi;
157

Ibidem, p. 4-7 (extras).
A cărui operă a tipărit-o într-o editie critică însu~i Babinger: Die Friihosmanischen
Jahrbiicherdes Urulb·ch, Hannover, XXIV+ 140 p., 1925.
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Fr. Babinger, Originea şi fazele ... , p. 7-9.
lfil Ibidem, p. 9-11.
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lucrările acestea scrise într-o limbă înflorită nu au nici o valoare ca izvoare

~entru cunoaşterea istoriei otomane", a apreciat Babinger. În ciuda ac~stei
realităti, Ibrâhîm Pecevî ("primul otoman care lucrează folosind

texte
occide~tale, punându-lc în valoare în opera sa"), Hacci Khalîfa ("cel mai mare
polihistitor al osmanlâilor"), "excelentul Solak-zâde", "figuri excepţionale" ca
Huseyin Hezârfenn, Ahmed Muneccimbâşî, sunt nume de referinţă ale
istoriografiei otomane din acest secol. Se mai adaugă aici şi exemplullui.Evlyâ
<;elebi, .. xlobetrotter-ul otoman din secolul al XVII-lea", care a lăsat un masiv
jurnal al călătoriilor sale, cu un important rol în dezvoltarea geografiei
. .
1111
descnpllve otomane .
O ultimă etapă, cea a secolelor XVIII-XIX, epoca decadenţei otomane, sa caracterizat prin apariţia instituţiei istoricilor oficiali otomani vak'a-yi nuvis
( asa-zisii analisti ai Imperiului"), care au înregistrat evenimentele din palatul
" '
' în ordine
'
imperial
cronologică, elaborând "anale" unilaterale, părtinitoare. cu
caracter oficial (excepţie au făcut, totuşi. Mustafa Na'îma, Mehmed Râşid,
Ahmed Vâsif), prin proliferarea scrierilor ocazionale dedicate cutărui demnitar,
opuscule cu valoare istoriografică minoră, prin apariţia memoriilor, "compoziţii
cu conţinut biografic", prin influenţa spiritului şi culturii franceze asupra
istoriografiei otomane, mai ales începând cu epoca Tanzimât-ului, prin introducerea tiparului şi apariţia primelor cărţi tipărite cu caractere arabe 162 •
Deplângând lipsa ediţiilor critice ale cronicilor otomane, a condiţiilor
obiective potrivnice realizării lor, a numărului mereu în scădere al persoanelor
"care pol citi astfel de documente vechi sau chiar descifra manuscrise roase de
vremuri", Babinger propunea lotuşi "a face accesibile prin traduceri anumite
capitole din operele istorice otomane referitoare la anumite ţări ca, de exemplu.
România, Polonia, Serbia etc. Dar şi mai folositor ar fi dacă s-ar publica textul
original dimpreună cu o traducere ireproşabilă. Cercetările istorice româneşti.
cu care se ocupă mulţi tineri valoroşi şi promiţători, pot găsi într-aceasta o temă
de căpetenie, având în vedere că între Ţările Române şi Imperiul Otoman .au
existat din timpuri vechi relaţii foarte strânsc" 1111 •
Constatând "munca uriaşă care mai rămâne de depus în acest domeniu (al
turcologici - n.D.P.)" şi că "mai promiţătoare sunt rezultatele unor asemeni
întreprinderi, de natură a mulţumi îndeajuns pc viitorii cercetători", turcologul
german a adresat un patetic apel oricntaliştilor din întreaga lume, pc care îl
rcdau in extenso, pentru actualitatea cuvintelor sale: "Studiile islamice, aşa dar,
şi turcologia par ameninţate pretutindeni în existenţa lor, deoarece lipsurile
1111
1112

1111

Ibidem, p. 11-12.
1bidem, p. 12-15.
Ibidem, p. 15-16.
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adânci pe care le-au provocat moartea şi alte împrejurări triste în rândurile
cercetărilor se înlocuiesc mult prea încet sau nicidecum. A vând în vedere
bogăţia producţiei iese din preocuparea cu aceste studii; este o datorie de
onoare pentru cei puţini, care au vrut să le rămână credincioşi, de a accentua
164
dreptul la viaţă turcologiei (subl. D.P.)" •
Aşa cum însuşi Babinger a lăsat să se înţeleagă, acest studiu al său era
complementar monografiei din 1927 şi nu putea fi pe deplin receptat fără
referire la aceasta. Din acest motiv, se impune o sumftfă trecere în revistă a
ecourilor apariţiei analizei şi catalogului istoriografic G.O. W. în literatura
istorică românească.

Potrivit obiceiului său deontologie, Nicolae Iorga a recenzat imediat opera
de reftrinţă a turcologului german; declarându-se de acord cu Babinger că
Imperiul Otoman "continuă trei civilizaţii: bizantină, asiatică-chineză a turcilor
barbari şi islamul arab reprezentat prin califat", Iorga a insistat ÎA special, în
elogioasa sa recenzie, asupra cronicarilor otomani care au oferit informaţii
despre Ţările Române în evul mediu, recomandând, în concluzie, această
monografie istoricilor români 165 • Făcând o analiză a "cronicilor turceşti ca izvor
pentru istoria românilor", marele istoric român a precizat că "d. Babinger, un
om de pregătire desăvârşită şi de mare muncă, izbuti, prin silinţi cari nu se pol
lăuda deajuns, să alcătuiască o mare bibliografie, de o uimitoare erudiţie, a celor
nu mai puţin de cinci sute de povestiri, manuscripte şi inedite, traduse sau
66
păstrate numai în original, ale istoriei Osmanlâilor'" •
O recenzie critică şi la obiect a publicat preotul Vasile Radu, cunoscutul
arabisl din perioada interbelică. Recenzorul a precizat de la început că "am
crezul de cuviinţă că pot aduce un serviciu real istoricilor noştri, dacă voi
cerceta această operă din punctul de vedere al însemnătăţii acestei lucrări
pentru istoria românească (subl. V.R.). Negreşit că luat subiectul meu în
adevăratul înţeles al cuvântului, ar trebui să fi cercetat toale lucrările pomenile
în studiul lui Babinger şi să fi comunicat rezultatul acestei cercetări. Mă
mărginesc însă la materialul care rezultă din citirea cărtii si voi căuta să
' , '
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Ibidem, p. 16.
Iorga în "R.H.S.E.E.", V-e annee, n-os 1-3/Janvier-Mars 1928, Bucarest, p. 81-88;
vezi ~i idem in ,,Bizantinische Zeitschrift", XXVIII, 1928, p. 144-146.
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ldem, Cronicile turceşti ca izvor pentru i.1Wria românilor, în voi. aceluia~i. Despre
cronicari şi cronici, ediţie îngrijită de Damaschin Mioc, E.Ş.E., Bucuresti, 1988, p. 276 si n. 3.
Despre N. Iorga ~i istoria Imperiului Otoman vezi: M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Nicolae
Iorga - a Romanian Historian of the Ottoman Empire, Bucarest, 1972, 190 p.; cadem, N. Iorga et
l'histoire de l'Empire Ottoman, în voi. Nicolae Iorga, l'homme et l'oeuvre .... Bucarest, 1972,
p. 175-186; Tayyb Gokbi1gin, La conception de Nicola.1· lorxa sur l'Empire Ottoman, în
"A.I.E.S.E.E. Bulletin", IX-e annee, n-os 1-2/1971, Bucarest, p. 29-33.
IMN.
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evidentiez ca m lucrările de istorie pe care le analizează Babinger şi sunt
cnunlate numai ca titluri, se ascund dale cu privire la istoria celor două
principate: Mold<wa şi Muntenia". V. Radu a mai insistat şi asupra faptului ~ă
lucrarea turcologului german reflecta un anumit stadiu al cercetării în domemu
(anii 1926--1927), că era pcrfectibilă şi completabilă cu noi manuscrise inedite
167
şi necatalogate, ce urmează a se efect ~,Ia începând chiar cu anul tipăririi •
Recenzorul a selectat 43 de autori cu operele lor care au oferit informatii despre
români si i-a invitat pe istoricii nostri să cerceteze amănuntit si temeinic
lucrările 'a încă 29 de cronicari. În con~luzie, V. Radu a precizat ~ă "j,entru a ne
fi putut da seama de fiecare carte din lucrarea lui Franz Babinger şi să fi putul
scoale con\inutul faptelor care ne privesc, ar fi trebuit ca autorul să fi făcut o
analiză mai amănunţită a cărţilor şi manuscriselor pe care le citează. De multe
ori eşti silit să recurgi la căqi care nu se află în ţară şi la cataloage de biblioteci
streine. Lucrarea sa- printr-o analiză mai amănunţită a cărţilor şi manuscriselor
16
-ar fi avut o mai mare importanţă şi s-ar fi putut consulta cu mai mult folos" K.
După şase decenii de la apariţie. G.O. W. a fost recenzală cri~ic şi, mai
ales, completată de regretatul turcolog Mihail Guboglu. Acesta a fost de acord
cu toate observaţiile critice şi elogiile aduse operei de referinţă l Lurcologului
german în ultimii 60 de ani, subliniind ~i el valoarea "acestui bio-bihliografic
privind cronicarii turci, ghid preţios în istoriografia otomană de la origine şi
170
11
până în zilele noastre" w şi aducând 92 de "completări ~i adausuri,'' • menite a
întregi şi a aduce la zi informaţional o monografie în legătură cu care .,astăzi.
după mai bine de şase decenii, se impune şi mai mult o nouă ediţie, îmbunătăţită
şi adăugită" • Aş adăuga eu că acest deziderat trebuie să se înscrie ca una din
priorităţile cercetării Lurcologice mondiale la cumpăna dintre milenii. Odată
această "rescriere a subiectului" realizată, se pot selecta, traduce, valorifica si
edita în limba română mult mai uşor istoriografii otomani şi opere (sa~
fragmente din ... ) lor cu referiri şi informaţii despre Ţările Române în epocile
medie şi modernă. Un deziderat, de data aceasta, al cercetării turcologice
româneşti de la începutul mileniului III.
În continuarea preocupărilor lui Babinger finalizate par\ial şi editate în
1927 s-a înscris în mod firesc studiul său despre geneza şi evoluţia istoriografiei
171

Preot Vasile Radu în "R.I.R.", an U1931, Bucureşti, p. 161 (recenzia la p. 161-169).
Ibidem, p. 169.
1
""' Mihail Gu~glu, Pe mar~:inea lucrdrii lui Franz Babin~:er despre istoriografii otomani,
în .. A.I.I.A.I.", XXIII. 1986/2, Iaşi, p. 853 (-857).
1711
Ibidem. p. 857-869.
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Ibidem, p. 869.
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otomane. Semnalat de acelaşi N. Iorga chiar în anul apariţiei 172 , nu a fost citat de
Guboglu într-o "succintă trecere în revistă" a fenomenului istoriografic otoman
în evul mediu desi a fost folosit în elaborarea contributiei, realitate ce se
resimte în însăşi ~odalitatea. de abordare a subiectuluim. Ulterior,· turcologul
român a mai folosit, citând-o de data aceasta, contribuţia lui Babinger în
redactarea Introducerii la voi. II al Cronicilor turceşti ... 174 • În recenzia critică
făcută ediţiei turce a G.O. W., Mihail Guboglu a subliniat faptul că studiul lui
Babinger din 1938 a continuat şi completat monografiaacestuia din 1927 175 •
Concluziile formulate de turcologul german, a afirmat M. M. Alexandrescu
Dersca-Bulgaru, au fost confirmate de cercetările actuale în domeniu, ceea ce
dovedeSie valoarea ştiinţifică a contribuţiei babingariene 175bi•.
Este cel puţin curios faptul că acest studiu important nu a cunoscut, la
vremea sa, şi o variantă într-o' limbă de circulaţie internaţională. A avut un rol
stimulator, mai ales prin îndemnul final, în diversificarea preoc\1părilor de
turcologie în ţara noastră. Peste aproape trei decenii, Mihail Guboglu şi
colaboratorul său de atunci Mustafa Ali Mehmed au finalizat primul volum din
atât de necesara serie Cronici turceşti privind Ţările Române 176, realizând a~tfel,
parţial, sus-amintitul deziderat exprimat de turcologul german.
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N. Iorga în ,,R.H.S.E.E.", XVI-e annee, n-os 1-3/Janvier-Mars 1939, Bucarest, p. 104:

,,M. Franz Babinger donne dans ,,Revista Fundaţiilor Regale" de Bucarest, avriH 938, une histoire
complete du developpement de l'historiographie ottomane" (Cronique).
173
Mihail Guboglu, L'Historiographie ottomane des XV-XVIJI siecles. Bref aperfu, în
,,R.E.S.E.E.", t. III, n-os 1-211965, Bucarest, p. 81-93; a citat doar G.O.W./1927 şi Die Vita
(Menâkinâme) des Schejschs Bedr ed-Dîn MahmUd.. ./1943, Iaşi, passim.
174
Cronici turceşti privind Ţdrile Române, Extrase, voi. Il, sec. XVII - încep. sec. XVIII,
volum întocmit de Mihail Guboglu, Editura Academiei, Bucureşti, 1974, p. 5 (-22) şi n. 1. Dar
acelaşi editor nu a citat-o, deşi a folosit-o, în Introducere la voi. U1966 şi nici M. A. Mehmed în
Cuvântul introductiv la voi. IIU1980.
m M. Guboglu, Pe marginea lucrdrii ... , p. 853.
17
~bia M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Nicolae Iorga - a Romanian Historian of the
Ottoman Empire, Publishing House of the Academy of Romania, Bucarest, 1972, p. 82 şi n. 74.
176
Extrase, voi. I, sec. XV- mijl. sec. XVII, volum întocmit de Mihail Guboglu şi Mustafa
Ali Mehmed, Editura Academiei, Bucureşti, 1966, 562 p.; voi. II, sec. XVII - încep. sec. XVIII,
volum întocmit de Mihail Guboglu, Editura Academiei, Bucureşti, 1974, 541 p.; voi. III, sf.

sec. XVI - încep. sec. XIX, volum întocmit de Mustafa · Ali Mehmed, Editura Academiei,
Bucureşti, 1980, 445 p. Împreună cu seria Documente turceşti privind istoria Rom.âniei, voi. I,
1976; voi. II, 1983; voi. III, 1986, Bucureşti, întocmite de M. A. Mehmed, Cronicile ... alăctuiesc
colecţia de .,Izvoare orientale privind istoria României", 6 voi. până acum. Pe linia aceloraşi
preocupări se înscrie şi Crestomaţie turcd. Izvoare narative privind istoria Europei orientale şi
centrale ( 1263-J 683 ), Bucureşti, 1978, alcătuită de Mihail Guboglu.
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în calitate de turcolog, Babinger a studiat problema "izvoarelor turceşti"
177
folosite de principele Dimitrie Cantemir în opera sa istorică .
Cantemir a petrecut aproape 22 de ani în capitala Imperiului Otoman, timp
în care a învăţat limbile turcă, arabă şi persană (,.limbile islamice") şi-a
consolidat cunostintele de limbă latină ("limba savanţilor de atunci"), a
întrctinut relatii ~ult~ralc fructuoase cu marii oameni turci de cultură ai epocii, a
frec~entat bibliotecile Palatului Imperial şi ale altor institutii de cultură, ale
diverşilor particulari bibliofili. strângând numeroase informaţii cultural-istorice
ce îşi vor găsi locul în viitoarele sale opere, în special în Historia
incrementorum atque decrementorum Aulae Othomanicae.
1-a cunoscut personal pc "un anumit Ncfioghlu, pe carc-l considera drept
cel mai învăţat turc din vremea aceea", pc marele vizir Rami Mehmcd-pâşâ, pe
Lcvbi <;elebi, pictorul curţii sultanale, pc matematicianul şi filosoful Sa'di
Efendi etc.I7H.
În ceea ce priveste "izvoarele turcesti", însusi Cantemir a lăsat să se
înţeleagă că le-a reprod~s ac/ litteram. "Însă 'cu privir~ la epoca lui, el (Cantemir
- n.D.P.) foloseşte în plus şi experienţe proprii şi informaţii împărtăşite de
persoane iniţiate în secretele de Stat, astfel că partea din opera lui, cuprinzând
anii 1084 h. = 1673 D. până la 1123 h. = 1711 D., se sprijină pc sorginte
deosebit de preţioase" 179 .
Cantemir a mai folosit /djmâl et-tevârikh a lui Sa'di Efendi din Larissa
(Tcsalia), cronica unui anume 'Ali Efcndi din secolul al XVI-lea. Tadj etterârikh a lui Hodja Sa 'd ed-Din, cartea intitulată "Yacohin Madian" (al cărei
titlu turcologul german 1-a explicat ca fiind un nume propriu grcco-hizantin
preluat, înţeles şi tradus eronat de principe). Muhmameedi_ve a lui Iazîdjî-oglu,
biografia penuhimului paşă din Buda, Mclck lhrahîm pâşâ (m. decembrie 1685)
scrisă de un "istoric otoman" neprecizat, cronica lui Huseyn Hczarfenn,
anecdotcle lui Hodja Nasrcddin, opera istorică a lui Mirkhwand (probabil în
traducere otomană), lucrarea arabului "Zacut", cântccc epice otomanc 1• 11 •
Ajuns în acest punct al cercetării, Babingcr a observat că "esti i1bit de
numărul surprinzător al operelor neidentificahilc, ba chiar cu desăvârsirc
necunoscute", propunând ,.trei explicaţii: ori Dimitrie Cantemir a făurit. pu~ si
simplu, izvoarele cu pricina; ori le-a citat liber din memoria subrezită în exil~!
rusesc, deci confuz; ori avea a face cu opere care au s~ăpat până astăzi

Franz Babinger, lzi'Oarele turceşti ale lui Dimitrie Cantemir, în .,Arhiva Romiihească",
an VII, 1941, Bucureşti, extras, Il p.
17
" Ibidem, p. 1-4.
1701
Ibidem. p. 4-5.
11111
Ibidem, p. 5-9.
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cercetărilor istoriografiei otomane, atât de vioaie şi active în ultimile două
decenii si a căror găsire sau cel puţin identificare ar fi de dorit"'"'.
C~ncluzia ce se impunea era că "de clarificarea acestei probleme atârnă în
chip hotărâtor temeinicia ce se poate pune în D. Cantemir ca istoriograf şi în
valoarea operei sale. ( ... ) O apreciere definitivă a meritelor lui Cantemir în
cercetarea istoriei turcesti si în special a obiceiurilor si traditiilor, precum si a
religiei poporului turc ~e ~a putea încerca abia atunc'i când;, textele origi~ale
latineşti ale operelor principelui vor fi descoperite, 'publicate în ediţii critice,
cercetate şi valorificate ştiinţific. Până atqnci, elogiile (Sir William Jones etc.) şi
criticile (Edward Gibbon, Joseph von Hammer-Purgstall, Zinkaisen etc.)
exprimate în sec. XVIII-XIX la adresa operelor cantemiriene rămân exagerate,
unil:iterale si subiective 182 •
Se cu~osc astăzi împrejurările şi condiţiile în care Historia ... principelui
moldav, elaborată în limba latină, a fost tradusă în limbile engleză, franceză,
germană, rusă, română (secolele XVIII-XIX). Despre modul cum abatele
Nicholas Tindal, cel care a tradus în englezeşte opera lui Cantemir, traducere pe
care s-au bazat variantele ulterioare franceză şi germană, a procedat în cursul
travaliului său, acad. Virgil Cândea, descoperitorul, în 1984, al manuscrisului
original în limba latină al sintezei istorice cantemiriene, a precizat: "atitutinea
faţă de originale ale traducătorilor din trecut era mai puţin scrupuloasă decât
astăzi"; reverendul-cărturar englez a rezumat şi/sau a omis lungi pasaje dinopera principelui, a reformulat altele, a omis cuvinte şi/sau expresii în limba
turco-osmană şi mai ales transliteraţia lor în alfabet arab, a omis de asemenea
referinte din text si din pretioasele note ale lucrării, unele referitoare la sursele.
'
'
'
şi/sau izvoarele istorice folosite (şi citate) de Cantemir în elaborarea sintezei
sale'"J. A rezultat astfel, datorită abaterilor deontologice ale traducătorului
Tindal, o traducere rezumată, ciuntită, lipsită de unii piloni de bază ai
construcţiei ştiinţifico-metodologice realizate de principele cărturar moldav. Cu
toate aceste scăpări şi scăderi de neiertat astăzi, a conchis acad. Virgil Cândea,
traducerea engleză a reprezentat singura formă cunoscută într-o limbă modernă
de circulaţie internaţională a originalului latin către mijlocul secolului XVIII,
bază şubredă pentru celelalte traduceri ulterioare: franceză, germană, română.
Nici una dintre copiile inedite existente sau ediţiile tipărite nu au redat cu
fidelitate manuscrisul original latin descoperit recent (adevărată revelatie
'

lbid.
Ibidem, p. 9-11.
IHJ Virgil Cândea, Extraordinara biografie a unui manu.Kris: IJtoria Imperiului Otoman, în
.. M.I.", an XIX, nr. 1/1985, Bucureşti, p. 17-18.
IHI
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"
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documentară !), această tristă realitate generând "problemele" legate de opera
1114
cantermiriană apărute în ultimii 250 de ani •
în ciuda acestor minusuri, Historia ... lui Dimitrie Cantemir a cunoscut o
imensă celebritate în Europa timp de un secol, bucurându-se de respectul
unanim aproape al istoricilor şi oamenilor de cultură europeni.
Orientalistul austriac Joseph von Harnmer-Purgstall, deranjat de această
celebritate şi începând să pregătească terenul pentru apariţia viitoarei sale
sinteze de istorie otomană, a recenzat critic, în 1824, Historia ... principelui
moldav, "precizând" caustic de la început că "sunt puţine cărţi care să se fi
bucurat de o reputaţie mai puţin meritată să şi pe care şi-o fi păstrat mai mult
timp ca istoria otomană a principelui Cantemir. Ea a ocupat mereu primul loc
printre lucrările care au uzurpat până în prezent în Europa numele de istorie
otomană.şi au făcut până acum autoritate în tot ceea ce priveşte evenimentele
istorice, moravurile si limba turcilor. Nu numai în Rusia, unde autorul a scris-o,
' un oracol, dar şi în Germania, în Franţa şi chiar în Anglia
ea trece până acum ca
unde, cu toate rezervele destul de întemeiate ridicate de Gibbon, sir William
Jones l-a lăudat ca pe un "excelent autor". Harnmer a continuat în aceeaşi
manieră critica sa, reproşându-i "post-mortem" lui Cantemir că a folosit un
număr prea mic de anale turceşti ca izvoare istorice pentru Historia ... sa, că ar fi
dat nume şi etimologii fanteziste elementelor turco-orientale, că nu ar fi folosit
1
citate în turco-osmană cu translitera\ii în alfabet arab etc. 1..
Nu mai insist asupra caracterului recenziei orientalistului austriac
(caren~e-e de metodă şi amprenta subiectivă au fost deja subliniate anterior);
doresc si precizez doar faptul el Hammer a atras a&en\ia. pe plan european,
asupn1 izvoarelor istoria: otomaae folosite de Canlcmir în elaborarea sintezei
sale. pnlNcml ce va face c.ieri in domcaiul studiilor Qmlcmirieac in urmilorii

170dc.U.
In KCII

&:011101

isaoriop'afK s-a .......". deci sbldial lui

J1abinacr

dia

1941 .

.... Ibidem, p. 18; descoperirea şi publicarea origioalelor este o coodilie siM quu non, pc
care doar cercetările din ultimile două decenii au re~it, doar pwţial. să o îndeplinească: s-au
retipărit in editii critice 5 volume din seria Operelor complet#! ale principelui (printre care şi
Sistemul .wu Înlocmirea religiei 111111uururwdone, traducerea versiunii ruseşti), a fost descoperit in
S.U.A. in 1984 manuscrisul latin original al Historiei ... , de către acad. Virgil Cândea, târă să fie
editată încă traducerea românească etc., ceea ce deschide un prolific câmp de cercetare istoricilor
problemei.
11
11. Joseph von Hammer-Purgstall, Sur l'histoirtt otlomt~~~e chl Princ:e Cantemir, in ,)oumal
Asiatique", Ili-e serie, t. IV, Paris, 1824, p. 24-45.
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C. C. Giurescu a folosit si citat. in sinlc7.a sa de istoric a românilor.

contrihu!ia turcologului gcnnan1•. Mihail Guhoglu. studiind contributia lui
Dimitrie Cantemir la scrierea istorici Imperiului Otoman la inceputul secolului
al XVIII-lea. a trecut in revistă, succint. istoriografia problemei izvoarelor
folosite de principele moldav in elaborarea operei sale. in.-.istând a.-.upra celor
turco-olomane şi analizind studiul lui Bahinger pe această temă. M. Gubog:lu a
ajuns la concluzia că turcologul german a fonnulat ..unele critici aspre şi chiar
violente.. la adresa ••operei istorice şi izvoarelor turceşti ale marelui orientalist
român.. 117 ; astfel ..critica turcologului german Franz Babinger nu este decât in
parte justificată'•; ••in acca.-.tă ordine de idei. e cazul să ră.-.pundem. măcar în
treacăt, şi turcologului Fr. Babinger care. punând în discutie /zmarele tun·eşti
ale lui Dimitrie Cantemir, a ajuns la conclU7ia că ( ... ).. principele moldav a
folosit surse istorice încă necunoscute cercetării turcologil.-c; sau au fost citate
inexact, din memorie; sau au fost inventate. alternativă ce ••( ... ) considerăm că
este o insinuare"'-"~. Concluzia generală a studiului turcologului român este
valabilă şi astăzi: ..( ... ) izvoarele (istorice otomane - n.D.P.) lui Dimitrie
Cantemir sunt o problemă complexă şi dificilă( ... ); (acca.-.tă) problemă rămâne
deschisă••'"". Ulterior. Mihail Guboglu a reafirmat accca.~i concluzie: •.Mais pour
ctahlir la valcur de ccllc oeuvrc (Hi.ftoria ... - n.D.P.). il nolL-. faut examiner
avant tout un probleme heaucoup pllL-. complexe. a savoir. le probleme de la
f"C(.."'nstitution des sources turco-oricntalcs sur lcsqucllcs clic s •ctayc. L· artide
de F. Bahingcr sur Le... Source.f turque.f ele D. Cantemir. OOIL.. scmhlc a cel cgard
lrCs superficicl. Quant a r affirmation sclon laquclle Cantemir aurail ..invcnte•
la sourcc cssenticllc. Synop.fi... hi.ftoriamum de Sa'di cffcndi - pour Ia simple
r.Uson qu •on n •en a pas encorc retrouvc la tracc. bicn quc Hammcr la
mcntionnc-, il nous scmble quc c'cstla unc insinuation" 191 •
P. P. Panaitcscu a folosit şi citat in monografia sa con...acrată lui Dimitrie
Cantemir studiulturcologului gennan 1" 1 . La fel a procedat in monografia sa şi 1.
D. Lăudat'"-'. pe când Constantin Măciucă 1-a ignorat'"".
'"" C C Giun:scu. /.{foria Romiinilor. vot 1111:!. Rucun:şti. 19-16. P- 797-801; 95-1)_
Mihail GuborJu. Dimitritt Cantnnir şi istoria lmprriu/11i OroiRan. in ..S.A.I.-. vot
1111957. Rucun:Şii. p. 205 (studiul la P- 179-208)_
la lhidttiR. P- 180.
,., lhidttiR. P- 207.
•·•• lhidttiR. p. 205; 208. M. Guboglu a mai folosit si cil.at si alte studii ale lui Hahinoer
refcritoan: la unele ..momente- ale istorici otomane dcst:risc
D. C:...temir in Hi.~wria ___ ~- "'
1 1
q
ldcm. Di",itritt Cuntnnir - oril.'ntu/i_{fe. in .~Ci.A_O_ vot 111/1960. IJucan.-st. 1961.
1
P- 151 şi n_l) (studiul la P- 129-It\b)~ '
N! J>. P_ Panaitescu. /Jimitril' Calllnnir_ Viuţa şi "f'l'ra. Editura Academiei. Bucuresti.
1958. 268 p. Vezi in special capitolul l.~t"ria lmpt!riului Ot"num (p. 169-1 KK ). ~uhcapitoiut
/::mart' (p. 17Crl78): ..Cartea lui Saadi nu a fost găsită până acum de către oricntali~ti. n:ea ce nu
1111

de

M.
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Ion Matei a încercat să-I identifice pe "dascălul de limba turcă-osmană a
lui Cantemir, Sa'di Efendi, şi implicit pe autorul compilaţiei cronistice otomane
denumită de principele cărturar Synop.'li.'l hi.'ltorianum, identificare ce, odată
rezolvată, ar fi avut o importanţă deosebită în elucidarea problemei izvoarelor
cronistice orientale folosite ·În Historia... . Avertizând că mul\i cercetători ai
problemei au fost tentaţi să-I identifice pe acest Sa'di Efendi (corect transliterat
în alfabet latin: Es'ad Efendi !) cu Sa'di Efendi din Larissa, autorului' des
invocatului Synopsis historianum, Ion Matei a precizat că "ce fut Franz
Babinger qui, s'attachant a etudier les sources de l'oeuvre de Cantemir, a emis
le premier l'hypothese qu'il s'agit en l'occurren~e de deux personnes differents,
eventuelle-menl homonymes el le savant allemand s'essaya en vain de
decouvrir un astronome ou un mathematicien du nom de Sa'di Efendi" ~. Deşi
Babinger nu a reuşit să-i identifice pe cei doi Sa'di Efendi; ipoteza sa s-a
dovedit corectă în sine, cu toate că a fost pu\in repceptală de cercetătorii
problemei; Ion Matei 1-a identificat pe Sa'di Efendi cu Es'ad (lsaad) Efendi,
mare erudit turc din prima treime a secolului al XVIII-lea, versat în matematici,
astronomie, filosofie şi limbă greacă, limbi orientale, care a fost de asemenea şi
profesorul de limbi orientale şi prietenul personal al marilor dragomani Ioan şi
Nicolae Mavrocordat şi al lui Hrisanthos Notaras, patriarhul Ier1,1salimului 196•
Stabilirea numelui întreg: Yanali (din Janina) Es'ad bin Ali bin 'Osmân şi o
succintă notă biografică au completat portretul acestui misterios savant
otoman 197 • Ion Matei a insistat şi cu altă ocazie asupra contribu\iei lui Babinger
la elucidarea problemei izvoarelor turco-otomane ale operei istorice
canlemiriene, apreciind că aceasta a intrat în bibliografia obligatorie a
subiectului 19K.
19

înseamnă,

(p. 176

cum

bănuiestc

F. Babinger,

că

ea n-a existat si a fost

inventată

de Dimitrie Cantemir"

şi n. 6). Contribuţia lui Babinger a fost inclusă' în lista Scrierilor privitoare la Dimitrje

Cantemir. p. 261.
1
'" 1. D. Lăudat, Dimitrie Cantemir. Viaţa şi opera. Editura Junimea, Iasi, 272 p. +
ilustra\ii.
'
1
'» Constantin Măciucă, Dimitrie Cantemir, Editura Tineretului, Bucureşti, 1962, 303 p;
vezi şi cd. Il, Editura Albatros, Bucureşti, 1972, 324 p. + ilustraţii.
1
··~ Ion Matei, Le maître de lanxue turque de Dimitrie Cantemir: E.~'ad Efendi, în
"R.E.S.E.E.", X-e annee, n-o 2/1972, Bucarest, p. 282-283 si n. 7-12.
)1~
'
Ibidem, p. 284-286.
1 17
' Ibidem, p. 287-288 şi n. 37; citarea studiului lui Babinger.
I'JII ldem, Cantemir orientalistul .1·i posteritatea critică, în "Viata Românească" an XXVI
nr. 911973 (număr special: 300 de ani de la naşterea lui Dimitrie Ca~temir), Bucure~ti, p. 114~
121 ; vezi şi idcm, Nows concemant l'enseixnement des lanxue.1· orientale.\· dan.~ les Pav.1·
~oumains, în "S.A.O." voi. V-VI/1967, Bucarest, 1967, p. 95-96 şi fi.; 9-10 (cu folosirea .şi
Citarea contribuliei lui Babinger); întregul studiu la p. 93-116.
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M. M. Alexandrescu Dersca-Bulgaru a subliniat contribuţia lui Babinger
la identificarea unor cronicari otomani şi a operelor lor, folosiţi şi citaţi de
199
Cantemir, dar şi neşansa de a-i individualiza pe alţii ; autoarea a respins
identificarea lui Sa'di Efendi propusă anterior de Ion Matei, înclinând spre cea
propusă de Mihail Guboglu (1973): Sa'di Efendi din Larissa = 'Abdul-Baki
Sa'di, defterdar de Hotin (1716; m. 1748), care ar fi scris o compilaVe cronistică
otomană

200

•

Studiul lui Babinger a fost folosit de "decanul turcologiei mondiale
contemporane", Halîl Inalcik, la redactarea prefeţei volumului omagial Dimitrie
Cantemir... ( 1973 ), fiind inclus şi în bibliografia selectivă •
De problema "izvoarelor otomane" ale operei istorice cantemiriene s-a
ocupat, indirect, şi Gh. 1. Constantin, fostul student al lui Babinger la Bucureşti
în perioada interbelică 202 • Autorul a menţionat contribuţia lui Babinger la
elucidarea aspectelor problemei, amintind identificările de cronicari otomani
propuse de turcologul german şi acceptând, parţial, concluziile fostului său
2
Profesor ce si-au păstrat încă valabilitatea stiintifică m.
Şi Tahsin Gemil a formulat unele consideraţii referitoare la Historia ... lui
Dimitrie Cantemir2114 • Turcologul român a considerat că primul cercetător care a
analizat cu competenţă dar, din nefericire, în grabă sursele otomane folosite şi
citate de Cantemir a fost eminentul turcolog Franz Babinger, care are meritul de
a limpezi, într-o anumită măsură, această problemă, propunând unele
identificări viabile; dar, nereuşind să rezolve complet această chestiune
complicată, a formulat concluzia amintită anterior, ce a fost întâmpinată în
istoriografia românească a subiectului cu re.~erve justificate. Tahsin Gemil a
201

.

. .

I9<J M. M. Alexandrescu Dersca-Bulgaru, Dimitrie Cantemir, istoric al Imperiului Otoman,
în "S.R.dl.", t. XXVI, nr. 5/1973, Bucureşti, p. 974-979 şi n. 24; 36; 37; 39; 40; 41; 57; 80; 82;
84; 85; 87; 89; 92 (studiu1la p. 971-989).
21 1
x fbidem, p. 979, n. 87.
2 1
n Dimitrie Cantemir, Historian of South East European and Oriental Civilisations,
extracts from "The History of the Ottoman Empire", edited by Alexandru Duţu and Paul
Cernovodeanu, with a foreword by Professor Halîl Inalcik, President of the A.I.E.S.E.E., Bucarest,
1973, 359 p. (vezi în special p. 5-8 şi 334).
202
Gh. 1. Constantin, L 'episode du Cheikh Bedr ed-Dîn, d'apres Demetre Cantemir. Sur le
probleme des sources ottomanes de Demetre Cantemir, în "Dacoromania. Jahrbuch fUr Osliche
Latinităt-D.R.J.O.L.", nr. 211974, Freiburg-Mtinchen, 1975, p. 91-113 (studiu dedicat memoriei
lui Fr. Babinger). Concomitent, turcologul Mihai Maxim a studiat un alt "aspect particular" al
relaţiilor româno-otomane în evul mediu oglindit în opera lui Cantemir: problema haraciului
Moldovei, vezi supra n. 44.
2
m Gh. 1. Constantin, op. cit., p. 95 şi n. 12; 19; 20; p. 97 şi n. 38; p. 99 şi n. 43; p. IJ3; în
legătură cu Bedr ed-Dîn a folosit şi contribuţiile lui Babinger din 1921 şi 1943.
2114
Tahsin Gemil, Considerations concemant "l'Histoire Ottomane" de Demetre Cantemir,
în "Dacoromania", nr. 211974, Freiburg-Mtinchen, 1997, p. 155-166.
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presupus că Bahingcr nu i-ar fi atrih_ui~ lui_ Cantcmir~i~tcn~ii fantczi_ste ît_l citarea
izvoarelor folosite dacă ar fi făcut dtstmc~ta necesara mtre partea dm Htstorw ...
scrisă din memorie ~i cea elaborată pc haza principalelor surse de informa~ie;
parcurgcrca rapidă a valoroasclor note ale sintezei istorice cantcmiricnc 1-a
determinat pc turcologul german să propună ~i unele identificări eronate de
cronicari otomani ~i de opere ale lor!o~.
Receptarea operei cantemiricnc în lumea germană a secolelor XVIII-XIX
0
a fost analizată de Adolf Atmhrustcr. care a citat ~i contrihu~ia lui Bahingcr! ".
Acad. Virgil Cândea a folosit şi citat studiile turcologului german atunci
când a conturat portretul intelectualului sud-est european în secolul al XVIIIlea. cu specială referire Ia Dimitrie Cantemir!07 . Descoperirea ( 19H4) de către
acelaşi cercetător a manuscrisului latin original al Historia ... i-a permis acestuia
formularea unor interesante considera~ii. din care nu puteau lipsi folosirea şi
20
citarea contrihu~iei hahingeriene la studiul izvoarelor otomane cantcmiriene ~.
În unele lucrări de strictă specialitate. ce tratează aspecte particulare ale
operei cantcmirienc, contrihu~ia lui Bahinger a fost fie ignorată!'"1 fie citată!"'.
Ecatcrina Ţarălungă. în recenta monogralie pc care a consacrat-o
principelui cărturar, a folosit şi citat trei contrihu~ii ale turcologului german
referitoare la istoriografia. cronicarii ~i izvoarele otomane (folosite de
Cantemir) 211 • subliniind aportul lor la elucidarea unor aspecte necunoscute sau
ohscurc ale acestor teme de cercetare.
Revenind la studiul lui Bahinger din 1941. trebuie să amintesc că a
cunoscut şi o variantă în limha germană, îndoită volume omagiale! 1!. ceea ce i-a
~"' lhitlem. p. 156-157 ~i n. 16 + 20.

~'"' Adolf Armhruster. Oimitrie Cantemir .)i lumea ):~'rmanii. în .. Viata Homfme<Jsd".

an XXVI, nr.IJ/1973, Bucurc~ti. p. 122-127.
117
~ Virgil Cândea. Raţiunea tlominantti. Colllrihuţii la i.1Wria umani.mwlui mmâne.n-.
Editura Dacia. Cluj-NapoGI, 1979, p. 235; 242; 25-L 21!4: 21!6; 2R7.
~'"' IJem. Life Ston of' a Manu.l'cript: Dimitrie Camemir ·.1· Hi.1·torr of' the 01/omtm l:.'mpire.
în ..HLS.E.E.", XXII.I-e annce. n-o 4/191!5. BucareM. p. 297-31 ~(vezi p. 310 şi n. 32l
~'"Petru Vaida, Dimitrie Calllemir şi Umani.mwl. Editura Minerva. Bucuresti, 1972.
311 p.; /.1toria .filo.\·o(lei româneşti. voi. 1, editia a II-a revăzută şi adăugită. Editura A~·aJemici.
Bucureşti. 1985, l'apitolul Oimitrie Camemir (autor Petru Vaida). p. 11!2-224; suhcapitolul
Concepţia i.~toricii. p. 215-219.
~'"Ştefan Giosu, Dimitrie Ctmtemir. Studiu linxri.l'tic. Editura Stiintilil'ii, Bucuresti. 1973.
351 p +XII iluslra!ii (vezi în special p. 27 şi 315 ).
'
.
·
!li Ecalerina Ţarălungă, Dimitrie Cantemir. Comrihuţii tlommentare la un portret. Editura
Minerva, Bucureşti, 1989, 425 p. (vezi îndeoschi p. 362/n. 20; p. 373/n. R; 395/vezi .1·upra titlurile
de lan. 155; 156; 177).
!l! Die o.~mani.n-hen Quellen de.~ Dimitrie Cantemir. în voi. Omaxiu pmfe.mrului Ioan
Lupaş (Cluj), Bucureşti, 1943, p. 34-46; şi Die tiirl.:i.n-hen Quellen de.1· Dimitrie Camemir. în voi.
Fe.l't.l'chr!fi ji'ir Zel.:i Vel~di Toxan (Zel.:i Velidi Toxan' a armaxani), lslanhul, 1951. p. 50-60
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asigurat o circulaţie mondială în lumea ştiinţifică, intrarea în bibliografia
obligatorie a subiectului şi o invitaţie adresată turcologilor (şi nu numa_i lo~ !) d~
a cerceta şi limpezi aspecte neabordate, nelămurite sau controversate dm VIaţa ŞI
opera savantului de talie europeană Dimitrie Cantemir.
Last but not least, Babinger a scris de-a lungul activităţii sale ştiinţifice
numeroase necrologuri sau evocări închinate orientaliştilor sau altor oameni de
ştiinţă pe care i-a cunoscut personal şi/sau a colaborat ştiinţific cu ei. Dintre
savantii români din perioada interbelică s-au bucurat de această onoare, încă din
214
timpui vieţii, Nicolae Iorga 211 şi post-mortem bizantinistul bemostene Russo •
Prieten apropiat al bizantinistului român, care "era cunoscut, în România,
poate şi în Grecia, numai celor puţin iniţiaţi în istoria bizantină", Babinger a
analfzat viaţa şi opera celui decedat la 5 octombrie 1938, trăgând concluziile de
rigoare şi descifrând o pagină din istoria bizantinologiei în România în perioada
interbelică.
·
Grecul de origine Demostene Russo (născut în 1869 la Peristasi în Tracia)
a urmat cursurile universităţilor din Atena, Berlin şi Leipzig, unde a ş~. devenit
doctor în litere. Sosit în 1894 în România, din 1915 a devenit titularul catedrei
nou înfiinţate de Filologie bizantină la Universitatea din Bucureşti, pe care a
onorat-o până la pensionarea sa, la 1 octombrie 1938.
Demostene Russo, un fin, capabil şi pătrunzător erudit, a studiat întreaga
viaţă problema elenismului în România, strângând un material documentarimpresionant (zeci de mii de fişe) şi, ca "un biblofil pătimaş" ce era, "se ostenea·
fără preget să-şi îmbogăţească biblioteca, pe care el o soco~~a cuprinzând .
douăzeci de mii de volume".
"Demostene Russo avea în sine ceva din omul pedant, din dascăl", fiind
cei mai în măsură în România interbelică să trateze tema elenismului în tara
noastră si să ofere acea sinteză capitală, anuntată si mult asteptată, Elenism,;l în
Români~. Dar "el deveni peste măsură de meticul~s. oprindu-se cu încăpăţânare
la orice dată istorică, la pagini, la virgule. De aceea nu si-a ajuns niciodată tinta:
îi lipsea curajul să greşească- iată prima parte a tragedi,ei sale ştiinţifice". '

(reeditat în Franz Babinger, Auf~ătze und Abhandlungen zur Geschichre Siidmteuropa.1· und der
L.evante, voi. Il, MUnchen, 1966, p. 142-150).
213
Franz Babinger, Nicolae Iorga zum 60. Geburtstag, în "Deutsche Allgemeine Zeitung",
LXX Jahrg., Nr. 563, vom. 6, Dezember 1931, Berlin; pe orientali.~tulsui-generis Nicolae Iorga
savantul german 1-a apreciat în chip deosebit pentru a sa Geshichte des osnwnischen Reiches,
voi. 1-V, 1908-1913, Gotha, cât şi pentru alte contribu\ii în domeniu ale istoricului român.
214
Famz Babinger, Demosthene.1· Russo (1869-1938) zum Gedăchtnis, în "Convorbiri
Literare", voi. LXXI, nr. 11-12/1938, Bucuresti, p. 386-390; în româneste, În memoria lui
Demostene Ru.uo, în "Însemnări ieşene", an IV, ~oi. IX, nr. 1/1939, Iaşi, extr;s, 7 p.
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.,Nu se slia să spună scriitorului acestor rânduri că. pentru o singură notă.
avea nevoie adesea de trei săptămâni. Cum dar să izbutească el să-şi ducă la
capăt opera. pentru care pusese la contribuţie mii şi mii de izvoare tipărite şi
nctipăritc'? De aceea n-a terminat-o niciodată. Aceasta este cea de-a doua parte a
tragediei sale ştiin~ificc". Apare acum limpede de ce D. Russo ,.nu se străduia să
cuprindă într-un tol definitiv opera sa de o via~ă întreagă".
În concluzie. Babingcr a apreciat cu regret că ,.pu~inii aceştia îşi vor
reaminti întotdeauna cu rccuno~tin~ă de omul şi savantul ciudat. pentru care
ncglijen~a. nepăsarea în toate lucrurile acestei vieţi pământeşti erau o oroare ~i
care. tocmai, pentru că de la această aversiune căzuse în extrema cealaltă, nu a
putut lăsa în urmă-i confra~ilor întru aceeaşi specialitate decât pu~inc pagini care
să-i supravieţuiască. deşi crudi~ia lui a fost atât de vastă şi de adâncă, iar
.
. atat
• dc bogata.
~ A ccsta a 1"ost D cmos t cnc R usso " 21 ·.
'
cxpcnen~a-1
Indirect, Babinger a criticat o concep~ie ~i o conduită a actului
metodologie de cercetare a materialului informaţional şi de elaborare a sintezei.
Moartea ~i comemorarea lui D. Russo au constituit doar oca:::ia considcra~iilor
de metodologie şi chiar de filosofic a actului de elaborare şi crca~ic ştiinţifică.
"Calca de mijloc" a fost tocmai pozi~ia pc care s-a situat turcologul german în
această problemă: rigoarea ştiinţifică (în cazul lui, cea germană !), printr-un stil
clar. precis şi concis, să valorifice un volum de informaţii existent la un anumit
moment cronologic, să se fructifice avantajos circumstan~elc favorabile
obiective şi subiective ivite, să se treacă. fără mustrări ulterioare de conştiin~ă.
peste capricii omeneşti inerente. pentru că orice om este imperfect ~i supus
grqelii. să existe curajul de a-şi asuma responsabilităţi etc.
După această trecere în revistă a contribu~iilor babingcricnc circumscrise
temei enunţate în titlu şi a ecourilor acestora în cadrul studiilor istoricilor
români care au avut. concomitent sau ulterior, preocupări ştiinţifice identice sau
conexe celor manifestate de turcologul german, se impun câ!r.va consideratiifinale. Ele vor întregi concluziile paqialc formulate după analiza fiecărui articoi
sau grup de articole. conf(>rm clasificării propuse la început.
Toate articolele şi studiile lui Babinger circumscrise temei noastre (cu o
singură şi lăudabilă excepţie, contribuţia din 1920) au fost redactate şi publicate
în perioada ,.românească" a activitătii sale stiintificc; sederea în România 1-a
stimulat şi 1-a obligat, moral şi material: pc t~rcologul g~rman să abordeze teme
de cercetare legate de istoria românilor şi a relaţiilor româna-otomane, fără să le
neglijeze, bineînţeles, pc cele referitoare la alte spaţii geo-politicc cupnnsc
anterior în proiectele sale sau pc cele ce au apărut pe parcurs.

11

~ /hidem, extras, p.

1-7.
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Babinger nu şi-a adunat contribuţiile la care m-am referit într-un v_ol_um d~
sine stătător, nici în perioada cât a stat în România (1935-1943), mc1 ~upa
revenirea în Germania (1943). Dacă această intenţie ar fi existat pnntre
proeictele sale, condiţii obiective (anii ultimului r~zboi mondial şi cei de după
1945) şi, poate, subiective I-au împiedicat să o reahzeze. Turcologul german ?u
a finalizat nici acea lucrare despre relaţiile româno-otomane, pe care Iorga 1-a
cerut-o în cadrul obligaţiilor contractuale şi care neîmplinire a dus la răcirea
relatiilor cu savantul român.
' Unele contributii au abordat probleme necercetate până în vremea sa;
altele au încercat să facă lumină în chestiuni controversate. Unele au analizat
chestiuni de amănunt; ~Itele au oferit o viziune generală asupra unui subiect
aparţioand "duratei lungi". Unele au formulat concluzii acceptate atunci şi care
rezistă încă si astăzi criticii metodologico-istorice; altele au fost recenzate critic
încă de la ap'ariţie şi amendate de cercetările istorice ulterioare.
La o privire mai atentă, se observă că Babinger a folosit în aceste
contribuţii puţine documente otomane inedite, ceea ce a dezamăgit probabil pe
cei care se aşteptau să vadă în turcologul german un descoperitor, editor şi
valorificator de revelatii documentare otomane. Izvoarele edite analizate,
indiferent de originea ş'i sorgintea lor, au fost valorificate, cu unele excepţii
(scăpări şi confuzii) regretabile, în adevăratul lor context istoric.
Concepţia istorică şi abordarea metodologică a cercetării istorice specifice
lui Babinger au fost caracteristice şcolii istorice germane din primele decenii ale
secolului nostru; "calea de mijloc", despre care am discutat anterior, i-a
caracterizat conduita metodologică. În ceea ce priveşte "studiile islamice" şi
turcologia în Europa (şi mai ales în sud-estul acesteia), Babinger le-a subliniat
"problemele" cu care se confruntau şi dificultăţile pe care le întâmpinau,
formulând un plan de cercetări şi un proiect de priorităţi în domeniu parţial
realizate şi destul de actuale şi astăzi, deşi au fost enunţate cu aproape şase
decenii în urmă; spiritul de anticipaţie şi vizionarismul savantului german în
domeniul turcologiei sunt demne de tot respectul.
Cel\ mai mare parte a activitătii sale stiintifice si didactice Babinger si-a
desfăşurat-o în Germania: o singu~ă excepţie 'notabllă (făcând abstracţie' de
faptul că a fost înrolat, între 1915-1918, pe diferite fronturi): între 1935-1943
turcologul german a fost oaspetele ţării noastre, unde a asigurat continuitatea
precupărilor sale şi a încercat să pună bazele unei şcoli româneşti de turcologie.
Şcoala istorică românească din perioada interbelică s-a putut mândri astfel că un
mare turcolog al lumii şi-a desfăşurat activitatea în ţara noastră aproape opt ani
(cum nu a mai făcut-o în nici o altă ţară !), că a încercat să trezească curiozitatea
istoricilor români în ceea ce priveste turcologia si să arate importanta acesteia
pentru studiul relaţiilor complexe r~mâno-otoma~e în evul mediu, că 'a creat un
precedent în ceea ce priveşte racordarea preocupărilor româneşti de turcologie
la circuitul turcologic mondial.
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EVOLUTIA TERITORIALĂ SI FIZIONOMIA
'
'
ORASULUI DOROHOI

'

locTAV <iUŢicl

În secolele XV, XVI. XVII şi XVIII, Dorohoiul a fost târg
domnesc. Din punct de vedere administrativ se compunea din: a) vatra târgului.
h) moşia sau "hotarul" lârgului şi c) satele din "ocolul" târgului" ·•.
a) Vatra târgului a luat fiinţă şi s-a dezvoltat pc interlluviul cuprins între
Jijia, pârâul Buhai şi pârâul Morii. Nucleul vctrei îl forma îm:rw.:işarea slrătii
Dimi~ric Pompei cu străzile Grigorc Ghica, Dumitru Furtună, George Enescu şi
Ştefan cel Mare, unde sunt cele mai vechi case şi unde, în timpul modernizării
oraşului, s-au găsit multe hcciuri în care foştii negustori îşi păstrau mărfurile.
Casele şi prăvăliile se prclungcau spre est până la biserica Sf. Nicolae; biserica
fiind întărită. în ca se adăposteau în timp de primejdie, o parte din locuitorii
târgului. Lângă biserică erau Casele Domneşti unde şedea domnitorul când
venea prin aceste locuri şi unde era rcşedi·nţa Marelui Vornic al Ţării de Sus.
sau în lipsa acestuia. al altui mare boier credincios al domnului. Spre vest, vatra
târgului se întindea până unde este astăzi biscricuţa de lemn (zidită în anul
1779) în jurul căreia exi-stă o păduricc şi un vechi cimitir. Cimitirele se atlă de
obicei la marginea oraşelor, marcând limita şi evoluţia lor. Spre sud. vatra·
lârgului se întindea până la pârâul Morii (podul Botoşanilor).
h) Moşia sau .. hotarul" târg ului se întindea în jurul ve trei lârgului pc o
lăţime de 8-10 km. şi o lungime de 18-20 km până la hotarul satelor vecine:
Popcni, Şcndriccni. Miclăuşcni, Fărccni, Prelipca, Cohâla, Dumcni. Lozăni.
Vcrhia, Broscăuţi, Sauccniţa··•. Ea cuprindea terenuri hunc pentru agricultură.
pentru vii, fânelc, prisăci, iezerul cu pesti si vaduri de moară. În stadiul initial al
'
' ,
'
acestei dezvoltări, târgovctii
erau
meseriasi
si
negustori,
dar
si
agricullori.
Fiind
,
' '
,

., Gh.
.. , Gh.

Ghibăncscu.
Ghihăncscu,

Dorohoiul. pag. 8 .
Dorolwiul. pag. 9.
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târg domnesc, ei căpătaseră de la domn hrisov de aşezare şi drepturi de folosinţă
a lacului pentru casă, cât şi a imaşului pentru vite şi fâneţe pentru alişverişul lor.
c) Ocolul târgului era alcătuit din câteva aşezări omeneşti- sate domneşti,
selisti câsle si odăi - situate în J·urul târgului si care depindeau de curtea
' '
'
'
'
domnească. Ele trebuiau să aprovizioneze curtea domnească cu cele necesare
traiului - alimente şi furaje - şi să facă lucrările cerute de construirea şi
întreţinerea clădirilor - case, mori, grajduri - cât şi a prisăcilor, iazurilor etc.
Tot ele asigurau o parte din venitul Vornicului de Dorohoi. Din ocolul târgului
Dorohoi au făcut parte satele şi seliştele: Şendriceni, Cobâla, Măgura, Pascari,
Buhaiu, Dumeni, Iubăneşti, Dămileni, Cristineşti, Dobrănăuţi etc.
, Acest teritoriu imens pe care era situată vatra, moşia şi ocolul târgului, s-a
micsorat în decursul secolelor. Urmasii la domnie ai lui Stefan cel Mare
dăruiesc mănăstirilor, sau răsplătesc pe boierii credinciosi, dăruindu-le sate din
ocolul târgului Dorohoi, sau chiar părţi din moşia şi vatra lui; documentele mai
menţionează că moşiile satelor din jur au fost mărite cu părţi din trupul moşiei
târgului. Citez câteva exemple;
La 1 iunie 1522 (7033) "Ştcfăniţă Vodă miluieşte pe sluga sa Şcndrici cu
satul Silişeul de jos şi cu o bucată de pământ rămasă din hotarul târgului"
(Gh. Ghibănescu, pag 22).
La 27 noiembrie 1607, "Constantin Moghilă V. V. Moldovei dăruieşte lui_
lsac Balica, Vistiernic, satul Iubăneşti cu heleştee şi mori, fost sat domnesc
ţinând Ocolul Dorohoi" (Catalogul documentelor moldoveneşti, voi. 1, actul
nr. 1342).
La 16 decembrie 1628 Miron Barnoschi Moghilă V. V. dăruieste
mânăstirii Bârnova ... satul Buhaiu, Silistea Pascari si cu Iezeru cel mare de mai
sus de târgui Dorohoi şi cu moara în Iezer foste domneşti... (Catalogul
documentelor moldovenesti voi. II nr. 462).
În anul 1735 Ghic~ Voievod sporeşte moşia Broscăuţi cu o parte de
pământ din trupul târgului Dorohoi, aşa că, cu această danie, se îngustează
moşia lăsată târgoveţilor spre hrană (Gh. Ghibăncscu - Dorohoi, pag. 26). Şi
lista cu cei miluiţi din moşia târgului continuă.
În anul 1735 moşia târgului este măsurată de către 4 hotarnici condusi de
către C. Silion medclnicerul. Ei constată că moşia târgului se întindea pc o
suprafaţă de 14.395 ha, 1489 m.p. având o lungime de 18 km şi o lăţime de
8 km. (Gh. Ghibăncscu, pag. 33).
În anul 1838 suprafaţa moşiei târgului era de 3240 ha. Deci în decurs de
103 ani (1735-1838) moşia lârgului s-a micşorat cu aproape 11.000 ha.
Dale sigure asupra evoluţiei teritoriale ne oferă planul oraşului Dorohoi
întocmit la 18 august 1850 de către Dumitru Kiriazi şi aprobat de C. Miile,

.

.

.

.

.

.

'
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căminar. hotarnic mo~ici târgului ., . În acest an târgui se extinsese pc
intcrl1uviul dintre Jijia. pârâul Huhai ~i pârâul Morii (pc) Tirinca ~i Ţinta. unde
se al1a centrul comercial- mc~tc~ugărcsc ~i administrativ. Grupări mari de case
existau încă pc dealurile Ct·iva. Răikni. Ghităloaia; pc ~esul Jijici se văd grupări
mici ~i rare de case. Jijia î~i adfmcca alhia pc fundul fostului Iezer; pc ~esul ci
existau încă multe hălti ~i gârle pline cu apă.
Date interesante ne oferă ,.Proiectul de aliniere măsurat de arhitectul
Arthur Tarlo din anul 1XX5". Planul este lucrat la scara 1 : 3X46 m ~i este primul
plan de acest fel ce ni s-a păstrat. lntravilanul fixat de el se întindea de la podul
de peste p;îrfllll Huhai până la Hiscrica Sf. Nicolae ~i de la izvoarele pâraielor
Ghităloma. Răilcni ~i Criva pfmă la apa Jijia. Centrul ora~ului. în care existau
case de cărămidă. din care unele cu etaj. avea forma unui patrulatcr delimitat
aproximativ de străzile (actuale): Rândunica, Muzelor, Războicni. Reformei.
V. Alecsandri. Al. 1. Cuza. Petru Rare~. N. Titulescu. Lt. Popescu. Steaua.
Soarelui. Înfrătirii. Ştefan cel Mare. În restul intravilanului casele erau rare.
înconjurate de grădini mari. 'Apar foarte multe locuri viranc. Nu exi..,ta statia
C.F.R .. depou! C.F.R. ~i nici căile ferate. Se ohscrvă tendinta ca ora~ul să se
extindă spre est ~i sud-est. cât ~i de a cuceri complet ~esul Jijici.
Date mai complete ne prezintă planurile ora~ ului din anii 191 O ~i 1914.
Planul din anul 1910 întocmit de inginer 1. V. Marica la scara 1 :3846, ne
înfă\i~cază intravilanul. Pc el este trasată vatra oraşului ce se întinde pc o
suprafată de 519 ha ~i cuprindea centrul comercial şi administrativ cât ~i
cartierele Ct·iva. Răilcni. Ghităloaia. Ţarinca. Gării. Călănceni şi Pascari. Oraşul
se întindea spre sud-est pc calca Dorohantilor până la Regimentul X .. Drago~"
nr. 29 (haricra spre Roto~ani) spre sud-vest. pc str. Spiru Harct, până la cimitirul
nou evreiesc (hariera spre Suceava) spre vest pc str. G. Enescu până peste podul
Buhaiu (haricra spre Mihăilcni). spre est pc str. Ştefan cel Mare până la est de
Biserica Sf. Nicolae (haricra spre Broscău!i), spre nord, nord-vest se întind~a
până la apa Jijici. iar spre nord. nord-est până peste podul Trcstiana (haricra
spre Darahani) cuprinzând în intravilanul oraşului şi grupul de case de pc stânga
Jijici până la str. Călănccni (azi Colonel Vasiliu şi Munteniei. stradă ce
dcspărtea vatra oraşului de satul Trcstiana. Pc hartă apar în interiorul
intravilanului multe locuri viranc, ceea ce ne arată că oraşul era extins în
suprafată şi deci densitatea caselor la hotar era mică.
În această perioadă ofaşul avea tendinta de a se extinde spre nord-vest şi
nord. ca urmare a constructiei
statiei
C.F.R. . si
,
'
, a căilor ferate Dorohoi-lasi
' si
..
Dorohoi-Lcorda. care a înviorat activitatea economică a oraşului. Textura
., Gh. ( ihihăncscu, /)om/roi. pag. 36.
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străzilor era asemănătoare celei de astăzi. Unele străzi purtau nume de instituţii
si întreprinderi comerciale: Justiţiei, Pompierilor, Dorobanţilor, Jandarmilor,
Cazărmilor, iar altele purtau nume ce indicau ocupaţia locuitorilor: Bărbierilor,
Meseriasilor, Pescarilor, Cărămidarilor etc. Toponimia străzilor cu denumiri ale
ocupatiei locuitorilor ne indică un început de precizare a funcţiilor oraşului.
Din această perioadă se păstrează clădirile: Primăria, Palatul Culturii,
Gimnaziul Grigore Ghica V.V., Şcolile de băieţi şi fete nr. 1 şi 2, Spitalul vechi,
Azilul de bătrâni, Moara ,.Siretul", staţia C.F.R. cât şi bisericile: Sl Nicolae,
Adormirea. Catedrala si Catolică. Piata si oborul de vite erau amplasate pe locul
unde sunt şi astăzi. Lâ~gă oborul de ~it~ erau dcpozitcle de cherestea. În spatele
staţiei C.F.R. erau dcpozitele de lemne comunale şi dcpozitelc particulare
Hâncu-Dobjanschi. Lemnele erau aduse din pădurile Corjăuţi, Pomârla,
Nanu etc. pe calea ferată forestieră ,.G. Nanu" construită pc malul Iezerului.
Planul din anul 1914 completează pc cel din anul 191 O deoarece cuprinde
întreaga suprafată a orasului Dorohoi, formată din vatră si terenurile aferente.
'
'
Din suprafaţa totală de 1081 ha, suprafaţa intravilanului de 519 ha şi 5520 mp.
iar restul de 561 ha şi 4641 mp. constituau terenurile pentru culturi, fâncţc,
islaz, şosclc şi ape, zonele C.F.R.. dcpozitcle de gunoaie, cimitirul nou evreiesc
etc. Moşia oraşului era înconjurată de proprietatea locuitorilor din Broscăuţi în
est, a locuitorilor Cobâlci în sud, a locuitorilor din Şendriccni în vest. a celor din
Trcstiana în nord şi a moşierilor Nică Ungurcanu şi Calimah din nord-vest.
În perioada dintre cele două războaie mondiale, suprafata teritoriului
oraşului se măreşte. În anul 1925, prin noua împărţire admini~trativă, satul
Trastiana a trecut de sub administraţia comunei rurale Broscăuţi, sub administraţia oraşului Dorohoi, ca şi grupul de case denumit ,.Loturilc UngureanuCănănău" care aparţinuscră comunei rurale Şcndriccni.
Intravilanul oraşului s-a extins în suprafaţă spre nord, spre vest şi spre est.
Spre nord. oraşul s-a extins pc şcsul de pc stânga Jijiei şi pe dealul Trestiana,
mai ales de o parte şi de alta a şoselei Dorohoi - Darabani înspre Satul-Nou, cât
şi pc str. Mihai Eminescu (şoseaua spre Ibăneşti). Extinderea spre nord-vest a
fost cauzată de intensificarea vieţii economice din acest sector; atelierele pentru
căfămizi, oiăria, fabrica de săpun, moara ţărănească, staţia C.F.R., Depou!
C.F.R. etc. iar deaful Pascari oferea un teren prielnic pentru construcţii de
locuinţe. Extinderea oraşului spre est, pc şoseaua Dorohoi - Botoşani a fost
impulsionată de existenţa în acel sector a Rcgimentului 29 lnfantcric, a creşterii
numărului de ofiţeri şi subofiţeri, care şi-au construit casele în apropierea
locului de muncă. Spre sud-vest apare un grup de case construite de ofiţeri între
parcul "La Brazi" şi Cimitirul ortodox, cauzat de existenţa Centrului de
recrutare în acel sector al oraşului.

.
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Jntravilanul era prea întins în suprafaţă: în centru erau puţine clădiri cu
etaj. iar la periferic casele erau construite din chirpici sau nuiele ~i înconjurate
de ·livezi întinse. Cartierele. mai ales Trcstiana. î~i păstrau caracterul de sale.
Orasul nu era canalizat. iar amplasarea întreprinderilor economice avea un
cara~tcr haotic. Se impunea o nouă sistcmatizarc. lntravilanul avea o suprafaţă
de MI ha.
După ce de-al doilea răzhoi mondial, înfăţi~arca oraşului (lizionomia lui)
s-a modificat necontenit. Este alimentat cu apă. prin conducte, de la Bucccca. sa lucrat intens la canalizarc. a fost racordat la sistemul energetic naţional. au
fost pavalc sau asfaltatc multe străzi ~i ~osclc. Unele străzi au căpătat nume
inspirate din ultimele evenimente istorice: Republicii. Victoriei. 23 August. o
Martie. Dohrogeanu Gherca. Al. Sahia etc.
S-au construit ~i continuă să se construiască cvartale cu hlocuri noi ~i
spaţii comerciale ca: Plcvna în 1970. cartierul Doja în 1973, cartierul Victoria în
19X3, au luat fiinţă înţrcprindcri industriale cu utilaj modern, ca Întreprinderea
de confecţii 1978. Fabrica de pâine, Fahrica de sticlă menaj ~i corpuri de
iluminat 197X. Fahrica de hrânzcturi 1965, Întreprinderea de porţelan în 1983.
Fahrica de încălţăminte ~i o fahrică de tcxtilc mătase în 1989. S-au construit noi
~coli ca Şcoala generală nr. 7 în 1969, Şcoala generală nr. 8, Şcoala ajutătoare.
Liceul agricol. Şcoala profesională ~.a.
·S-a mai construit un spital pentru copii, o policlinică modernă. un
cincmascop. teatrul de vară ~.a.
În zona centrală a ora~ului se va construi complexul cultural George
Enescu. sediul Băncii Agricole. un hotel. sediul ADAS. Direcţia Finanţe.
Direcţia Sanitară. noi spaţii verzi.
Se p!econizează refacerea retelei de canalizare menajeră cât ~i pentru apa
potahilă. In acest sens, acumularea Iezer va asigura apa industrială pen~ru
întreprinderile ora~ului ~i se urmărc~te realizarea acumulării Vârfu Câmpului
pentru a asigura necesarul de apă potahilă.
Ceea ce dă un farmec deoschit fizionomiei oraşului, este a~ezarca sa pc
pante domoale cât ~i multimca livczilor din cartiere. Primăvara si toamna, dacă
privc~ti de pc vârful Polonic sau de pc dealul Trestiana. de pc d~alul Bcldiman
sau pc dealul Ţintarului, cartierele Î\i oferă culorile şi miresmele variate ale
pomilor din livezi, care te încântă, te atrag, te fac să k îndrăgeşti şi te recheamă
dacă le-ai părăsit.
Poate de aceea dorohoicnii au îndrăgit florile ~i. prin muncă patriotică, au
plantat flori ~i pomi pc marginea străzilor, au curătit si înfrumusctat orasul.
rcu~ind ca. în anii 1969 şi 1970, să ocupe locul II pc ţ~ră printre oraşe!~ cele .:Oai
îngrijitc. Localnicii îl numesc cu mâdrie "Oraşul florilor", "oraşul trandalirilor".
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Bunicului meu,
Constantin Constantinescu

MĂNĂSTIREA DOAMNEIUN AŞEZĂMÂNT MONAHAL DE lJEMULT

DANIEL BOTEZATU

La aproximativ şapte kilometri sud-vest de Botoş<tni, în stânga
urcă spre Suceava se află, de veacuri, un vechi sat al Moldovei de
odinioară: Mănăstirea Doamnei. Nu se deosebeste prea mult de satele megiese:
Cătămărăsti,
Stâncesti, Agafton, Curtesti, dar, ~ existat o Doamnă a Tăiî.i c~e.
'
'
,
'
cu râvnă si smerenie întru Dumnezeu, a ctitorit aici o chinovie, dând prin
'
aceasta numele
comunităţii, a cărei viaţă începe, de fapt, odată cu primul dangăt
al clopotelor bisericii.
Cadrul natural, cu păduri seculare, situate Ia marginea târgului, pe loc
domnesc, oferea condiţii dintre cele mai bune pentru ridicarea unei mănăstiri,
departe de freamătul curţilor domneşti, dar, îndeajuns de aproape pentru nevoile
fireşti ale mănăstirii. De altfel, în imediata apropiere, un călugăr, pe nume
Gafton, va ridica - pe la începutul secolului al XVIII-lea - un schit care-i va
purta numele şi care va da viaţă satului Agafton.
Numărul mic al ştirilor referitoare la Mănăstirea Doamnei, ambiguitatea
lor, ca şi dispariţia vechii ctitorii domneşti, înlocuită cu o construcţie de Ia
începutul secolului nostru, au făcut ca interesul cercetătorilor să fie prea puţin
stimulat în direcţia întocmirii unei monografii a mănăstirii şi a satului.
Primul care aminteste, într-o lucrare stiintifică, de satul Mănăstirii
Doamnei şi de biserica d~ acolo, este Alexa~dru' Papadopol-Callimach 1• Se
cuvine a fi amintit interesul constant arătat de Nicolae Iorga 2 vechiului
aşezământ, interes explicabil, dată fiind obârşia botoşăneană a marelui istoric,
ca si firea sa iscoditoare, îri continuă căutare de oameni, fapte, locuri si ctitorii
'
'
drumului ce

Alexandru Papadopol Callimach, Notifă istorică despre oraşul Botoşani, în ,,Analele
Academiei Române", seria II,Lom VIII, 1886-1887, secţ. Il, p. 93-150.
2
Nicolae Iorga, Documente relative mai ales la Botoşani şi imprejurimi din colecţia
domnului Al. Cr.tlimachi, în "Studii şi documente", voi. V, Bucureşti, 1903.
1
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dintre trecutul medieval al Ţărilor Române.
Cu osârdia-i specific duhovnicească a purces. pc la sfâr~ilul secolului
trecut părintele Narcis Crc!ulcscu. la întocmirea unei lucrări de proportii mai
mari presărată. e drcpl. de numeroase grc~cli, în care urmărea scrierea a câte
unui scurt istoric la fiecare biserică medievală din Moldova. Din păcate. orhind.
arhicrcul Crctulescu s-a oprit cu lucrarea înainte de a ajunge la litera M. Cu
toale acestea. hălrânul Narcis Cre!ulescu puhlică o monografie a mănăstirii
Râ~ca 1 • În cadrul acestei lucrări se fac referiri ~i la mănăstirea Doamnei ~i se
vădc~lc. cu acest prilej. că adevărul istoric poate fi. foarte hine. surprins ~i
cuprins în doar câteva rânduri.
În 1930. T. G. Bulal puhlica o condica a mănăstirii Doamnei. cu hramul
Sfântului Pantelimon. ce aduna la un loc aproape toale rezumalclc documentelor
medievale. cunoscute atunci. referitoare la acest lăcaş~. Trei ani mai târziu, la
Chişinău. apărea un studiu al lui Constantin N. Tomcscu'. o prezentare succintă
a 40 de vechi mănăsliri ~i schiluri moldoveneşti. ca şi a moşiilor apaqinătoarc
lăcaşurilor
de cull pomenile. aşa cum erau ele în 1Xl2. Printre aceste
aşczăminlc duhovniceşti c mcntională şi mănăstirea Doamnei. allală atunci în
!inulul Botoşani lor.
Un ah preot, Teodor Bodogae rezumă. într-o lucrare de mai mari
propOr\ii. situatia bisericilor şi mănăstirilor din Moldova închinate din vechime
la muntele Athos". Cu acest prilej se fac. din nou, referiri la vechea biserică a
mănăstirii Doamnei.
Accla~i suhicct 1-a preocupat şi pc profesorul Emil Turdcanu. singurul.
7
până acum. care i-a consacrat un studiu spccial • În sfârşit, mai aproape de anii
noştri. profesorii ieşeni Ioan Capro~u şi Nicnlae Grigoraş amintesc. într-o
lucrare editată împreună. despre hiscrica mănăstirii DoamneiH.
Alexandru Papadopol-Callimach, din vechiul neam al Calmăşilor.
coproprictari ai satelor Stâncc~li şi Cătămărcşti, scria că mănăstirea Doamnei nu
reprezintă allceva decât numele schimhal. începând cu secolul al XVIII-lea. al
' Narcis Crcţukscu. Istoria Sfintei Mtilllhtiri Rtişca din judeţul Sucea1·a. Fillliccni. j 9()3.
1
T. (i. Bulat. Ctitel"ll ştiri de.\"jlre nulntistirea /)namnei de hin~:ti Hntn.yani. în .. Arhivck
Basarah1ci··. an II, nr. 2/1930, pp. 22H-23-t.
1
Constantin N. Tomcscu. Tahlnu de .JO mtinchtiri si scllituri din Moldnl"ll si cu arcltarea
moşiilor ce m·ecw t'le in IX/:?.. în ,.J{cvista Socictilţii 'lstorico-Arhcologicc liiscricqti Jin
Chi~in;-nf'. voi. XXIII. 1913. Chi~inilu.
"TcoJor BoJogac. Ajwoarele mmcÎIIeşti la Mtinclstirile din .\/tintui Munte Atlws.
Sihiu. 19-tO.
7
Emil TurJcanu. Unmonasthe mnldm·e ouhlie: Lanwnasti're de la prinasse ( /550), în
.. J{cvuc Jcs EtuJcs slavcs··. 30 ( 1953. pp. 9H-I 00).
"Niwlac (irigoraş. Ioan Capro~u. Biserici .yi mtinchtiri \'nhi din Mnldm·a. Bucurc~ti.
196H.
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vechij biserici domneşti de la Popăuţi-Botoşani, ctitorită în 1496 de către Ştefan
cel Mare si transformată de domnitorul Constantin Racovită (1749-1753) în
mănăstire, 'cu hramul Schimbarea la faţă9 •
'
Nicolae Iorga pune ctitorirea bisericii Doamnei pe seama statutului
Botoşanilor, de târg al Doamnei, statut dobândit, scrie Iorga, începând cu
domnia lui Petru Rares 10 • Atunci domnul ar fi hărăzit ca Botosanii să fie
apanajul doamnei, asigu;ându-i acesteia veniturile, atât de trebuinci~ase fastului
domnesc.
,
De altfel, în doar doi ani, Elena Rareş, fiica despotului sârb Ioan
Brancovici, va ridica la Botosani două biserici, una cu hramul Sfântului
'
Gheorghe, terminată în luna octombrie
a anului 1551, iar cealaltă, a Uspeniei
(Adtfrmirea Precistei), a cărei înălţare s-a săvârşit în anul 1552 august 15. Iorga
crede că mănăstirea Doi!mnei aminteşte, prin numele său, pe Elena Rareş şi că
această mănăstire a Doamnei e chiar biserica Uspeniei, cea menţionată cu
numele "biserica Doamnei, Adormirea Maicii Domnului" 11 • Mai târziu, Iorga va
presupune, chiar, că numele mănăstirii Doamnei aparţine unei alte ctitorii a
Elenei Rares, distinctă de biserica Uspeniei 12 •
În mo~ografia sa, dedicată mănăstirii Râsca, Narcis Cretulescu arată că
'
'
mănăstirea Doamnei precede cu peste 50 de ani actele ctitoriceşti ale Doamnei
Elenau. Târgui si
erau, cu mult înaintea epocii lui Rares,
, ocolul Botosanilor
'
,
apanaj al Doamnelor Moldovei. La 1496, când Ştefan cel Mare a zidit biserica_
Popăuţilor, doamna sa- Maria Voichiţa- ar fi poruncit ridicarea, în apropiere~
târgului, pe loc domnesc, probabil pustiu, a bisericii Mănăstirii Doamnei. În
1552, Elena Rareş doar a înnoit această biserică, având hramul Învierea·
Domnului (Voscresenia). Această biserică domnească era deja mănăstire de
călugări, ulterior închinată la muntele Athos, la mănăstirea rusească de acolo, a
Rusikon-ului, prilej cu care îşi va schimba şi hramul, adoptându-1 pe cel al
Sfântului Pantelimon.
Profesorul Emil Turdeanu se raliază părerii lui Iorga, afirmând că
mănăstirea Doamnei a fost rodul ctitoricesc al Elenei Rareş, în preajma anului
1550. Mănăstirea fusese ridicată în afara orasului, în satul care poartă azi acelasi
nume. Este invocat cu acelaşi prilej, un T~traevanghel moldovenesc, aflat la
muzeul Rumianţiev din Moscova şi publicat în 1842, pe una din pagini -având
următoarea însemnare:
1
'
10

Al. Papadopoi-Callimach, op. cit .. p. 135.
N. Iorga, op. cit .. p. 651.
11
/bidem.
12
Nicolae Iorga, Un oraş românesc: Botoşanii, în Istoria Românilor in chipuri şi icoane.
Craiova, 1921, p. 170.
n Narcis Creţulescu, op. cit., p. 52.
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"În anul 705H ( 1550). ieromonahul Kiprian. cgumcn şi stareţ. a cumpărat
acest Tctracvanghel şi 1-a dăruit Sfintei Mănăstiri a Doamnei. numită
Pantokrator, care e aproape de Botoşani"'~ . Această însemnare c coroborată cu
rcgestul unui document din 1672, publicat de Iorga, prin care Ştefan Pctriceicu
-domnul Moldovei - confirmă nişte privilegii "mănăstirii Pantokrator. la
Botoşani şi, în temeiul căruia. Iorga identifică această mănăstire cu aceea a
Doamnei''.
Emil Turdcanu alătură informaţia lui Iorga înscmnării din Tctraevanghclul
de la Moscova. spre a conchide că în 1552, când Elena Rarq a ridicat
mănăstirea Doamnei, aceasta a fost pusă sub vocabula Pantokrator-ului.
Mănăstirea Doamnei. continuă amintitul profesor, va fi ullcrior închinată
mănăstirii Rusikon, de la Muntele Athos (documentul din 1631) 1". iar de pc la
sfârşitul secolului al XVlll-lca, conform unei tradiţii locale. invocată de
profesorul Turdeanu, bunurile mănăstirii trec în proprietatea schitului vecin. al
Agaftonului. care primeşte şi o parte din săteni. Ne vom referi ceva mai încolo
la relaţiile dintre cele două mănăstiri. mcn!ionând doar că litigiul dintre părţi e
foarte hine ilustrat şi documcntar 17 şi el î.5i arc începuturile încă· din prima
jumătate a secolului al XVlll-Ica si nu la finele aceluiasi secol.
.
În legătură cu închinarea ~ănăstirii Doamnei 1~ Rusikon-ul athonit. cu
hramul Sfântului Pantelimon, aceasta c mai presus de orice îndoială. O scurtă
prezentare a lavrci rusqti de aici este, credem, necesară, putând aduce unele
lămuriri şi în problema ce J(Jrmcază subiectul prezentei lucrări. Pătrunderea în
număr mare a slavilor la Sfântul Munte se face începând cu secolul al XI-lea.
astfel încât. la jumătatea secolului al XIV -lea Rusikon-ul intră sub oblăduirea
sârhească, într-o vreme în care. de prin 1223. din cauza tătarilor. ajutoarele
ruseşti ajungeau aici cu mare grcutate'H. La 13H 1 Rusikon-ul c reconstruit în
întregime, de către cncazul Lazăr, fapt pentru care Ioan Comncnul, doctor Ia
curtea lui Constantin Brâncovcanu şi apoi episcop de Dristra, autor ai unei
Descrieri a locurilor -~fin te ( 1S56 ), îl numeşte pc Lazăr ca fiind ctitorul
mănăstirii. Să reţinem anul 13SI. an al refacerii din tenclii a Rusikon-ului.
·
De pc la jumătatea secolului al XV -lea, după cucerirea Constantinopului
de către turci şi ocuparea Scmcndriei sârhcşti ( 1459). Rusikon-ul trece sub
oblăduirea domnilor munteni.
În condica mănăstirii Doamnei, publicată de T.G. Bulat la 1930. este dată
o scrie de acte ale mănăstirci Doamnei asupra cărora nu se face, însă, nici un
" Emil TurJ~anu, op. cit., p. 99.
"Hunnut.aki. /)oclllllt'lltt'. XIV. 1913. p. 211.
1
" N. Iorga, St11dii şi dontlllt'lltt', V. p. 217.
17
Arhivdc Statului Bucurqti. Fond Schitul Agafton. pach~tull 1 6, 9 12, 76.
1
" Tcodor Bodoga~. op. cit .. p. 29.
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comentariu. Primul e un ispisoc sârbesc din 1381, an în care Rusikon-ul e
refăcut de către cneazul sârb Lazăr. Urmează, apoi, un ispisoc de la Radu
Voievod, din 1487 iulie 12, care e de fapt dania lui Vlad Călugărul al Ţării
Româneşti, prin care acesta dă, "câte şase mii aspri pe an pentru hrana
19
mănăstirii si a noastră pomenire" , iar data de lună e 12 iunie si nu iulie.
Bulat menţionează alte două ispisoace din 1496 şi 1502 februarie 12, de la
20
acelasi Ioan Radu Voievod, adică Radu cel Mare al Munteniei, care în 1496 dă
câte 000 aspri pentru mănăstire şi 400 pentru călătd"r, iar în 1502 urcă dania la
4 000 de aspri "spre a se pomeni în proscomidie părinţii mei, Domnul Vlad şi
monahia Eupraxia, apoi Domnia mea cu soţia Cătălina şi cu fraţii mei Vlad şi
Mircea făcându-ni-se liturghie la ziua hramului cu colivă şi vin, aceasta o dată
pe ~ptămână, până când vor vrea". 21
De acum înainte, ţarii ruşi trimit regulat ajutoare la Rusikon, până la
sfârşitul secolului al XVII-lea, când politica externă angajantă a· Rusiei face să
se oprească daniile la Sfântul Munte. Secolul al XVII-lea este un secol de declin
pentru mănăstirea "Sfântului Pantelimon" de la Athos. Călugării, athoniţi
intreprind adevărate pelerinaje la Moscova şi în Ţării~ Române, în încercarea de
a opri căderea în mizerie a mănăstirii, prin atragerea atât de necesare danii.
Arhimandritul Macarie, reprezentat personal al patriarhului Chiril Lukaris,
îl convinge pe Moise Movilă al Moldovei să închine Rusikon-ului biserica de
lângă Botosani, refăcută de Elena Rares. 22 Într-adevăr la 10 iulie 1631, Moise'
Movilă întăreşte mănăstireii Doamnei, .,lângă târgui Botoşanii", care acea
mănăstire este mitocul Sfântului Munte, la Mănăstirea Ruşi (Rusikon n.n.)", .
satul Costeşti, fost drept domnesc, aparţinător de ocolul târgului ·Botoşanin. Un
rezumat al actului e dat si de T.G. Buiae4 •
E foarte probabil ca o bună parte din secolul al XVII-lea, poate şi în
secolul precedent, mănăstirea Doamnei de lângă Botoşani să fi fost metoh al
Pantokratorului athonit, ca o urmare directă a decăderii Rusikon-ului. E posibil
ca mănăstirea Doamnei să fi aparţinut Rusikon-ului şi Pantokrator-ului
deopotrivă, poate ca urmare a unei presupuse ajutorări, de altfel frecventă la
asezămintele monahale athonite, pe care Pantocratorul a dat-o mănăstirii rusesti
spre a-i asigura acesteia supravietuirea, în schimb încredintându-i-se veniturii~
mănăstirii Doamnei din Mold~va. Aşa s-ar putea ~xplica şi regestul
documentului din 1672, publicat de Iorga, ca şi însemnarea de pe Evangheliarul

3
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Hurmuzaki, op. cit .. XIV 1, nr. 91, p. 41.
lbid.. p. 42.
21
lbid.. p. 44.
22
T. Bodogae, op. cit., p. 296.
n N. Iorga, Studii şi documente, V, nr. 30, p. 217.
24
T.G. Bulat, op. cit .. p. 229.
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de la Moscova, în ambele surse documentare făcându-se referire la mănăstirea
Pantokrator de la Botosani 2'. sau Sfânta Mănăstire a Doamnei, numită
,
·211
Pantokrator, aproa(X dc B otoşam .
Documentele interne păstrate ne permit, în linii generale, să urmărim care
a fost situatia mănăstirii Doamnei de-a lungul anilor. Pe baza a două acte
originale se roate spune că această mănăstire a fost închinată Rusikon-ului după
1629. când Miron Barnovschi Movilă Voievod întăreşte satul Costcşri. din
ţinutul Hârlău, lui Lupul. fost mare vistier (viitorul Vasile Lupu Voievod), care
sat fusese domnesc, al târgului Botoşani şi înainte de 1631 iulie 1O, când
Moise Movilă întăreşte acest sat mănăstirii Doamnei. metoh la Rusicon 2K. În
Condica mănăstirii Doamnei e mentionat şi un ispisoc moldovenesc, de la
acelasi Moise Movilă, având data de 1630 septembrie 22. Poate fi acesta anul
închi~ării mănăstirii Doamnei la Sfântul Pantclimonul athonit, documentul
încadrându-se, cronologic. în intervalul temporal menţionat mai sus. cu nici un
an. actul de întărire a satului Costeşti pentru mănăstirea Doamnei. deja metoh la
Rusikon.
Din timpul domniei lui Vasi le Lupu (1634-1653) s-a păstrat un hrisov al
domnului, pentru milă la mănăstirea Sfântului Pantclimon 2'J. La 1641 aprilie 12.
acelaşi domn, împreună cu arhiercii Ţării Moldovei. dăruiesc mănăstirii Trei
Ierarhi din Iaşi satul Costcşti. sub Cozancc. către ocolul târgului Botoşani.
acelaşi sat dăruit cândva lui Vasile Lupu. în hoierie. de către Miron J,larnovschi
Voievod"'. Cu aceasta încetează. probabil. de jure. ceea ce nu exista. mai
demult, de facto. Declinul Rus icon-ului îl determină pc domnul moldovenesc să
ia satul de sub jurisdiqia acelei mănăstiri athonite şi să-I dăruiască ctiloriei sak
de la Trei Ierarhi, de care era mult mai legat sufleteşte.
Probabil că monahii Rusikon-ului nu s-au împăcat cu pierderea metohului
mănăstirii Doamnei şi au apelat la călugării de la PantoÎaator. În schimbul
ajutorului material oferit, veniturile mănăstirii Doamnei vor fi preluate de către
acestia din urmă. În 1672 decembrie 5, într-un act de la Stefan Petricoicu
Voi~vod, mănăstirea Doamnei c amintită ca fiind în posc~iunea Pantokra11
torului • Mai mult, în anul următor, domnul scuteşte metohul mănăstirii
27
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Hurmuzaki, op. cit .. p. 211.
Emil Turdcanu, op. cit .. p. 99.
Catulo~ul documentelor moldoveneşti (în continuare Catalogul. .. ). voi. II, nr. 491.
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N. Iorga, op. cit .. nr. 30, p. 217.
Il, nr. 1050. p. 222.
~·/hiel.. nr. 151.3, p. 309.
'' Hurmuzaki, op. cit .. p. 211; eL N. Iorga. Swdii şi documente. V, p. 649.
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Doamnei de orice dări 12 .
Din 1703 Mihai Racoviţă Voievod restituie acest metoh mănăstirii
Rusikon, luând şi unele măsuri pentru creşterea veniturilor ctitoriei Doamnei,
11
apărând-o de "toate dările şi angheriile ce sunt pe alte mănăstiri şi lăcuitori" .
Starea precară a aşczământului Doamnei se vădeşte şi-n grija cu care o
înconjoară Doamnele şi Domnii Moldovei. La 1656 mai 4, mănăstirea reintră în
posesia unei vetre de heleşteu din hotarul satului Costeşti, cumpărată de
Dionisie, egumenul mănăstirii Doamnei, de la Jon, feciorul preotesei din
14
Costeşti. Printre martori apare şi un Sârghie, de la mănăstire· • Faptul că soţiile
domnilor moldoveni se simţeau întrucâtva legate de mănăstirea Doamnei se
vădeşte foarte bine în actul din 1622 ianuarie 8, prin care Ecaterina, doamna lui
Eustratic Dabija Voicvod. scrie vornicilor de Botoşani să nu supere posluşnicii
mănăstirii sale de la Botoşani cu dările şi anghcriile. Sunt invocate căqi mai
vechi, de la Moise Movilă Voievod, răposata doamnă Tudosca şi de la Caterina
doamna 1·'.
Pc la 1670, martori la vânzarea unei ocini din Stânceşti, sat din aprqpierca
mănăstirii Doamnei, sunt "Gavrilie şi cu tot săborul" de la sus pomenita
mănăstire. Actul poartă pecetea târgului Botoşani şi, lucru interesant, una a
16
mănăstirii Doamnei, închipuind un sfânt" . Mănăstirea Doamnei s-a bucurat de
danii nu numai din partea domnilor şi doamnelor Moldovei, ci şi de la târgoveţi,
17
botosăneni , fosti dregători ai Botosanilor'H. sau dregători domnesti, cum este
cazui pitorescul~i Iane Hadâmbul, c;re dăruieşte mănăstirii o view. '
Mănăstirea va primi, chiar, venitul dijmelor din Botosani, ca urmare a
poruncii lui Nicolae Mavrocordat Voievod 411 • În 1750, 'la Iasi, domnul
Constantin Mihai Racoviţă îl primeşte pc Mclctie, călugăr de la Rusikon, cu
capul făcător de minuni al Sfântului Pantelimon, prilej cu care domnul întărestc
mctohul Doamnei, lucru pc care-I vor face, mai apoi, Matei Ghica Voievod.'în
1754 şi Grigore Ghica Voievod, îp 1755 41 •
La 1729 septembrie 1, Grigore Ghica Voievod dă lui "Agafton săhastrul"
o poieniţă, în codrul ce era pe loc domnesc, acolo unde călugărul făcuse o

.
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Ihid. I, p. 490.
T. Ci. Bulat, op. cit., p. 233.
q Cataloţ:ul .... III, nr. 185, p. 61.
u lhid, nr. 744, p. 171 ; Ed. Rcz. T: G. Bulat, op. cit., nr. 16, p. 233.
Jh Iorga, op. cit .. nr. 1O, p. 213.
17
T. G. Bulat, op. cit., nr. Il, p. 230.
'" lhid., nr. 68, p. 234.
1
'' lhid, nr. 15, p. 232.
~o Hurmuzaki, op. cit .. XIV !• nr. 1078, p. 1115.
~ 1 /hiJ., nr. 1099, p. 1129.
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mănăstioară cu chilii42 • Privilegiul este întărit de Constantin .Mavrocordat
43
Voievod ( 1733 iulie 22), prilej cu care lui Agafton i se dau şi doi scutelnici •
Este începutul unui tlestul de lung conflict cu călugării mănăstirii Doamnei.
Schitul Agafton, devenit pe la începutul secolului al XIX-lea mănăstire de
maici, va trimite domnulut numeroase pâri împotriva ,,megi.eşitei moşii" a
mănăstirii Doamnei, aflată în proprietatea Doamnei CaiHmachi, pentru stricarea
pădurii, luarea arăturilor şi sămănăturilor "şi alte bântuieli suferind, încât am
644
rămas de pârât' •
La 1812, mănăstirea Doamnei mai avea, în ţinutul Botoşanilor, ;~oşioara
Mănăstirii Doamnei, cu lăcuitori pe dânsa şi Costeştii cu lăcuitori. Egumen era
ieromonah Teofan45 •
·
Actuala biserică a Mănăstirii Doamnei a fost construită, din piatră şi
cărămidă, între 191 O şi 1911, după dărâmarea celei vechi, ce era din lemn pe
temelie de piatră. Biserica e în formă de cruce, respectând poate planul vechi.
Tot o reminescenţă a vechii clădiri poate fi pictarea, pe partea dreaptă şi stângă
a peretelui de la pridvor, a icoanelor Sfântului Pantelimon şi Sfântului Dumitru.
De la fosta construcţie se mai păstrau în biserică, la anul1967 (an al restaurării),
două icoane vechi, a Mântuitorului şi a Maicii Domnului.
Ne raliem părerii cercetătorilor ieşeni Nicolae Grigoraş şi Ioan Caproşu,
că mănăstirea a putut fi ridicată pe locul alteia, mai vechi. Dacă acest fapt
datează din a doua"jumătate a secolului al XIV-lea - cum au presuptls autorii
mai sus citaţi sau de ·mai târziu, nu se poate şti cu certitudine. Oricum, nu
credem să ne slujească prea mult în lămurirea adevărului copia slavonă a unui
document din 1381, aflată în condica mănăstirii Doamnei. 1381 e anul în care
cneazul Lazăr rezideşte Rusikon-ul athonit, iar documentul, sau o copie a sa, au
putut fi aduse mai târziu în Moldova, de unul din călugării de la Mănăstirea
rusească. El a rămas, apoi, printre actele mănăstirii Doamnei, aşa cum au rămas
şi hrisoavele de danie pentru Rusikon de la Radul Voievod (de fapt VIa~
Călugărul) şi de la Radu cel Mare, ambii domni munteni.
Foarte probabil că la 1496, cu prilejul ctitoririi de către Ştefan la Popăuti
Boto.şani a bisericii Sfântul Nicolae, doamna sa, Maria-Voichiţa, a profitat de
ocazie pentru a-şi ridica o bisericuţă în apropierea târgului, pe o curătură din
codrii ce împânzeau regiunea. Lemn exista din bequg, iar pentru temelie s-a
folosit, probabil, o parte din piatra de la Popăuţi. Trebuie amintită aici si
informaţia primită de la actualul paroh al Popăuţilor, preotul T~~-~e başti~ă
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N. Iorga, op. cit., nr. 82, p. 232.
lbid., nr. 85, p. 232
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lbid.
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Constantin Tomescu, op. cit., p. 325.
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din satul Mănăstirea Doamnei. Potrivit acestuia, la baza movilci pc care se
înaltă actuala biserică există o construcţie subterană, o aşa numită ccm1 a
ci.\"l~elei, care captează un izvor subteran şi care e construită, lucru vizibil şi azi,
di~ bucăţi de cărămidă şlcfuită, colorată în roşu şi verde, identice acelora ce
împodobesc si azi friza bisericii de la Popăuţi.
Revcni~d la începuturile mănăstirii Doamnei, nu trebuie să ne închipuim o
construcţie impresionantă prin măreVe şi stil. Era vorba, mai curând, de o modestă
bisericuţă, retrasă în liniştea binefăcătoare, la poale de codru, în apropierea unui
târg ce păstra încă multe din atributele satului. Monahi rătăcitori, în căutarea unui
liman pentru liniştea sufletelor lor, dornice de Dumnezeu, vor pustnici la această
bisericuţă, care va deveni, în timp, mănăstire de călugări. Pc la 1550--1552,
doamna Elena Rareş - profitând de lucrul la ctitoriilc sale de la Botoşani
(bisericile Sfântul Gheorghe şi Uspenia) - va reface bisericuţa mănăstirii
înlăturând, probabil, lemnul de la temelie schimbând - poate -şi temelia.
În apropiere de Mănăstirea Doamnei c satul Curteşti, cu un iaz menţionat
documentar în epoca medievală, înconjurat de pomcţi şi dominând, de pc
înălţimi, regiunea, în faţă deschizându-i-sc panorama târgului. Aici va fi
construit Elena Rareş şi o curte pentru popasurile sale, prcfcrând-o spre a se
reculege după soţul mort şi rugă întru Domnul pentru vieţile, încercate de
primejdii, ale fiilor şi fiicei sale. Departe de zarva curţii domneşti de la _
Botoşani, Elena se ~eculegca pentru iertarea păcatelor ei şi ale răposatului ci soţ
şi domn, ale fiilor ci, Iliaş şi Ştefan Rareş, ambii menţionaţi documentar, în mai
multe rânduri, la Botoşani.
Nu stim
ce hram a avut bisericuta
,
, ctitorită de Doamna Maria- Voichita a
lui Ştefan cel Mare. Ştim doar că atunci când a fost reînnoită de Doamna Elena
Rarcş, bisericuţa primeşte hramul Voscriscniei (Învierea Domnului )4 ~. E
probabil să fi fost închinată chiar atunci la mănăstirea Pantokrator de la Muntele
Athos. Mai târziu, când Mănăstirea Doamnei devine metoh al Rusikon-ului, va
fi schimbat si hramul, în cel al Sfântului Pantelimon.
În 1996, peste trei ani, se împlinesc 500 de ani de fiinţarc a Mănăstirii
Doamnei. Sătenii, unii purtând nume ce· se regăsesc documentar cu sute de ani
în urmă (Chisăliţă, Dobrotă, Vlădeanu, Humurcanu, Petruţă) urmaşi, poate, -ai
vechilor posluşnici ai mănăstirii, sunt mândri de ecoul istoric al numelui satului
lor. Ei ştiu că biserica originară şi satul îşi datorează existenţa evlaviei a două
Doamne ale Moldovei de altădată: Maria- Voichiţa, soaţa lui Ştefan cel Mare şi
Elena Rareş. O dovadă a permanenţei lor şi a gândului vechimii lor sălăşluieşte
în chiar păstrarea dcnumirii: Mănăstirea Doamnei.
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~"Narcis Crt:\Ulescu,
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CONTRIBUTII PRIVIND SIGILIUL ORAŞULUI

BOTOŞANI PÂNĂ ÎN ANUL 1862

ŞTEFAN

CERVATIUC

Un studiu cât de cât complet asupra vechilor sigilii ale or~ului
Botoşani mi s-a întocmit până în prezent 1• Deşi unele preocupări în această
privintă au existat la istoricii nostri si în trecut si în zilele noastre, ele n-au
depăsi't totusi, stadiul unor info~atii' sau note de~criptive - însotite câteodată
de repr~uc~ri pe planşe ale unora s'au altora dintre aceste sigilii, 'dar niciodată
în totalitate.
Astfel, B. P. Haşdeu publicând o mărturie a târgoveţilor moldoveni şi
armeni din Botoşani din 5 august 1670 adaogă la sfârşitul rezumatului
documentului următoarea notă: "Pe pecetea municipală este un păun cu coada
2
întinsă şi o inscripţiune în giur: adică "pecetea Tg. Botoşani".
Aceeasi pecete cu aceeasi simplă descriere si de pe acelasi document este
'
'
'
'
publicată şi de Al. Papadopol-Calimach care, în plus, dă şi reproducerea
acesteia, făcând si observatia că "în vechime Botosanii se zicea "1rrgu Botăs"
'
l
'
'
cum dovedeşte vechea sa pecete municipală ce ni s-a păstrat pe o carte a
3
târgoveţilor din Botoşani din 5 august 1670".

Afirmaţia este valabilă şi pentru majoritatea oraşelor din ţara noastră căci nici vechile
sigilii ale acestora "n-au format în trecut, obiectul unui studiu atent în care să fie prezentate
comparativ şi să se poată ajunge la unele consideraţii de ansamblu."- cf. D. Ciurea- .. Sigiliile
medievale ale oraşelor din Moldova" în .. Studii şi cercetdri ştiinfifice ", Iaşi, VII, 1956, fasc. II-a,
p. 157.
Vezi şi: Emil Vîrtosu- .,Din sigilografia Moldovei şi Ţdrii Româneşti" în .. Documente privind
istoria României- introducere", voi. II, Ed. Academiei, Buc. 1956, p. 334.
2
.. Arhiva istoricd a României", Tom 1, partea II-a, Buc. 1865, p. 21. Pentru uşurarea
lecturii, in continuare vom transcrie legenda sigiliilor cu litere latine.
3
Al. Papadopol-Calimach, Notifd istoricd despre oraşul Botoşani, Extras din Analele
Academiei Române seria 11-a, tom IX, sect. 11-a, Buc., 1887, p. 2.
1
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Dintre istoricii din trecut, V. A. Urechia a fost, se pare, primul şi singurul
care a publicat si comentat unele dintre cele mai vechi sigilii ale târgului
Botoşani şi anu~e cele de la începutul secolului al XVII-lea, alături de altele
mai târzii, din a doua jumătate a aceluiaşi secol4 •
Nu ne putem pronunta cât de corecte sunt descrierile şi interpretările date
de V. A. Urechia acestor sigilii deoarece, cu toate strădaniile depuse, nu am
reuşit să găsim şi să consultăm studiile sale. Totuşi nu putem fi de acord - cel
putin pentru sigiliul Botoşanilor - cu unele observatii critice5 ale lui D. Ciurea
la adresa lui V. A. Urechia, cu atât mai mult cu cât însăşi comunicarea lui
D. Ciurea suferă de aceleaşi lacune pe care le constată la V. A. Urechia, adică
materi&].ul prezentat este incomplet iar legenda de pe sigiliul din 1603, cu toate
că a descifrat-o, nu a interpretat-o. (Dacă ar fi făcut acest lucru poate ar fi tras
altă concluzie cu privire la vechimea târgului Botoşani). Cât despre faptul că
V. A. Urechia "pentru Botoşani dă numai sigiliul executat grosier din prima
jumătate a secolului al XVII-lea", credem că nu e nici un motiv de critică din
moment ce numai pe acesta a reuşit să-I depisteze. În ceea ce p[iveşte
interpretarea "naivă" a lui V. A. Urechia că pasărea din sigiliu este un păun şi ar
reprezenta o aluzie la găteala doamnei din venitul Botoşanilor" se pare că este
singura interpretare justă, la aceeaşi concluzie ajungând şi Haşdeu şi PapadopolCalimach şi N. Iorga şi Emil Vîrtosu ş.a. Pe de altă parte, D. Ciurea, nefiind de
acord că este vorba de un păun, ci doar de o "pasăre" nu dă nici o interpretare:
ce anume fel de pasăre ar fi şi mai ales ce semnificatie ar avea ea pentru
Botoşani? Cu toate aceste limite, comunicarea lui D. Ciurea are meritul de a
face unele precizări privind organizarea administrativă a oraşelor, statutul lor
juridic etc., la care se adaugă şi o serie de consideratii generale asupra formei şi
executării artistice a sigiliilor lor. Pentru cel ce studiază sigiliile oraşului
Botoşani, comunicarea prezintă un foarte important punct de referintă deoarece
reproduce pe planşă cel mai vechi sigiliu, cunoscut până acum al acestui oraş,
iar în text este descifrată legenda şi date cotele celor două documente, din 1603
6
şi 1604, pe care a fost aplicat acest sigiliu.
N. Iorga, deşi a publicat numeroase documente din sec. XVII-XIX privind
7
Botoşanii, din care foarte multe cu pecetea târgului, nu face la acestea din urmă
şi descrierea pecetei respective ci notează foarte laconic "pecete cu păunul" sau
Vezi V. A. Urechia - ,.Din JÎKihwrafia română'' în .. Opere complete", t. II, 1888; şi
.. Schiţe de JiKilo~:rafie românească'' Buc. 1891.
5
D. Ciurea, op. cit., p. 157, nota nr. 1.
6
D. Ciurea- Op. cit., planşa II-a fig. Il şi p. 163 trimiterea nr. 20.
7
Documente despre Botoşani N. Iorga a publicat în multe din operele sale. Ne referim însă,
în special la "Studii şi documente cu privire la iJtoria românilor", voi. V Buc. 1903, p. 211-286
şi voi. VII, Buc. 1904, p. 121-151.
4
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"pecete cu sfântul Gheorghe", uneori transcriind şi legenda. Informaţiile acestea
nu mai prezintă azi nici o importanţă deoarece cercetătorul care ar voi să vadă
documentele respective, pentru a studia pecetea, nu le mai găseşte, ele fiind la
vremea publicării de către Iorga în posesia diferitelor persoane particulare.
Totuşi, cele trei reproduceri date de Iorga după amprentele unor sigilii de pe
documentele din 1661 8 , 18209 şi 1780 10 sunt de mare ajutor celui ce se ocupă de
pecetea Botoşanilor pentru că oferă posibilităţi de interpretare şi compar<lre.
Artur Gorovei în monografia oraşului Botoşani reproduce sigiliile
publicate de Al. Papadopol-Calimach şi N. Iorga (cel din 1670 şi respectiv
1820) precum şi altele trei amprente de pe documente din anii 1774, 1831 şi
1832, primele două aparţinând unei persoane particulare iar ultimul arhivei
primăriei oraşului. Reproducerile sunt însoţite de un scurt comentariu din care
esenţială este observarea unor deosebiri între două sigilii reprezentând pe
Sfântul Gheorghe, însă aplicate pe documente din ani diferiţi şi menţionarea
unui alt tip de pecete a oraşului Botoşani, cel din anul 1832, având ca emblemă,
coasa. 11 Desigur, afirmaţia hotărâtă a lui Artur Gorovei că "cea mai veche
pecete a târgului Botoşani este acea de pe un document din 5 august 1670"
constituie o eroare.
În arnplul său studiu referitor la sigilografia Moldovei şi Ţării Româneşti,
Emil Vîrtosu se preocupă puţin şi de sigiliile 12 târgului Botoşani dintre anii
1661-1780 pe care le descrie după reproducerile făcute de Papadopol-Calimach,
N. Iorga şi Artur Gorovei. Descrierile sunt ceva mai complete întrucât se dau
câteva detalii ale emblemei şi dimensiunea sigiliului respectiv. Nu cunoaştem
însă raţionamentul pentru care Emil Vîrtosu, deşi citeazăn reproducerea pe care
o dă V. A. Urechia după un sigiliu al Botoşanilor aplicat pe un act din 1617, nu
începe descrierile sigiliilor botoşănene cu acesta, ci cu cel din 1661 reprodus de
Iorga, lăsând astfel impresia că se raliază părerii potrivit căreia cele mai vechi
sigilii ale târgului Botoşani datează abia din a II-a jumătate a secolului al
XVII-lea.

K N. Iorga - .,Studii şi documente cu privire la i.l'toria românilor", voi. V, Buc. 1903,
dintre p. 220-221.
9
ldem - plan~ dintre p. 260-261 .
w N. Iorga- ,.Studii şi documente cu privire la istoria românilor", voi. VII, Buc. 1904,
plan~a dintre p. 122-123.
11
Artur Gorovei - .. Monografia oraşului Botoşani", Fălticeni, 1926, p. 418-419 ~i
plan~le de la p. 432-433.
12
Emil Vîrtosu - op. cit., loc. cit., p. 480-482.
u ldem, p. 481, trimiterea nr. 1.

plan~a
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În sfârşit un ultim studiu în care este reprodus un sigiliu al oraşului
Botosani îl datorăm lui Dan Cernovodeanu si Ioan N. Mănescu , însă desi
'
'
'
reproducerea este de pe sigiliul din 1603-1604 autorii în mod greşit o arată ca
fiind "după amprenta sigilară în negru fum aplicată pe un document din 5
august 1670, la Al. Papadopol-Calimach."
După cum se poate observa, nici unul din cercetătorii de mai sus n-a
studiat sigiliile Botoşanilor începând cu cele mai vechi şi sfârşind cu cele mai
noi iar atunci când unii s-au ocupat de mai multe din aceste sigilii au făcut-o la
modul general, enunţiativ, fără a stabili elementele diferenţiale sau de
continuitate dintre ele, elemente date de legătura lor indisolubilă cu organul
administrativ care le-a creat şi le-a folosit.
Lficrarea de faţă îşi propune a suplini - pe cât posibil aceste lacune prin
descrierea mai amănunţită a tuturor peceţilor oraşului Botoşani cunoscute până
acum si a altora care n-au fost evidentiate încă, paralel cu urmărirea·modului în
'
'
care evoluţia
oraşului şi a organului său administrativ se reflectă şi prin prisma
modificărilor suferite de aceste peceţi. Ne-am oprit la anul 1862 pentru că odată
cu formarea şi consolidarea statului român modern nu se mai poate vorbi de
"Pecete a oraşului" în accepţiunea pe care a avut-o până la această dată.
Problema sigiliilor folosite de vechile târguri şi oraşe din ţara noastră fiind
strâns legată de întemeierea, organizarea şi dezvoltarea acestor târguri şi oraşe,
este necesar mai întâi să stabilim şi pentru Botoşani, fie chiar şi cu aproximaţie,
data sau perioada de când despre această localitate se poate vorbi ca despre un
oras sau târg - în întelesul medieval si caracteristic Moldovei si Ţării Românesti
din 'acestă epocă. în'această privinţă părerile au fost şi sunt împăr\ite.
'
N. Iorga a afirmat că Botoşanii au fost multă vreme un sat care s-a
transformat în târg "destul de târziu", iar această transformare s-a făcut prin
aşezarea vremelnică a domnitorului Petru Rareş în cuprinsul lui. "Astfel- spune
Iorga - Botoşanii avură după săteanul Botăş, un al doilea părinte, pe Petru
15
Vodă" . Aceeasi afirmatie o mentine Iorga si ulterior, arătând că în vremea lui
Stefan cel Mar~ Botosa,nii erau ~umai un 'sat' 6 care s-a mentinut în această
~ituatie până la un anu~e punct din domnia lui Rareş. 17
14

" Dan Cernovodeanu şi Ioan N. Mănescu- ,.Noile steme ale judeţelor şi municipiilor din
R.S.R." în .. Revista Arhivelor" anul LI, voi. XXXVI, nr. 1-2, 1974, p. Il, fig. şi nota nr. Il.
1
~ N. Iorga- .,Inscripţii botoşănene", Buc. 1905, p. 5-6 şi 8.
16
N. Iorga- ,.Istoria românilor prin călători", editia a Il-a, voi. 1, Editura Casa Şcoalelor,
Buc. 1928,p. 55-56.
17
ldem, p. 113.
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Din

păcate,

autoritatea lui Iorga a

făcut

ca

această părere să

fie

preluată

fără rezerve atât de Artur Gorovei 18 cât şi în alte lucrări mai recente datorate lui
•
19 " ' c·
P. P. Pamutescu
, u. mreazo ş.a.

Este de mirare că nici Iorga şi nici cei care au fost de aceeaşi părere cu el
n-au observat că teoria formării târgului Botoşani abia în vremea lui Petru Rareş
este infirmată de însăsi prima atestare documentară a acestui târg, atestare care
'
.
este făcută în opera lui Grigore Ureche: "Scrie letopiseţul nostru că în anul
6947, noiembrie 28, intrat-au în ţară oaste tătărască, de au prădatu şi au arsu
si
P înă la Botăsani
'
, au arsu si
' târgui Botăsanii".
,
Aşadar, târgui Botoşani exista neîndoielnic încă de la 1439, deci cu un
secol înaintea lui Petru Rareş, iar felul cum este citat în cronică ne îndreptăţeşte
să afirmăm că, întrucât la acea dată târgui era destul de cunoscut şi infloritor
încât a putut atrage pofta de jaf a tătarilor, existenţa sa este cu mult mai veche.
Unii cercetători susţin chiar că Botoşanii ca târg, asemenea oraşelor Baia,
Siret, Suceava, Hotin s.a. este anterior formării statului feudal Moldova.
'
Argumentele aduse
de ei se axează în special pe atestarea prezenţei
2
armenilor în Botosani căci acestia, fiind negustori, nu s-au stabilit decît în
'
'
târguri şi oraşe deja constituite sau într-un stadiu avansat de constituire.
Armenii "au opt biserici în Moldova, dintre care cele mai vechi sunt cea
de la Botosani, ridicată în 1350, si cea de la lasi, care datează din 1395" afirma,
încă în 1849, N. Suţu 23 bazându-;e pe tradiţia păstrată de armeni la acea dată.
Grigore Goilav- susţinând valabilitatea celor spuse de N. Suţu- aduce un
argument interesant şi ·anume: "0 evanghelie scrisă pe pergament şi păstrată aici
21

A. Gorovei- Op. cit .• p. 7.
P. P. Panaitescu în .. Viaţa feudald în Ţara Româneascd şi Moldova - sec. XN-XV/1",
Ed. Ştiin\ifică, Buc. 1957, p. 414: ..În secolele XVI-XVII se ridică Galaţii. Foc~anii, Boto~anii".
211
D. Ciurea - op. cit., loc. cit., p. 159, trimiterea nr. 6: ,,Evideiit nu toate oraşele din
Moldova aveau aceeaşi vechime. Sistemul de conducere. în vigoare la cele existente, a fo~t eJtins
prin imitaţie şi la cele mai noi (Galaţi şi Botoşani în sec. XVI)".
Vezi ~i D. Ciurea - ,,Noi consideraţii privind oraşele şi târgurile din Moldova în secolele în
secolele. XN-XIX în "Anuarul Institutului de istorie şi arheologie A. D. Xenopol", VII, Iaşi, 1970.
p. 24: ,Jn secolul XVI se dezvoltau abia Galaţii şi Botoşanii, care îşi afirma existenţa sub Petru
Rare~. la egală distanţă între Suceava, Ştefăneşti, Dorohoi şi Hîrlău".
21
Grigore Ureche- "Letopiseţul Ţdrii Moldovei", ediţia P. P. Panaitescu, E.S.P.L.A., Buc.
1955, p. 76.
22
O bogată documentare şi bibliografie privind migraţiile armenilor, stabilirea lor în Ţările
Române şi rolul jucat de ei în economia acestora vezi la H. Dj. Siruni: .. Cronica annenilor din
Ţdrile Române" în .. ANI- Revistd de culturd anneand" anul 1, decembrie 1935; .. Annenii în
viaţa economicd a Ţdrilor Române"- extras din "Balcania", nr. 11-UI Buc. 1944, ş.a.
n Vezi "Notions statistiques sur la Moldavie par le Prince Nicolae Soutzo". Iassy, 1849.
p. 52, şi N. Suţu - .. Opere economice" volum apărut în traducerea şi sub îngrijirea lui Ion
Veverca, Ed. Ştiinţifică. Buc. 1957, p. 137.
IM
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(la biserica armenească din Botoşani- n.n.), după memorialul scris pe ea, a fost
făcută la Kaffaohat în anul 803, era armeană, ceea ce ne dă anul 1354 d.Chr.
Aceasta ar corespunde cu d~ta tradiţiei arătată de dl. N. Soutzo". 24
B. P. Hasdeu sustine si el că orasul Botosani este anterior întemeierii
'
'
'
'
'
statului: "îndată după a doua descălecare a Moldovei, Botosanii se bucură de
însemnătatea unui centru comercial moldo-polon. Încă înainte de Dragoş acest
oraş cuprinde în sine o numeroasă poporăciune arme;mă; o poporăciune nu
numai esenţialmente negustorească, ci încă aflătoare în legături comerciale cu
Galitia în care armenii erau de mult răspânditi". 25 Fiind de părere că la Botosani
'
'
a existat
o biserică armeană foarte veche, Hasdeu
admite si data de 1350 ca' an
în care)ICeasta a fost construită.u'
'
'
Iorga însuşi, referindu-se la stabilirea armenilor în Ţările Române arată că
acestia sunt foarte vechi în Moldova "Pe unii din ei domnii cuceritori i-au
apu~at ca orăseni bine ÎnJ·ghebati prin asezările lor". 27 Si, în contradictie cu cele
'
'
'
'
'
afirmate despre transformarea satului lui Botăş în târg datorită lui Petru Rareş,
Iorga conchide: "Botoşanii ar fi rămas pentru totdeauna satul descendenţik.lr lui
28
Botăş dacă nu ar fi avut pe armeni".
Temeinice argumente pentru susfinerea părerii că Botoşanii erau deja un
târg la 1350 aduce şi C. C. Giurescu într-o lucrare mai recentă în care
demonstrează logic posibilitatea existenţei aici, şi la acea dată a unei biserici
armene. 29

Gr. Goilav- .. Annenii ca intemeietori de oraşe in panea de răsărit a Europei", extras
din .. Revista pentru istorie, arheologie şi filologie", voi. X, fasc. Il, Buc. 1909, p. 4.
:!.~ B. P. Ha~deu- .. Ioan Vodd cel Cumplit", Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1942, p. 167,
trimiterea nr. 5.
26
B. P. Haşdeu - .,Annenii in Romilnia ", în .. Columna lui Traian", anul 1, 1870, nr. 30,
p. 3.
27
.. Neamul Romilne:\:c", anull, nr. 14, din 25 iunie 1906.
211
N. Iorga - .,Patru conferinţe despre Annenia: Le.\· Annenieus de Roummanie", Buc.
1929, p. 82.
29
C. C. Giurescu - .. Târguri sau oraşe şi cetăţi moldovene", Bucureşti, 1967, p. 89-90.
Referindu-se la faptul că în 1365 Catolicosul Mesrob înfiin!ează episcopatul armean din Liov
căruia-i supune ~i bisericile din Moldova, precum şi la hrisovul din 30 iulie 1401 prin care
Alexandru cel Bun recunoaşte pe episcopul armenesc Ohanes acordându-i scaun la Suceava şi
punând sub autoritatea lui toate bisericile armeneşti din tară şi pe popii lor, autorul trage concluzia
firescă: .,dacă în anull401 sunt amintiţi armeni în tot cuprinsul ţării cu bisericile şi popii lor, nu e
de mirare că a existat o asemenea biserică în la~i. în 1395, adică numai cu 6 ani înainte. Iar faţă de
dispozitia luată în 1365 de catolicosul Mesrob, nu ne mai surprinde nici existenţa unei biserici
armene în Botoşani în 1350".
24
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Din şirul informaţiilor30 cu care s-ar mai putea dovedi vechimea mult mai
mare decât secolul al XVI-lea a Botoşanilor ca târg se cuvine să menţionăm pe
cea dintr-un document foarte important, dar căruia, din păcate, i s-a dat prea
puţină atenţie. Este vorba de cartea dată de Petru Schiopul negustorilor din
Liov, la 8 ianuarie 1579/ 1 unde arată că adunând pe toţi negustorii moldoveni şi
pe boierii de ţară şi întrebându-i ,.despre starea primitivă a comerţului n9stru
internaţional" i s-a răspuns că "din vechime locul nundinelor era în Botoşani;
mai în urmă neguţitorii îşi aleseră o localitate mai aproape de fruntarie, anume
în Sipineţ, apoi Alexandru Vodă şi predecesorul nostru Ioan Vodă mutară
nundinele tocmai la Hotin".
Prin urmare, cel mai vechi târg sau iarmaroc 32 internaţional din Moldova
este cel din Botoşani şi el datează încă din perioada "primitivă", adică de
început a relaţiilor comerciale externe, care - după cum se ştie - s-(IU stabilit
chiar de la sfârşitul secolului al XIII-lea şi începutul secolului al XIV-lean, deci
cu mult timp înainte de formarea statului.
Faptul relatat de document este destul de verosimil pentru că oricine
priveste harta marilor drumuri comerciale transcontinentale ce străbăteau si
Mold~va în acea perioadă 34 observă cu usurintă
' că Botosanii îndeplineau 'o
condiţie esenţială care putea să determine transformarea sa din sat în târg şi
anume aceea că se afla la intersecţia a două mari astfel de drumuri: primul care
urma ruta M. Baltică- Liov- Cameniţa- Hotin- Dorohoi- Botoşani.- Hîrlău
- Iaşi - spre S.E. prin Lăpuşna, ramificându-se apoi spre Crimeia, Cetatea Albă,
Chilia şi Vicina; al doilea drum care venea din vestul Europei la Praga- Viena
- Buda - Bistriţa - Baia - Suceava - Botoşani - Ştefăneşti - peste Prut spre
Soroca - tinuturile tătăresti pînă în Crimeia.
În afară de aceasta.' faţă de Suceava, Ştefăneşti, Dorohoi şi Hîrlău socotite
cele mai vechi târguri din Moldova, Botosanii se află la următoarele distante
aproximative: 42 km., 50 km., 40 km., şi r~spectiv 50 km. adică la exact cât ~e

.

.

:~~• Dintre acestea deosebit de interesantă ni se pare cea prin care G. Pray arată că, pe la
începutul domniei sale Alexandru cel Bun a stabilit circa trei mii de familii de emigranti armeni în
şapte târguri din Moldova. Deşi Pray nu arată care sunt târgurile şi deşi asupra altor oraşe au
existat păreri deosebite, toti istoricii români şi străini, fără exceptie au numit Botoşanii între acele
şapte "oraşe" ("civilates"). Vezi H. Dj. Siruni- .. Annenii în viaţa economică a Ţărilor Române",
extras din .. Balcania", nr. II-III, Buc., 1944, p. 26-27.
11
Document publicat de B. P. Haşdeu în ,.Archiva Istorică a României", t. 1, partea 11-a,
Buc. 1865, p. 172-174.
12
Nu cunoaştem motivul pentru care Haşdeu a tradus cuvântul ,)armark" cu ,,nundine" şi
nu cu "iarmaroc".
11
N. Grigoraş - .. Dregătorii târgurilor moldoveneşti şi atribuţiile lor pânil la
Regulamentul Organic", laşi, 1942, p. Il.
Joi Vezi C. C. Giurescu- op. cit., p. 56 şi harta de la p. 57.
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putea parcurge într-o zi pc drumurile impracticahilc ~i cu mijloacele de
transport de atunci. ceea ce înseamnă că vrând-ncvrând negustorii ce umblau pc
aceste drumuri trebuiau să facă, în mod obligatoriu, popas la Boto~ani.
Allat şi la intcrscqia celor două mari drumuri comerciale, din loc de
popas Botoşanii au devenit ~i loc pentru schimb ~i desfacere de mărfuri.
Consecinta nu putea să fie decât transformarea localitătii din sat în ora~ încă din
acele vremuri îndepărtate.
Dat fiind scopul lucrării de fată se pune întrebarea: studierea sigiliului
ora~ului poate oferi vreo dovadă că Boto~anii au fost un ora~ foarte vechi.
oricum mai vechi decât secolul al XVI-lea? Răspunsul este afirmativ deoarece
legenda celui mai vechi sigiliu descoperit pînă acum (pc documente din anii
1603 şi 1604) este în limba slavă şi arc următorul continut: "SIA PECEATI
ESTI MIASTA BOTTISANISCAGO".
Termenul "mcasto" cu înţelesul de "oraş'·. "târg". a fost folosit destul de
rar în documentele noastre şi numai în secolele XIV-XV." Dacă Botoşanii n-ar
li existat ca oraş din acea perioadă ci abia din secolul al XVI-lea, legenda
sigiliului său, în mod sigur, n-ar fi cuprins acest termen ce nu se mai folosea ci
pc acela de "trăg". Din acest punct de vedere situatia Boloşanilor este similară
cu cea a Hotinului care, de asemenea arc în legenda sigiliului său termenul
"mcaslo"' pentru "oraş". "
Păstrarea de către conducerea oraşului Botoşani în legenda sigiliului din
secolul al XVII-lea a termenului "mcaslo" ce se folosea cu două secole mai
înainte. este pc deplin explicabilă prin faptul că "există unele sigilii penlru care
schimbarea anuală a conducerii municipale nu aduce după sine şi schimbarea
sigiliului însuşi în nici un fel, acelaşi tipar sigilar fiind înlrebuintat în continuare
de toate conducerile succesive ale municipalitătii", chiar dacă. periodic. el este
reînnoit din cauza uzurii. 17
În concluzie se poate afirma cu certitudine că oraşul Botoşani face parte
din rândul celor mai vechi oraşe din Moldova, oraş a cărui existentă. ca atare.
poate fi socotită cel putin de la 1350 încoace şi nicidecum ca un oraş care s-a
ridicat ahia în timpul lui Petru Rareş.
1

" Cu acest termen sunt denumite în 1-05 oraşele Vaslui şi Tecuci (C. C. Giurescu - op.
cit., p. ~ ), ~i în 1495 oraşul Bîrlad (D. Ciurea - .. Noi con.1·ideraţii pri•·illll oraşele di11 Moldm·a"',
p. 24) deci tol oraşe foarte vechi.
"' D. Ciun:a- ,.Si~-:iliile mediel'llle .. :·. loc. cit., p. 162.
" E. Vîrlosu - op. cit .. loc. cit., p. 458. dă ca exemplu în acest sens sigilii le Cîmpulungului.
Băii. Tîrgovişlei. Romanului.
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în ciuda numeroaselor prădăciuni şi incendii la care a fost supus, o serie
de împrejurări favorabile, Ja dintre care cea mai importantă era excelenta sa
9
poziţie geografică,· au făcut ca târgui Botoşanilor să se dezvolte continuuJ
ajungând la începutul secolului al XIX-lea al doilea oraş al Moldovei, după
Iasi. 411
' Datorită tocmai înfloririi sale economice si comerciale din cele mai vechi
timpuri 41 şi până în epoca modernă42 târgui B~toşanilor, în virtutea dr~ptului
JK "Decăderea Sucevei şi Hîrlăului, strămutarea capitalei la laşi, îndreptar~<a negoţului
moldovenesc pe drumul Galaţiului, toate acestea contribuiră la creşterea putinţelor de câştig, deci
şi la adunarea în acest centru com~rcial a unei mai numeroase populaţii". N. Iorga .,Studii şi
documente ... ", voi. V, p. 652.
w Vezi descrierile făcute oraşului de către o serie de călători străini din secolele XVII-XIX
date de: A. Gorovei - op. cit., p. 47-54 şi 76, D. Ciurea - ,,Noi consideraţii privind oraşele din
Moldova", loc. cit., p. 28-40, V. Tufescu - "Un oraş in declin: Botoşanii" în ,,Sociologia
romiînească'', an III, 1938, nr. 10-12, p. 505, descrieri în care se înregistrează acest progres. De
asemenea menţiunile precise din documente despre "adăugirea oraşului" în 1776, şi mărirea "cu
trei păf\i de cât a fost mai înainte" în 1780, sau apariţia "târgului nou" faţă de "cel vechi" (A.
Gorovei, op. cit., p. 65 şi respectiv 55) confirmă cele arătate.
411
Vezi hrisovul dat de Mihail Suţu la 15 decembrie 1820 ..... şi ca o trebuinţă neapărată
pentru acest târg care, după întinderea lui, este al doilea politic al ţării acesteia" (N. Iorga- ,,Studii
şi documente ... ", voi. V, p. 670).
" Desemnarea târgului Botoşani cu ocolul său ca apanaj al doamnei datează ... după părerea
lui Iorga - tot din vremea lui Petru Rareş. (N. Iorga - op. cit., p. 651 ). C. C. Giurescu, op. cit.,
p. 1966 presupune însă că este mult mai veche, probabil de la începutul domniei.
~supunerea lui Giurescu ni se pare mai apropiată de realitate decât afirmaţia lui Iorga din
următorul raţionament: pentru moşiile din apropierea B0toşanilor (Popăuţi, Tătăraşi, Curteşti,
Mănăstireni, Onţeni, Teişori, Costeşti, Ruşi, Stăuceni, Bătrîneşti) care în mod sigur au făcut parte
din ocolul târgului, documentele din secolul al XIV-lea pînâ la sfârşitul secolului al XVI-lea
lipsesc cu desăvârşire, în timp ce pentru alte moşii lot din aceste locuri sau pentru moşiile ce
făceau parte din ocolul altor târguri există destul de numeroase documente. Această lipsă totală
pentru moşiile din ocolul Botoşanilor nu poate fi explicată prin pierderea documentelor ci rwmai
prin aceea că făcând parte din apanajul doamnelor Moldovei, moşiile respective n-au constituit
obiect de danii, vânzări sau schimburi ce ar fi necesitat emiterea documentelor absolut obligatorii
în asemenea situaţii. Documentele pentru aceste mosii apar abia la sfârşitul secolului al XVI-lea si
începutul sec. al XVII-lea, dar şi atunci daniile au f~st făcute în unele cazuri de doamna ţării (ve~i
de ex. ,,Documente privind i.1·toria Romiîniei", A., Moldova, veac XVI voi. III, doc. nr. 466) sau în
cele mai multe cazuri cu consimţământul lor, după cum ne dau a înţelege o serie de documente,
vezi idem, doc. nr. 496, 526 ş.a.). De altfel domnii, pentru a nu scade veniturile soţiilor lor- fapt
supărător pentru ele şi pentru rangul lor au avut grijă în permanenţă să completeze ocolul
Botoşanilor cu moşii din ţinuturile învecinate: Suceava, Dorohoi şi Hîrlău. Astfel au fost incluse
în apanajul doamnelor moşiile Oncani în 1658 (Gh. Ghibănescu - .Jspisoace şi zopise·~ voi. III
partea 1 p. 92 şi 209), Brehuieşti în 1716 (Gh. Ghibănescu - ,,Surete şi izvoade" voi. XXII p. 134)
şi multe altele încă.
Dacă Petru Rareş ar fi fost primul, după cum spune Iorga, care a creat acest apanaj în mod
firesc trebuie să ne întrebăm ce venituri putea aduce un târg care "până la un anumit punct al
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1

dominial~ exercitat de domn asupra întregii tări. a fost destinat împreună cu

ocolul său ca apanaj al doamnei, sotia domnitorului, ceea ce însemna că. atât
timp cât ca dctinca această calitate, încasa şi dispunea cum voia de veniturile
târgului şi ale moşiilor din ocol.
Ca toale celelalte lârguri sau oraşe din Moldova şi Botoşanii au avut două
feluri de organe administrative unele reprezentând obştea sau comunitatea
orăşcnilor şi alese de ca, altele reprezentând pc doamna tării ca uzufructuară a
dreptului dominial transferat ci de către domn. În prima categoric intrau şolluzul
şi cei 12 pârgari, în cea de a doua vornicii, urcadnicii şi diverşi alti dregători
administrativo-liscali.
Nu insistăm asupra tuturor aspectelor legale de aceste organe
administrative (drepturi, atributii etc.) deoarece în majoritate aceste aspecte au
constituit obiectul a numeroase studii~~ ŞI articole considcrând că nu este cazul
domniei sale'' fusese un simplu sat - după cum tol Iorga a afirmat. Ca sat nu putuse să aihă ocol.
iar după ce a devenit târg trebuia înzestrat cu a~a ceva. Ori nu se cunoa~te nici măcar o men!iunc
din care să reiasă că Petru Rare~ sau urmaşii săi imedia!i ar fi dăruit sau întărit acestui .. nou tftrg··
moşiile şi satele înconjurătoare pentru a-i forma ocolul. Nu se cunoa~te un asemenea document
pentru simplul motiv că nici n-a putul să existe vreunul, din moment ce titrgul Boto~ani. dupii cum
s-a văzul, arc o vechime anterioară formării statului.
Se poate presupune, deci. că odată cu institu!ionalit.area domniei. acest t<Îrg. cu mari
posibilită!i de dezvoltare, şi cu moşiile din jur să fi fost de~tinat de către unul din primii no~tn
domnitori - posibil chiar de Bogdan 1 - ca apanaj pentru sotia sa. 'Şi numai la început a fost
necesar un urie, care probabil s-a pierdut. După aceea s-a creat un obicei care a fost respectat timp
de secole.
'! Situa\ia Bolopnilor de apanaj al doamnelor a încetat în mod formal în anul 1H~H dnd
contele Pahlcn preşedintele plcnipolen!iar al Divanurilor Moldovei şi Valahici in timpul
administra\iei ruseşti asupra Ţărilor Române, a holărill trecerea în visleria statului şi a veniturilor
"de la !inutul Botoşani, care în vremea domniilor au mers pururea intre iraturilc doamnei".
Dar, folosindu-se de puterea sa de domn şi înlrebuin!itnd lot klul de presiuni ~i ciii ilegale. 1\1.
Sturza a continuat a da veniturile Botoşanilor. doamnei sale Smaranda. aşa îndl ahia odatii cu
plecan;a lui din domnie, în luna iunie 1H~9. acestea au înceta! de fapt şi în mod definitiv de a mai
constitui un apanaj pentru doamnele Moldovei. Cf. 1. D. Marin - "Botoşanii apanaj al doamnelor
Moldovei" în "Bolo~ani - istoric şi contemporaneitate", culegere de comuniciiri prezentate la
sesiunea ştiin!ifică organizată la Botoşani în zilele de 16-lH mai 1969, p. 39---tl.
" Despre dreptul dominial precum ~i despre raporturile juridice şi de fapt dintre domnie şi
oraşe vezi: E. Vîrlosu, op. cit., loc. cit., p. ~38---t41 şi ~~6--450: E. Vîrtosu- .. f)e.lpre drepllll de
.l·i~:i/iu" în .. Swdii şi cercetclri de numi.mwtinl" voi. III, p. 339;
D. Ciurea: "Si~:iliile mediemle ule oraşelor din Moldom'', loc. cit .. p. 159; D. Ciurea - "Noi
consideraţii prit•ind oraşele din Moldom", loc. cit., p. ~2. 26-27 şi 38.
"N. Iorga- "Ne~:o{ul in trewllll mmii11nc", Buc. 1906, p. 119-121; P. Panaitcscu- ov
cit. loc. cit., p. ~2~---t30; E. Vîrlosu - "Din .l'i):iltJ~:rafiu Mnldm·ei şi Ţiirii Romci11eşti", loc. cit ..
p. 441--446 şi 450-452; D. Ciurea- "Si~:iliile mediet·ule .. .''loc. cit, p. 159; D. Ciurea- "Noi
con1·ideraţii ... " loc. cit., p. 25-26; C. C. Ciiurcscu op. cit .. p. 125-136; D. Cernovodean. 1. N.
Măncseu op. cit. loc. cit., p. 7.
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sa- repetăm lucruri arhicunoscute. Ne vom referi doar la unele chestiuni.
specifice târgului Botoşani care - sperăm - vor contribui la completarea acestei
proble-matici în general.
O primă problemă de lămurit ar fi aceea a dat~i când se făcea alegerea
soltuzului şi a pârgarilor care, precum se ştie, erau aleşi anual de obştea
târgului, dar cu drept de a fi realeşi.
.
Pentru Bucureşti şi Târgovişte E. Vîrtosu a stabilit această dată afirmând
4
că pentru Moldova "ştirile lipsesc cu desăvârşire". ~
D. Ciurea menţionează alegerea acestor organe reprezentative în oraşele
din Moldova ca fiind "fără un regim bine determinat, la diverse termene, în
diferite localităţi".
Comparând un document din 20 martie 1661 în care este vorba de "V asilie
soltuzul de Botăseani", martor la o vânzare47 si un alt document din 25 mai 1661
in care apare "Gligorie şoltuzul de Botăşe~ni"4 H putem conchide că, în mod
sigur, alegerea şoltuzului şi pângarilor din acest oraş se făcea la 23 aprilie, ziua
de Sf. Gheorghe, când se sărbătorea şi hramul celei mai importante biserici de
aici.
Dintr-un document datat de Iorga49 cu aproximaţie la anul 1600 în care se
arată că un oarecare "Costin si altii din Budzeani vând ocină dinainte lui
.
'
'
Gligorie fost şoltuz armenesc, şi dinaintea lui Vasile Grigii vatamanului de
Popăuţi" se pare că şi la Botoşani, ca şi la Suceava, puternica cqmunitate
armenească ori îsi
un soltuz
separat ori, în anumiti' ani, din rândul ei se
, avea
.
,
alegea şoltuzul ce reprezenta pe toţi negustorii oraşului.
Presupunerea este întărită şi de faptul că la 11 iunie 1662 se vorbeşte
într-un document~ de un "David nemeasnicul cel armenesc din Botosani" ca
'
martor la o despăgubire.
O problemă neelucidată pe deplin până acum este şi aceea a momentului
exact când nu se mai vorbeste de soltuz ca reprezentant al administratiei
oraşului. În acest sens Iorga aflrmă că' aici, la Botosani, ca si în celelalte or~se
şoltuzii sunt pomeniti rar de la 1700 încoace. 51 Înt;-adevăr' sunt pomeniti r.:C
dar cauza trebuie căutată şi în lipsa documentelor, căci ~cestea sunt p~ţine:
Totusi institutia n-a dispărut din moment ce chiar în unele dintre aceste putine
docu~ente se' vorbeşte la 3 aprilie 1737 despre un "Pavăl şoltuz de Botoşe~ni"
46

0

45

E. Vîrtosu - op. cit. loc. cit., p. 444.
D. Ciurea- ,,Noi con.l"ideraţii privind oraşele din Moldova", loc. cit., p. 25-26.
47
N. Iorga- ,,Studii şi documente", voi. V, p. 221, doc. nr. 45.
4
" ldem, doc. nr. 46.
49
ldem, p. 6, doc. nr. 31.
50
N. Iorga- op. cit., p. 222, doc. nr. 48.
51
ldem, p. 666.
46
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care întăreşte şi ca martor şi cu pecetea târgului o vânzare de dugheană' 2 • la
1751. iunie.'' despre doi foşti şohuzi - Timuş Mîrza şi Constandin Mihai - ca
martori. la 1X mai 1764 despre "Văsălc Soltuz" martor la o vânzare şi care pune
şi pecetia oraşului pe act'4 • la 19 octombrie 17X4 despre "casa şohuzului··" şi la
Il iunie 1787 despre .,grădina lui lonită şoltuzul''."' De ahia după această ultimă
dată în nici un document nu se mai vorbeşte de şolluz la Botoşani ceea ce
întăreşte convingerea că functia aceasta a dispărut aici cu desăvârşire în anul
17MO când forma de conducere a oraşului se schimbă. şolluzii şi pârgarii fiind
înlocuiti cu un fel de epitropic care intră în legături Jl)aflc stnînsc. am putea 1:ice
de autosuhordonare. cu biserica cea mai importantă din oraş. biserica Sfântul
Gheorghe.
Cauza acestei .,autosuhordonări'' trebuie căutată numai şi numai în lupta
permanentă dusă de târgovctii din Botoşani împotriva tendintelor de acapararc a
moşiei şi vetrci târgului de către călugării de la Mănăstirea Popăuti din
aproptere.
Conllictul a început odată cu ridicarea. în iunie 1751. Jc către Constantin
Mihail Racovită voicvod a bisericii Sfântul Neculai Popăuti la rang de
mănăstire şi înzestrarea ci. printre altele cu moşia Tătăraşi ce fusese a
Botoşanilor şi cu dreptul de a percepe de la târgoveti dijmă pentru folosirea
hotarului târgului.q
Târgovetii hotoşăncni au adoptat diverse metode pentru a se ·opune acestei
asupriri printre care cităm: 1. trimiterea a numeroase jalhe '~ la Divan şi
domnitori în care se plângeau că mănăstirea împresoară şi vrea să pună
stăpânire deplină chiar pc hotarul târgutu•; 2. construirea de case pc moşia
Tătăraşi a mănăstirii şi refuzul de a plăti dijma hotărâtă către aceasta'''
J. intentarea de procese în fata domnitorilor şi divanului.h<'
2

ldem. voi. VII, p. 122. dor. nr. 2.
;; ldem. voi. V. p. 2~6-2~7. dor. nr. 117.
" ldem, voi. VII, p. 124, duc. nr. 12.
"ldem, voi. V, p. 257-25!!, duc. nr. 147.
'" ldem, p. 423-424.
7
' N. Iorga- Of'· cit., p. 2~6-2~7. dor. nr. 117 ~i lllJ.
'" Asemenea jalhc au trimis oriişcnii din Botoşani in anii 1754 (N. Iorga - idem. dor. nr.
121 ), 1774 (Arh. Stat. Botoşani -col. Documente. Primiiria Botoşani mapa 1. dor. nr. 160 J. 1794
(A. (iorovei- Of'· cit .. p. 66). 1!!05 (idem), l!CO (N. Iorga- idem, p. 260-261. doc nr. 156) ş.a.
''' Vezi jalhde de astă dată ale egumenilor măniistirii din anii 1776. 177!!. 17!!0. 17!!3 ( :\
( iorovci - Of'· cit .. p. 65--66) 1!!20 (Arhivele Statului Botoşani - col. Documente .. Prinuiria
/lotoşani", map. 1 dor. nr. Jl)2) ş.a.
"' Unul dintre aceste procese este cel din 1KOJ in care domnitorul Alexandru Constantin
Moruzi şi hoierii din Divan au hotăr5t mai mult în folosul măn;istirii (vezi hotărârea domm:ască a
lui Alexandru Constantin Moruzi din 31 iulie IKOJ în .. Uricariul" partea a IV-a, laşi. 1!!57.
'
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Însă nici domnitorii şi nici boierii divanului nu doreau să indispună pe
"reprezentanţii

lui Dumnezeu" pe pământul Moldovei astfel că târgoveţii mai
niciodată nu aveau dreptate iar călugării continuau să-i asuprească tot mai mult.
În fata acestei situatii târgoveţii botosăneni au 111ai încercat o solutie:
aceea, cara~terizată foarte 'plastic de D. Ciu;ea61 , în care "sacrul" putea apăra
contr.a tiraniei "sacrului", adică au recurs la 1780 la protecţia bisericii Sfântul
Gheorghe renunţând la forma veche de conducere exercitată prin şoltu:i şi
pârgari.
O altă problemă privind conducerea oraşului, încă insuficient clarificată,
este aceea ce se referă la vornici ca reprezentanţi ai puterii domneşti.
În legătură cu aceasta N. Iorga arată că si la Botosani ca si la Suceava,
încă la 1637 nu funcţiona decât un singur vomi~, 62 şi mai târziu abia pe la 1712,
ar fi fost doi vomici. 63
Începând însă cu cele mai vechi ce se cunosc şi terminând cu cele din
secolul al XIX, documentele atestă existenţa la Botoşani, spre deosebire de
celelalte oraşe, a doi vomici. Aşa de exemplu în cartea prin care Ieremia Movilă
V. întărăste la 4 nov. 1595 mănăstirii Galata satul Teisori din ocolul
'
'
Botoşanilor, danie de la Petru Schiopul, se porunceşte "iar slugile noastre
vomicii doamnei si ureadnicii de Botosani să nu aibă a intra acolo, nici a
globi". 64 De aseme~ea într-un document din 1611, noiembrie, 30 apar ca vomici
de Botoşani, "Gheorghe Vomic şi Toma Vomic",M iar şirul exemplelor fli" putea
continua.
Desigur în unele documente apare doar un singur vornic însă aceasta nu
înseaamă că el era şi singur în funcţie, ci, doar, că la acţiunea pentru care s-a
emis documentul respectiv (schimb, vânzare, hotărnicie etc.) era suficientă

şi

A. Gorovei - op. cit., p. 66. De abia in procesul din 1844, când cauza,
a fost apărată in mod strălucit şi argumentat pe documente de către tânărul
M. Kogălniceanu, aceştia au obţinut oarecare câştig de cauză in sensul că li s-a recunoscut hotarul
târgului ca dreaptă proprietate a lor iar mănăstirea a fost obligată să le mai dea pentru folosinţă
850 de fălcii din moşia ei, fără plată (A. Gorovei - op. cit., p. 70--71 ).
61
D. Ciurea- op. cit., p. 47.
62
,.În 1637 Vomicul de Botoşani era Costin Ciogolea. Deci pe atunci încă nu era decât un
Vomic la Botoşani, ca şi unicul Vomic din Suceava" (N. Iorga- op. cit, p. 657).
6
J Referindu-se la documentul nr. 70 de la p. 229 Iorga face următoarea observaţie: "De
insemnat Pancul ca Vomic de Botoşani (lot numai unul). Scoţând din inchisoarea de Ia Vama pe
Maxut, in 1712, însă, Nicolae Mavrocordat il puse Vomic de Botoşani (Axintie Uricariul,,p. 137).
Pe acest timp însă, Vomicii de Botoşani erau doi (Doc. Bistriţei, Il, p. 100)", cf. N. Iorga- idem
p. 661.
64
D.I.R.- veacul al XVI-lea, A, Moldova, voi. IV (1591-1600) doc. nr. 168.
65
A. Gorovei - op. cit., p. 184.

p. 157-164. Vezi

târgoveţilor botoşăneni
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participarea numai a unuia dintre vornici spre a da garantia îndeplinirii întocmai
a actiunii.
' Tot în legătură cu vornicul există încă discutii 66 cu privire la faptul dacă
acest dregător şi ureadnicul sunt dregători deosebiţi sau, dimpotrivă, reprezintă
unul şi acelaşi dregător cu aceleaşi atribuţii însă cu nume diferit.
Din lipsa documentelor nu putem şti care a fost situaţia din acest punct de
vedere la Botoşani în secolele XIV-XVI însă documentul din 1595 -citat mai
sus - ne atestă că în ultimii ani ai secolului al XVI-lea exista încă o distincţie
clară între vornici şi ureadnici. Dar nu după mult timp această distincţie dispare
întrucât într-un document din 12 iulie 1606117 se vorbeşte de "Pătraşco vornic de
11
Botăşeni". iar în altul din 1607 aprilie 12 H de "Pătraşco ureadnic de Botăşeni".
De asemenea, într-un document din 15 mai 160911" este pomenit "Toma ureadnic
ot Botăşcni" iat în documentul citat, din 30 noiembrie 1611, Toma poartă titlul
de "vornic de Botăşeni". Dacă pentru aceste documente ar mai putea încape
vreun dubiu. în sensul că mai multe persoane puteau să aibă acelaşi prenume
70
pentru persoanele din două documente care au aceeaşi dată: 4 iulie 1640 • nu
mai încape nici o îndoială. În primul din aceste documente este vorba de
"Dumitru Roşea vornic de Botoşani" şi de "Vişan Vornic de Tg. laşi" iar în al
doilea de "Dumitru Roşea ureadnic de Botoşani" şi de "Vişan urcadnie de Tg.

'"' P. 1'. Panaitcscu- op. cii. loc. cii., p. -126- .:slc de părere că începând cu secolul al XVka vornicii de oraş din Moldova sunt treptat înlocuiţi cu urcadnici. Spre dcoscoir.: de vornici.
uriadnicii ar fi dregători civili, cu atriouţii mai mult fiscale. Cauza acestei inlocuiri ar consta în
ruinarea ~i dispariţia curţilor întărite din oraşe. Apariţia urcadnicului ar insemna o mai mare
apăsare a domniei asupra oraşelor.
C. C. Giurescu- op. cii., p. 136- nu impărtă~qlc această piircre ~i opiniază cii vornicii au
.:xislal din momentul in care Domnia a luat in stăpânire târ~urik ~i ora~ek din ţară la intemeierea
statului şi au dural pâni\ după moartea lui Ştefan cd Mar.:. Conform tezei lui ( iiurescu. in secolul
al XV-lea termenul de ureadnic nu desemnează un drc~ător domnesc special cu atriouţii
administrativ-judecătoreşti. ci arc înţelesul general de .. slujhtş" sau .,drcg<ilor". Ahia din secolul al
XVI-lea ureadnicul va deveni un dregător al domniei in l<Îr~uri sau ora~e cu atriouţii
administrative. judecătoreşti şi fiscal.:, întocmai ca şi vornicul în secolul al XV-lea. ceea ce conchide ( iiurescu- "ar insemna că de fapt av.:m de a face cu un nou nume al Vornicului".
D. Ciurea - Of'- cii. loc. cii., p. 26. lrimiter.:a nr. 17 - p.: oaza a două documente din 1617 ~i
1618 care califică aceeaşi persoană drept .Josl vornic" şi respectiv drept ,,fost urcadnic'' de Huşi
consideră ca inexistentă distincţia între vornic şi ureadnic.
7
" Direcţia Generală a Arhivelor Statului (în continuare DCiAS)- .. Calalo~:ul documelllelnr
nwldm·e11eşli din
Arhil'll 1.1"/oricci Cenlralc'i" (în continuare .,Cawlo~:ul documelllelor
nwldove11eşli"), voi. 1, Buc. llJ57, nr. 1282.
''" ldem, nr. 1316.
"'' N. Ior~a - "1'· cii., p. 21-1, doc. nr. 20.
711
D.Ci.A.S. - "Calaln~:ul documenlelnr moldm•eneşli", supliment 1. Huc. 1975, nr. 592 ~i
5lJ3.
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Iasi" ceea ce înseamnă că nu mai poate fi pusă la îndoială - pentru această
• pe~ioadă- sinonimia între termenul de vornic şi cel de ureadnic.
Nu cunoaştem pentru celelalte oraşe dacă termenul ureadnic s-a menţinut
si mai târziu. Pentru Botosani, documentul din 1640 este ultimul în care s-a mai
intrebuintat acest termen.' documentele ulterioare, până în secolul al XIX-lea,
denumind pe dregătorii domneşti numai cu termenul de "vornici de Botoşani".
Ca toate orasele si târgurile din Moldova si Tara Românească, si
Botoşanii, încă de ia înt~meierea lui ca târg, în virt~tea' dreptului de sigiliu 71
recunoscut sau acordat de Domnie, şi-a avut pecetea sa proprie, a cărei
72
emblemă, în decursul timpului, s-a schimbat de mai multe ori.
Cel mai vechi tip de pecete a târgului Botoşani cunoscut până acum este
cel ce are ca emblemă o pasăre care, de către cei mai mulţi cercetători, s-a
presupus a fi reprezentând un păun - simbol al situaţiei târgului de apanaj al
doamnelor, al faptului că podoabele ei erau cumpărate din veniturile strânse de
aici.
Prima pecete din cadrul acestei serii sigilare, doar reprodusă de D. Ciurea
şi D. Cernovodeanu, este rotundă, cu diametrul de 3,2 cm şi reprezintă în câmp
un păun cu aripile ridicate. Pe capul păunului se află o cruce. Păunul are în faţă
sub picioare, şi în spate, deasupra aripilor ornamente florale. Câmpul peceţii
este înconjurat de un cerc liniar alb, unul periat negru, după care urmează iar
unul liniar alb. În exergă este scrisă în limba slavonă legenda: "SIA PECIATI
ESTI MIAST A BOITISANISCAGO" adică "Aceasta este pecetea târgului
Botoşani". Legenda este înconjurată în exterior de un cerc liniar alb, urmat de
altul negru (fig. nr. 1). Cu această pecete au fost întărite documentele din 20
iulie 1603n, din 31 iulie 1603 74 şi din 18 aprilie 1604. 7s
După cum am menţionat, neavând posibilitatea să consultăm lucrarea lui
V. A. Urechia ,,Schiţe de sigilografie rorr.!inea.w.:ă'', Bucureşti, 1891, nu putem
descrie pecetea Botoşanilor din 1617, reprodusă de el şi citată de E. Vîrtosu. Tot
din această cauză rămânem în dubiu şi asupra accepVunii termenului "similar"
întrebuinţat de E. Vîrtosu pentru acest sigiliu în comparaţie cu unul din 1774:
este vorba de un sigiliu "similar" adică "identic" cu cel din 1774, cu singura
Vezi E. Virtosu - ,,Despre dreptul de sigiliu" in ,,Studii şi c:erc:etdri de numi.l'matic:ă",
voi. III, Buc. 1960, p. 338.
72
Pentru mai buna înţelegere a corelaţiei dintre evoluţia organului administrativ al oraşului
şi modificările survenite in emblema sigiliului său, cauzele sau actele normative care au
determinat aceste modificări le vom arăta când vom vorbi despre fiecare tip de pecete şi despre
fiecare nou element apărut, bineinţeles in limita datelor ce le deţinem.
1
~ D.I.R.- Veacul XVII, A. Moldova, voi. 1, doc. nr. 159.
74
D. Ciurea- ,,Sigiliile medievale ... "loc. cit., p. 163, trimiterea nr. 20.
7
~ Arhivele Statu-lui Iaşi - CCLXXIV /2.
71
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deosebire că apare în plus un cap de bou, sau "similar" în sensul de "lol un
sigiliu reprezentând păunul?" Mai verosimilă este cea de a doua accepţiune
deoarece ar fi putin probabil ca după un secol şi jumătate sigiliul să rcprczinlc
numai un singur clement în plus (capul de bou). toale celelalte elemente ale lui
rămânând neschimbate.
Pece~ile din anii 1661 şi 1670 rcprodusc de Papadopol-Calimach, N. Iorga
şi A. Gorovei sunt rotunde, cu diamctrul de 3,2 cm. Aplicate în negru-fum, ele
reprezintă în câmp un păun cu coada răsfirală. Capul păunului este spre
senestra, în dreptul cuvânlului "pecetea" din legendă care este scrisă de jur în
jur cu litere chirilice: "PECIA TIA TRAGU BOTĂŞ". Litera "g" de la cuvântul
"lrăg" arc forma "r ". iar "Botăş" este scris cu litera "B".
Credem că din aceeaşi perioadă este şi pecetea de pc un document
ncdalal ~ anat Ia Arhivele Statului Botoşani (fig. nr. 2)."
După descrierea, deşi sumară, dar mai ales după legendă considerăm că şi
7
77
peceţile de pc documentele din 5 martie 1657 şi 20 decembrie 1676 " sunt
identice cu cele din anii 1661 şi 1670.
Cu pecetea reprezentând păunul sunt întărite şi două documente din anii
11
1737 '~ si
1670 aceasta prezintă
, 1740" • Fată
, de pecetea din anii 1661 si
'
următoarele deosebiri: păunul din câmpul pcccţii este mai mare iar penele sunt
redate sub forma unor linii înlrctăiatc oblic formând romburi verticale care dau
mai mult iluzia unor solzi." 1 Deasupra aripilor, pornind de la gât. se ană o rămu
rică cu mai multe frunze. Legenda, pornind de sub picioarele păunului. încât de
astă dată capul păunului se ană în dreptul cuvântului "Botăşen", adică invers
decât în pccc~ilc anterioare, este şi ca deosebită: "PECETE OT TRAG BOT ASEN", literele puse în discuţie având forma "b" pentru "g" şi "li" (fig. nr. 3 ).
O altă pecete cu păunul este întrebuinţată pentru întărirea unui document" 2
din anul 1774. Aceasta se deosebeşte de celclaltc prin faptul că păunul este reda!
foarte schematic şi este înconjurat de un cerc liniar alb, subţire, legenda foarte
puţin lizibilă fiind astfel scrisă în cxcrgă.
7

7

70

Arhivele Statului Botoşani, col. documente, mapa "Balş-Ghica" - Dumhrăveni, doc. nr.

411.
D.G.A.S.- "CataloKul documentelor moldm·eneşti'', voi. III, Buc. 1968, nr. 234.
ldem- voi. IV, Buc. 1970, nr. 105.
7
'' Arh. St. Botoşani- Documente, donaţia .Aritonovici", mapa nr. 4, doc. nr. 2.
"" ldem, biserica "Cuvioasa Paraschiva" mapa nr. !!, doc. 1.
1
" S-ar putea să fie la 1d cu aceeaşi pecete probabil neclară, de pc un document nedatat pl:
care N. Iorga îl dă între 1699 şi 1700 şi despre care autorul nu spune decât: .. Pecete rotundă cu
arahcscmi". (N. Iorga- ,,Studii şi documente", voi. V, p. 225-226, doc. nr. 58).
H! Artur Gorovei, op. cit .. p. 418 şi 433 - fig. nr. 3.
77

7
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Ultima pecete cu păunul este confectionată în anul 1780 dar, în mod
inexplicabil, apare în coltul din dreapta jos pe un document din 1772"1 în care
nici nu este mentio~ată şi punerea peceţii. Această pecete aplicată în negru-fum,
este rotundă, cu diametrul de 3,2 cm şi reprezintă în câmp un păun cu capul spre
dextra. Deasupra capului acestuia, putin spre dreapta, se află o stea. Sub
picioarele păunului este reprezentată ~n fel de terasă formată din trei linii
(.Sub terasă se află trecut anul
dispuse în următoarea formă)
confectionării tiparului: 1780. Câmpul este înconjurat de un cerc liniar alb, în
exergă fiind scrisă legenda: "PECETE TARGULUl: BOTOSONI". Legenda
este şi ea înconjurată de un cerc liniar alb şi unul negru. (fig. nr. 4).
Această ultimă pecete cu păunul a fost în mod sigur folosită de la 15
decembrie 1780 şi până la 19 decembrie 1783 deoarece cu ea au fost întărite
4
două documente având datele de mai sus. H
Din descrierile făcute şi din reproducerile existente, asupra peceţilor
Botosanilor reprezentând un păun se pot trage următoarele două concluzii:
'A) În decursul celor aproape două sute de ani de folosire certă a acestor
peceti tiparele lor au fost modificate de mai multe ori - fapt evident din
deosebirile amprentelor de pe documente - dar anul modificării nu poate fi
stabilit pe de o parte din cauza lipsei documentelor validate iar pe de altă parte
deoarece pe nici un tipar, cu exceptia ultimului, nu este trecut anul
confectionării.

'
.
B) Pecetea din anii 1603-1604, prin frumuseţea ei şi măiestria execu~iei,
prin respectarea celorlalte criterii de apreciere, poate fi inclusă în categoria
sigiliilor oraşelor ce datează "din prima perioadă numită clasică a blazonului"
ce s-a dezvoltat în Tara Românească si Moluova în secolele XIV-XV"'· Aceasta
'
'
constituie încă o dovadă
privind vechime.~
foarte mare a acestui sigiliu şi,
implicit, a oraşului Botoşani.
Schimbarea formei de conducere a oraşului Botoşani în 1780 şi punerea
lui sub ocrotirea bisericii Sfântul Gheorghe a atras după sine şi schimb~rea
sigiliului. Reprezentarea bisericii - icoana Sfântului Gheorghe omorând un
balaur - devine şi emblema pecetii oraşului. Însă anul 1780 trecut în legenda
noului sigiliu nu înseamnă că în acel an s-a confec\ionat tiparul lui deoarece după cum s-a văzut - în 1783 se folosea încă tiparul peceţii cu păunul.
Semnifica\ia anului din legendă nu poate fi alta decât de a arăta că de la
acea dată - şi nu alta - taxele percepute pentru punerea sigiliului sunt destinate

M~

.

Arh. St. Botoşani. Documente, biserica "Sfântul Gheorghe", mapa nr. 5, doc. nr. 1.
114
N. Iorga - ,,Studii şi documente", voi. VII, p. 128, doc. 131. Idem p. 130, doc. nr. 39;
idem, planşa dintre p. 122-123.
K~ Dan Cernovodeanu, 1. N. Mănescu- op. c:it. loc. cit., p. 7-8.
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(sau "afierosite" cum zice legenda) pentru întreţinerea bisericii respective şi
care în scopul acesta, păstra şi folosea în exclusivitate sigiliul municipal. Era şi
acesta un semn al "autosubordonării" noului organ de conducere al oraşului faţă
de această biserică.
Nu cunoaştem anul când s-a confectionat întâiul tipar al pccctii cu
emblema Sfântului Gheorghe deoarece încă nu am găsit documente validatc cu
pecete pentru anii 1783-1800. N. Iorga a publicat un document din 18 martie
1796 la sfârsitul căruia face mentiunea: "Pecetea din 1780" a orasului,Hn dar
'
'
,
conform obiceiului - nu spune care din ele: cea cu păunul sau cea cu Sfântul
Gheorghe?
Primul document pc care este imprimată în negru-fum, pecetea cu Sfântul
Gheorghe arc data de 12 aprilie 1800. H? Pecetea este rotundă, cu diametru! de 4
cm. În câmp este reprezentat Sfântul Gheorghe călare omorând un balaur
înaripat. În fata calului, spre dextra este înfătisată schematic o biserică. a cărei
turlă ajunge apro~pe de nivelul capului calul~i.' Între baza de jos a bisericii, lipit
de ea, până aproape de capul balaurului, pc sub picioarele din faţă ale calului,
este făcut un ornament nora!. De asemenea, un ornament nora! se află deasupra
cozii calului. La stânga capului Sfântului Gheorghe şi la dreapta, după hlamida
fluturândă, sunt două fragmente de cartus în care scrie: "ST ... GHER" (Sfântul
Gheorghe). În exergă este scrisă iegenda: "PECETIA: TARGULUI:_
BOTOSAN: .AFIEROSIT. LA ST: GHEOGHI: 1780". Legenda este mărginită
în exterior de un cerc liniar alb şi subţire, urmat de un altul negru mai lat. (fig.
nr. 5).

Cu aceeaşi pecete sunt întărite şi documentele din Il iunie 1804HH' 23
ianuarie 1807K'J si 29 martie 1807<)('.
Între anii 807 şi 1820 tiparul peceţii reprezentând pc Sfântul Gheorghe a
suferit, dacă nu mai multe, cel puţin o modificare, căci jalba târgoveţilor din
ianuarie 1820 precum şi un act de vânzare din 1O mai 182091 sunt întărite cu o
pecete care, deşi are aceeaşi emblemă, prezintă unele deosebiri: balaurul arc un
singur picior, ornamentul nora! dintre el si biserică este mai simplificat si nu
'
'
atinge baza bisericii; iar cel de deasupra cozii calului lipseşte, latura dinspre
dextra a bisericii este dreaptă şi nu arcuită după excrgă, iar turla este redată mai
schematic sub forma unui triunghi; cartuşul este mai lung şi se arcuieşte după
cxergă în ambele capete, în interiorul lui fiind scris de astă dată "STI.. .GHER";

i

•n N. Iorga- op. cit .. p. 138, doc. nr. 57.
7
" Arh. Sl. Botoşani- Documente .,Prilmlria oraşului Botoşani", map. I, doc. nr. 175.
"" Arh. Sl. Botoşani, col. documente, "Primâria oraşului Botoşani", mapa I, doc. nr. 15.
"'' /Jem, mapa nr. 38, ·dbc. nr. 14132.
·•• Arh. St. Iaşi. P. 42811 O1.
''' Arh. Sl. Botoşani, Documente, dona ţi a "Dtmthrov.Khi'', mapa nr. 31, doc. nr. 31.
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lcgcmla este şi ca diferită ca formă: PECETIA. TARGULUI BOTOSAN.
A FIER OS IT. LA SFETI. GHEORGHI. 1780. (fig. nr. 6 ).(V ezi şi reproducerea
<.lată de Iorga în planşa din "Studii şi documente" voi. V între p. 261-261). Un
început de organizare municipală în Botoşani s-a făcut prin acelaşi hrisov din
1820 al domnitorului Mihail Sutu. hrisov prin care alături de alte dispozi\ii se
hotărăşte înfiin\area unei "Case Obşteşti" compusă din şase persoane alese de
ohştia târgului. Aceşti epitropi, aleşi câte doi din rândul fiecărei categorii
înstădtc. adică a boierilor ce stăteau în Botoşani, a negustorilor fruntaşi
moldoveni sau greci şi a celor armeni, aveau îndatorirea să strângă veniturile
destinate facerii străzilor şi altor lucrări cdilitare, să vegheze asupra diferitelor
tranzacţii, să judece unele pricini etc.
Pentru a da o mai mare solemnitate actelor întocmite de ci, epitropii
trabuiau, după porunca hrisovului, să le iscălească "punând şi pecetea târgului;
care pecete a să stea în toată vremea la epitropi".
Întrucât hrisovul a fost dat la 15 decembrie 1820, alegerea Casei obşteşti,
deşi nu se ştie cu precizie luna şi ziua, n-a putut avea loc decât în anul 1821.
Probabil că după această alegere noua epitropie dispune confeqionarea unui
nou tipar al pccetii care, păstrând elementele esenţiale ale celorlalte dinainte, are
unele deosebiri, balaurul este redat mai schematic şi are iar două picioare;
ornamcntclc Ooralc au dispărut cu desăvârşire; poziţia picioarelor calului ca şi
acopcrământul de sub şea sunt diferite; biserica este mai mică, mai sim,Plă, iar
clopotnita şi turla sunt redate într-un singur triunghi; aureola Sfântului
Gheorghe este mai subţire; cartuşul este mai scurt şi drept în ambele capete,
partea din dreapta a lui fiind situat acum deasupra hlamidei Outurânde şi nu
după ca, iar în interiorul lui scrie: "ST ... GHF.". Legenda noului sigiliu este:
"+PECETIA A. T ARGULUI BOTOSAN AFIEROSIT LA ST. GHEORGHI
1780". (fig. nr. 7). Cu noua pecete au fost întărite documentele din 25 ianuarie
1824') 2 • 22 august 1826') 1 şi 5 noiembrie 1827.Y4
După câţiva ani de la hotărârca de înfiinţare a Casei Obşteşti şi alegerea.
cforilor, hotoşăncnii se împart în două grupări potrivnice. Fie "mândria de a sta
în frunte", fie "dorinţa de a se înfrupta din veniturile comunei" îi făcea pe mulţi
să dorească a acapara conducerea Eforiei.Y~ Cei din opoziţie "oameni care nu
erau nici negustori asezati de multă vreme în Botosani, nici vechi boieri ai Tării
de Sus, ci mai mult ~ăflă~iţi ai ultimelor vremi de 'prefacere şi parvenire"96 ~are·
··~ Arh. St. Botoşani. Doc., biserica .,Sf. Spiridon", mapa nr. 5, doc. nr. 7.
'" ldem . .. Primăria Botoşani'', mapa nr. 10, doc. nr. 193.
'J~ ldem, biserica "Vovidenia", mapa nr. 5, doc. nr. 28.
'" Pentru luptele dintre cele două grupări pentru acapararea conducerii Epitropiei, vezi
N. Iorga- "Studii şi documente", voi. V, p. 673-678.
"" N. Iorga. op. cit., p. 676.
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dădeau bani cu împrumut şi exploatau moşiile boiereşti luate de ci în arendă.
alcătuiră în 15 noiembrie 1827 un proiect de organizare a Eforiei în care, printre
multe alte propuneri, se face ~i una originală privind un nou mod de folosire a
sigiliului târgului: "pecetea, pentru paza buni lor orânduieli şi dreptilor lucrări.
giumătati va sta în toată vreme la casierul epitropiei şi giumătati la unul cinstit

din ncguţitorii armeni, la cari obşteşti să va socoti. Şi, în vremi la orici trebuinţă
di a să puni peceti, pe orice document sau hârtie de trebuinţă, întâi vor iscăli
epitropii rânduiţi, întru o unire, şi apoi casicrul: undi pecete întru întregime, în
fiinţa şi a niguţitoriului-căruc îi va li încredinţată ace giumătati, o vor puni pi
aceli documenturi sau hârtii. Şi nici un fcli de irat să nu i să lcgiuiască. nici să se
ia, pentru peceti, fără sfatul şi socotinţa obştească, decât numai săngura oca de
ceară a bisericii sfântului Gheorghii di aice, după cum din vechime au urmat".'n
Cu toate intervenţiile şi încercările de mituire, chiar, domnitorul Ioan
Sandul Sturza respinge acest proiect, "darurile'' celeilalte grupări . - "de
guvernământ" - fiind mai substanţiale. Prin hotărârea domnească din 7 martie
1828, printre altele, se specifică în ceea ce priveşte păstrarea ~i folosirea
sigiliului: "asăminea şi pecetea tărgului, să să ci şi să să puie după vechiul
obicei păstrată, întrebuinţându-să precum s-au urmat când nu era nici un feliu de
pricină" " ceea ce înseamnă că sigiliul nu se mai împarte între casicrul epitropiei
şi un negustor armean.
Odată conflictul încheiat prin hotărârea domnească. probabil că noua
epitropie, formată din reprezentanţii grupării învingătoare a dispus confecţio
narea unui nou tipar sigilar căci amprenta pcceţii, întrebuinţată pentru întărirea
unei vânzăril)<J din 2 noiembrie 1829, prezintă unele deosebiri faţă de cea
întrebuinţată în perioada 1824-1827: balaurul este un pic mai lung şi mai
schematic, mai puţin încovoiat la mijloc, marginile trupului şi aripilor având o
formă mai accentuată de crenguţă de conifer; biserica este desenată cu linii
duble. alb-negru, având schiţată crucea din vârful turlci sub forma unui punct,
element ce lipseşte în peceţile vechi; aureola din jurul capului Sfântului
Gheorghe nu mai este redată printr-o linie continuă, ci prin una punctată;
capetele suliţei sfântului se află în dreptul literelor "P" şi "1" ale cuvintelor
"pecetia" şi "afierosit", în timp ce în vechea pecete capătul de jos al ei este în
dreptul literei "A" de la "afierosit" (fig. nr. 8).
11

ldem, p. 274. Se vede din acest citat şi legătura dintre epitropia Lârgului şi hiserica .. sr.
Gheorghe" care "din vechime·· primea pentru aplicarea pccetei câte o oca de ccarii. Ohicciul
datează, după cum s-a arătat, din 1780.
•JK N.lorga, op. cit., p. 281-283, doc. nr. 184.
'"' Arh. St. Botoşani. Documente, mapa nr. 38, doc. nr. 3.
'
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Aceasta este ultima pecete cu sfântul Gheorghe întrucât amprenta de pc
documentul din 4 mai 1831 11 • 1 este identică cu cea din 1829.
Punându-sc în aplicare dispoziţiile Regulamentului Organic referitoare la
1111
infiintarea Sfaturilor Municipale (numite ~i Eforii) în oraşe şi târg uri • la 2
ianua;ic 1832 are loc alegerea Sfatului Municipal Botoşani 1112 compus din -'
mcmhri. dintre care unul preşedinte. şi un secretar. acesta din urmă având în
subordine şi doi scriitori, precum şi un număr de servitori. după trebuinţă.
Încă sJe la începutul activităţii sale Sfatul Municipal Boto~ani dispune ~i
îşi confcc!ioncază un sigiliu nou pentru validarea actelor ieşite din cancelaria sa.
situându-sc din acest punct de vedere printre primele Sfaturi care au făcut
asemenea lucru. 1111
Însă, pentru o scurtă perioadă de timp, pînă la confcqionarea acestui
sigiliu propriu, Sfatul Municipal Botoşani a întrebuinţat sigiliul
comandamentului trupelor rusc~ti de ocupa!ic cartiruite în acest oraş. Două
rapoarte ale Sfatului către Departamentul Pricinilor Dinlăuntru. unul din 13
11
mai 1.1 şi al doilea din 20 mai"') 1832. sunt întărite cu sigiliul rusesc. Amprenta
acestuia. în ceară roşie, este rotundă cu diametru! de 30 mm şi arc r:cprezcntat în
câmp vulturul hiccfal cu o coroană princiară închisă. cu haza la nivelul
capetelor vulturului şi cu cruce deasupra. De jur în jur, în două scmiccn:uri este
scrisă legenda puţin lizihilă: în semiccrcul de sus: "cvartiri ........... ",iar în cel de
jos: "Botoşani - 1830".
Prin acelaşi raport . din 20 mai 1832. printre allclc. se cerc
Dcpartam.cntului să se trimită Sfatului o formă de pecete fiind lipsită cantelaria
1110
de această pecete.
La acest raport Departamentul răspunde la 1O iunie că
"primindu-să raportul acestui sfat supt nr. 38 şi văzându-să cerirca ci faci, iată
că prin aceasta i să trimcti formă di peceti şi i să scrii că slovili ci sunt supt ia (şi
cari zicu: "Pecetea Sfatului Munitipal
din Botosani")
să li scrii pi maruinca
ci •
,
'
l:'
,.., Artur Gorovei, op. cit .. p. ~ 1H ~i ~3:! - fig. nr. 1.
Vezi anexa litera N .. Pentru in/iin{area l!,j(Jriilor ort'işeneşti" în .. Re~:ulame/1/ul Or~:anic
a Prinţipallllui Moldrll'ei''. Tipografia .. Alhina", E~ii, 1837, p. 96-120 care cup1inuc toate aceste
dispoziţii privind componenţa, alegerea, atribu{iilc etc. ale Eforiilor.
~ Procesul verbal de constituirea Sfatului Municipal Botoşani se află la Arh. St. Iaşi, col.
..Gh. Asachi", litera m, dosar 526. voi. XVII, fila 3. Câteva aspecte legate de alegerile anuale ale
Eforici Botoşani şi activitatea ci. Vezi la A. Gorovci, op. cit., p. 207-309.
1111
Sfatul Municipal Iaşi, de cx .. nu şi-a confecţionat dccloc sigiliu. folosindu-! pc cel al
'Agici. De abia în anul 1!!3~ Eforia oraşului la~i î~i întocmc~tc un sigiliu propriu. Vezi Cihcorghc
Ungureanu . ..Si~:iliul oraşului laşi în sec al XIX-lea" în .. Revista Arhil'l'lor", nr. 2/19%, p. 85.
,.". Arh. SL. laşi, fond cit. dos. 52t'l, voi. XV1I, fila 232.
11
~ ldem, f. 239.
1111

111

"~' ldem. Ciorna raportului se atlă la Arhivele Statului Botoşani, fond "Primăria oraşului

Botoşani", dos. nr.

2/1832, p. 6.
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împregiur, diasupra, dioscbindu-să oarişci pi dinăuntru lărgimi di a încăpe
slovili a scrii. Plata, acel sfat o va răspundi".
Noua pecete a fost confcc\ionată imediat după sosirea adresei şi formei
trimisă de Departament, dar, fie, din cauza grabei, fie din ncaten\ic, meşterul a
greşit tiparul, unele elemente fiind în pozi\ii nefircşti. Împrumutând ca
emblemă, în urma instrucţiunilor primite, elementul specific din stema tinutului
11
Botoşani, şi anume coasa 111", amprenta acestei peceţi aplicată în ceară roşic ~J pe
110
două rapoarte ale Sfatului către Dcpa"rtamcntul Dinlăuntru, din 27 iunie şi 1
iulie 1H32 111 prezintă următoarele caracteristici: este aplicată în ceară roşie.
rotundă. cu diametru! de 40 mm .. în câmp este reprezentat un scut timbrat de o
coroană princiară deschisă; scutul. sustinut de doi peşti uniti cap la cap sub
latura lui de jos şi cu cozile arcuitc în sus pc lângă marginile laterale, arc
gravată pe el o coasă cu coada înclinată din coltul din dreapta-sus spre cel din
stânga-jos, coasa propriu-zisă fiind dca-lungul laturii de sus şi cu vârful spre
senestra (aceasta este o poziţie nefircscă deoarece nu se lucrează cu coasa
astfel); tol în interiorul scutului, jos, în spatiul rămas liber în stânga cozii de la
coasă şi sub ca este trecut anul confcqionării: 1832; de jur împrejurul câmpului
pccctii. pornind din partea dreaptă a coroanei princiarc înspre cea din stânga.
este scrisă legenda "PECETIA SFATULUI MUNITIPAL DE BOTOSENI".
În raportul cu "Sama de câti bani anume s-au cheltuit si s-au dat în lcfi si
în altele pi luna iunie 1832" 112 în,aintat Departamentului este' trecută şi suma d~
18 lei care s-a cheltuit de Sfatul din Botoşani pentru ,,facerea pecctâi acestui
Sfat". Deşi în această "samă" nu este trecută ziua când s-a făcut plata, este sigur
că aceasta s-a făcut pentru pecetea greşită. Imediat după cimstatarca greşelii. la
23 iunie 1832 - aşa după cum reiese din însemnarea "de câ!i bani s-au cheltuit
de căntăleria Sfatului Orăscncsc din Botosani" 1 u - se plătesc 1O Ici pentru
pecete. prcfacirea ci".
Amprenta noii peceti. "prefăcută". aplicată în ceară roşie pc un raport al
Sfatului către Departament din 29 iulie 1832 114 este mai mică în diametru (33
mm. ). prezintă aceleaşi elemente ca cea care a fost greşită, însă de data aceasta
coasa din eâmpul scutului tiind în pozitie normală, cu coada înclinată din coltul
1117

•

'

't

'

1117

"'K

p. 419

''

'

~rh. St. lloloşani, fonu "Primăria oraşului Botoşani"' dos. nr. 2/11!32, f. 83.

Incă din anul 1811 coasa apare ca emhlemă a tinutului Botoşani; A. <iorovei, op. cit.,
435- fig. nr. 5 şi 7.
"" Fiind aplicată în ceară roşie nu am reu~it s-o fotocopiem.
1111
Arh. St. Iaşi. col. "Gh. Asachi", lit. m, dos. 526. voi. XVII, f. 21!4 şi 307.
III Jc/em, f. 269.
11
~ Arh. St. Iaşi, col. "Gh. Asachi", litera m, dosar 526, voi. XVII, f. 403.
ll.l Arh. Sl. Botoşani, fond "Primăria Botoşani"', dos. nr. 2/1832, f. 165.
11
~ Arh. Sl. Iaşi, fond. cit., dos. nr. 526, voi. XVII, f. 339.

şi

207
din stânga-sus spre cel din dreapta-jos şi cu vârful spre dextra; legenda este şi ca
aceeaşi. însă acum este scrisă începând din partea stângă a coroanei princiare
până în partea dreaptă a acesteia. Această pecete este aplicată şi la încheierea
unei cond ici IL' de venituri şi chelluicli ale Eforiei oraşului Botoşani din anul
IX33.
În urma legii din 24 martie 1X33 intitulată "Pravila pentru închegarea
Sfaturilor Munitipalc care de acum se vor numi Erorii Orăşcneşti" şi prin care
"stăpânircC:l arc dreptate a aşeza Eforii şi la celelalte târguri parlicularnicc a
Printipalului 11 h, şi la Botoşani este ales noul organ de conducere: Eforia oraşului
Botoşani.

Eforia foloseşte. după cum s-a văzul mai sus, al doilea sigiliu confcqional
în 1X32 de Sfatul Municipal. probabil 117 până în anul 1X35, cu toale că, în urma
hotărârii din 4 septembrie 1X34 a domnitorului Mihail Sturza de a se schimba
sigiliile instituţiilor potrivit cu noua stemă domnească 11 K în care intra şi leul blazonul familiei sale- primul sigiliu al Eforiei poartă data 1834.
Amprenta acestuia, în negru-fum, ~ăsilă într-un dosar 119 din anul 1X36. în
conformitate cu hotărâre a domnească. prezintă următoarele caracteristici: formă
ovală cu diametru) 33/37 mm în câmpul sigiliului se află un scut despicat: la
dcxtra se află emblema statului - capul de zimbru cu stea între coarne iar la
senestra blazonul familiei Sturza - leul ridicat în picioare; scutul timbrat de o
coroană princiară închisă, cu crucea deasupra, este sustinut de cei doi peşti ca în
sigiliul anterior; de jur în jur. în două scmiccrcuri, este scrisă legenda sus:
PRINTIPATUL MOLDOVI 1X34. iar jos: EFORIA BOTOSANII; totul este
mărginit de un cerc liniar îngust urmat de un altul mai lat. (fig. nr. l) ).
Sigiliul confeqionat în 1X35 (dalat 1X34) a fost folosit până în anul 1X40.
când se introduce un altul nou a cărui amprentă, în ceară roşie. găsită la
încheierea unui dosar 1211 al Eforici din anul 1842, prezintă aceleaşi elemente ca
primul, cu unele mici deosebiri: este mai oval (diametru) 30/38 mm), iar
11

s Arh. St. Botoşani, fond. cit., dos. 2/11!33, f. 269.
N. A. Bogdan, .. Cea dint1li le~:iuire cmnwzalrl Îl! oraşul la.yi şi in pri11cipalele râr~:uri
din Moldm•a" in "lo1m Neculce", nr. 1, fasc. 11-a, laşi. 1922, p. 246.
117
Pentru Iaşi noul sigiliu confcqionat in urma hotărârii domneşti din 11!34. a fost gata ahia
la 4 octomhric 1835, dar i s-a grava! anul 1834 când s-a făcut modelul, actele Eforiei fiind validatc
cu vechiul sigiliu până în anul 1835. Gh. Ungureanu, op. cir., p. 88-91.
"" Vezi Afişul Domnesc în "Manualul admini.l·fralil' al Principmului Moldm·ei", tom 1, laşi
1855, p. 69-70 in care se arată: 1) Domneasca noastră pecete va avea semnele statului şi a familiei
noastre; 2) Toate celelalte peceti vor avea in mijloc, tot aceleaşi zise mai sus s..:n1n..: .......
4) Eforiilc d..: prin târguri vor ave as..:min..:a p..:c..:ţi ca şi isprăvniciile şi jud..:cătoriil..:, cu J..:os..:hin:
numai că împrejur să fie înscrise cuvintele (J<Joria oraşului cutar..: ).
11
'' Arh. Sl. Botoş;.mi, fond "Primrlria oraşului Horoşani", dos. nr. 1/1836, fila 75.
1
!" Idcm. dos. nr. 1/11!42.
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legenda este scnsa astfel: în semicercul de sus: PRINTIPATUL
MOLDA V VIEI, iar în cel de jos, pe trei rânduri de astă dată; sub cei doi peşti:
EFORIE T ARGUL BOTOSANII - 1840. Puţin lizibilă pe dosarul citat - din
cauză că ceara este sfărâmată în unele locuri - amprenta aceluiaşi sigiliu se află
121
imprimată în negru-fum, ceva mai clar, şi pe un document din 16 martie 1848
(fig. nr. 10).
Schimbarea domnitorului Mihail Sturza în 1849 a determinat şi
schimbarea sigiliilor tuturor instituţiilor, deci şi al Eforiei oraşului Botoşani.
Noul sigiliu c~nţine aceleaşi elemente ca cel anterior, cu următoarele deosebiri:
câmpul scutului nu mai este despicat şi are reprezentată numai stema ţării capul de zimbru cu stea între coarne, coroana princiară este închisă, dar formată
din mai multe braţe, şi lipită de scut; cozile peştilor au poziţii verticale, iar
legenda dispusă în acel~i mod este: în semicercul de sus: "PRINTIPATUL
MOLDOVEI", şi jos ,,EFORIA TARGUL- BOTOSANII- 1849". Sigiliul este
tot oval, dar cu diametrul de 34/40 mm. (fig. nr. 11 ).
În conformitate cu hotărârea anaforalei Sfatului Administrativ
Extraordinar al Moldovei din 23 ianuarie 1851 prin care "s-au prefăcut numirea
122
si
Eforia îsi
de Eforie în acel de Sfat orăsenesc",
,
, la Botosani
,
, schimbă
denumirea. Totuşi Sfatul orăşenesc din Botoşani nu-şi confecţionează un sigiliu
în care să apară această nouă denumire, ci foloseşte în continuare acelaşi sigiliu
din 1849 al Eforiei, ~a după cum reiese dintr-un document 123 din 14 septembrie
1853 şi dintr-un altul din 7 martie 1858 124 , întărite prin aplicarea lui în tus verde.
Din lipsa materialului documentar sau ilustrativ nu ştim dacă irpediat după
Unirea Principatelor conducerea orasului Botosani si-a confectionat un nou
'
sigiliu care să ilustreze evenimentul si
, 'noua situatie
, a tării.
,
Cert este că în anul 1862, în conformitate cu. sugestia Ministerului de
Interne ca sigiliile municipalităţilor de oraşe şi târguri să fie modificate
punându-se pe fiecare marca tinutului respectiv ~ orasul Botosani are un nou
sigiliu. Amprenta lui, în tu~ n~gru, aflată într-un dos~ referito~ la organizarea
dorobanţilor \ este rotundă, cu diametru! de 39 mm.; în mijloc se află emblema
ţinutului: o coasă cu coada înfiptă vertical într-un lan, coasa propriu-zisă fiind
cu vârful înspre senestra (iarăşi o poziţie nefirescă, a~a cum era şi cea din 1832);
dedesubtullanului este trecut anul confec\ionării: 1862; de jur în jur este scrisă
legenda: "MUNICIPALITATEA ORASULUI BOTOSANI". (fig. nr. 12).

.
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121
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Arh. St. Botosani, Doc. Primăria Botosani, doc. 260.
Manualul ad~inistrativ al principatul~i Moldovei, Iaşi, 1855, tom 1, p. 126.
m Arh. St. Botoşani, col doc. mapa nr. 39, ds. 1, f. 48.
124
ldem, f. 166.
125
Gh. Ungureanu, op. cit., p. 97.
126
Arh. St. Botoşani, fond ,,PrimAria oraşului Botoşani", ds. nr. 4/1864.
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Coasa va apare de acum înainte şi ca cmhlcmă a oraşului Botoşani. nu
numai a judeţului. în toate sigiliilc confecţionate de conducerea sa. modificări
survcnind doar în legendă în momentele schimhării denumirii statului sau a
organului
administrativ
oră~cncsc:
România.
Regatul
României.
Municipalitatca, Primăria comunei urhanc. Primăria oraşului etc.
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CONTRffiUTIA ARMA TEl LA UNIREA
BUCOVINEI CU ROMANIA
'

A

•

ION FETCU

Armata română a cărei istorie se confundă cu cea a poporului nostru,
întotdeauna a slujit cu devotament, eroism şi înflăcărat patriotism, interesele
neamului său ale natiunii si statului, indiferent de orâduire socială sau regim
'
'
'
politic.
Anul furtunos 1918 găsea armata României într-o situaţie deosebită; ni se
impusese condiţii de armistiţiu înrobitoare, duşmanul voia lichidarea statului
român si a armatei sale. Cu toate acestea, el n-a reusit atingerea acestor
obiectiv~ diabolice. Aceasta a fost un mare succes ale cărei roade s-au putut
culege în derularea evenimentelor, mai ales din a doua jumătate a anului 1918.
Pentru a sublinia locul şi rolul armatei în unirea Bucovinei cu România,
mă voi opri pe scurt asupra faptului că partea de nord a Moldovei, denumită de
austrieci Ţara Fagilor (Bucovina), a fost şi este pământ românesc. După cum se
ştie, până în 1775, acest colţ de ţară românească, încărcat de istorie, frumuseţe
şi bogăţii, era parte integrantă a Moldovei. Poarta otomană, care, conform
capitulaţiilor nu avea dreptul să înstr~neze nici o palm~ din pământul nostru
strămoşesc, a "compensat" Curtea din Viena cu partea de nord a Moldovei,
nesocotind voinţa românilor. Generalul rus Rumianţev a fost de acord cu târgui
încheiat, gest pentru care habsburgii I-au recompensat cu o tabacheră cu
briliante şi mulţi galbeni. Vânzarea Bucovinei, cum aprecia M. Eminescu, a fost
o pată pentru habsburgi si o vesnică "durere pentru noi".
Încăpută pe mâna' cotropitorilor străini, Bucovina, timp de peste 140 de
ani, a cunoscut apăsătorul jug de fier: jaful sistematic, persecuţiile de tot felul,
interzicerea folosirii limbii române în şcoli şi chiar· în biserica ortodoxă,
puternica acţiune de slavizare şi germanizare, bejeniile (mulţi români
bucovineni au ajuns dincolo de ocean), crimele şi asasinatele, închisorile,
teroarea jandarmerească ş.a. Cu multă durere, după penultima sa vizită în
Bucovina, din 1875 Luceafărul poeziei româneşti spunea, în nemuritoare versuri
din "Doina", că ,.Din Boian la Vatra Dornii 1 A umplut omida cornii".
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În sprijinul celor de mai sus. amintim ~i câteva date statistice concludente.
La rcccsământul efectuat de autorităţile austriece. la putin timp de la ocuparea
Bucovinei. X5 la sută din populatie era românească: la pragul dintre secolele al
XVIII- lea si al XIX- lea. aceasta a ajuns la 70-75 la sută.lrutcnii (ucraincnii)
~i ru~ii 10 ,,; sută. evreii. germanii. p{;lonii ~i tiganii 5 la sută!' . Astăzi. partea
de nord a Bucovinei constituie un mozaic etnic - sunt circa l)() de etnii. romfmii
ahia întrunesc 20 la sută din totalul populatiei.'
Negustorii de teritorii erau pc calc încă din timpul tratativelor de la BrestLi tovsk (9 l"chruaric Jl) 18) să ajungă la un nou târg în prohlcma B ucovi nci.
Austria. al1ată într-o cruntă criză. inclusiv alimcntarit. se oferea să .. Jea··
Ucrainei acest colt Jc pământ românesc' în schimhul. potrivit lui Ion Nistor. a
42 vagoane de grftu. Romftnii n-au rămas indiferenti. au tras semnalul de alarmă
pentru a împiedica sfârtccarca Bucovinei. Ţinem la drcpttll istoric al românilor
pc pământul Bucovinei. care prin un ~ir de secole a fost o parte a Moldovei ~i
locul de rc~cdintă al principilor ci ~i tinem de act;ca ca Bucovina să rămână
neîmpăqită- declara. la 22 iulie Jl) 1X. în Parlamentul de la Viena. deputatul
Constantin Isopescu-Grccul. .. Bucovina - scria puhlicatia ,,Viata Nouă» din
Suceava. la 27 octomhric 191 X - este o unitate istoric[[ ~i geografică: ca este
piunftnt curat rom<Încsc nu numai de la Suceava pftnă la Prut. dar Je la Vatra
Domei până la Nistru. În acest pământ s-a organizat Jc la a Joua Jescălccare
viată de stat românească. Bucovina ne-a rămas mo~tcnirc. a~a cum ntc ca în
întregimea ci. de la înainta~ii no~tri ~i datori suntem să o păstrăm nc~tirhită
vremurilor viitoare".
După retragerea autorităţilor austriece de ocupatie. în
Bucovina.
clcmcntclc anarhice ~i criminale au dczlăntuit un val ~i mai aprig de pcrsccutii.
jaf ~i prigoană asupra românilor. În aceste conditii. Consiliul National Romftn ~i
populaţia românească din Suceava. ltcani ~i Gura Humorului' s-au adresat
guvernului de la la~i ~i ~cfului satului român să trimită de urgcntă în sprijin
trupele române. De mentionat că Consiliul National Român - infiintat pc haz.a
hotărârii Constituantci de la 27 octomhric Il) 1X. nu avea cum să-~i organizcz.e
foqe militare proprii. Bărhatii români valizi nu erau reântor~i acasă de pc

'Aurd Morariu. Bucovina 177-1-llJI-1. Bucurc~ti. I 1JI:'i. p. -17
Voi ~i Ion Nistor. Istoria Bucovinei,. Editura Humanitas. Bucurc~li. llJlJ 1. p. ) 1~ '
' l'ruJ'csor dr. Boslan de la l :niversilalea din Cern;iu!i.
Aloco!iune la sesiunea ~liin!ii'Kă a Academiei Runl<Îne consascra1:1 cek1 de-il 75-il
anivcrsări a !\1arii Uniri din anul Il) 1X.
\ 1)'
"(
•
•
ISCU\11 e s-au purtat mire austrieci ~i ucrainiei pentru două treimi d111 Bucovinil '>i
Bali!ia.
Mărturii -191 X la rom;îni, Editura Ştiin!ifiră ~i Enciclopedic;i, Bucure~li. llJH3.
r 120-I-120:'i.
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fronturile Europei Centrale sau din alte părţi. În timp ce ucrainenii (rutenii)
strânseseră câteva mii în Legiunea ucraineană şi ameninţau inclusiv existenţa şi
functionarea Consiliului National Român si a guvernului Bucovinei, condus de
Iane~ Flondor; ei atacaseră ~hiar Palatul Naţional -reşedinţa organelor române
de conducere.
La 6 noiembrie 1918, guvernul de la Iaşi a hotărât să trimită în sprijinul
fratilor nostri români din Bucovina, Divizia a 8-a Infanterie, comandată de
ge~eralul I~cob Zadâc, care avea garnizoana în Botoşani.
În scopul îndeplinirii exemplare a misiunii încredinţate, marea unitate a
primit instrucţiuni foarte precise şi competente din partea conducerii armatei.
Generalul Constantin Prezan, seful Marelui Cartier General, sublina că românii
din această divizie sunt solii iibertătii si ordinii si ai civilizatiei", iar generalul
"
' '
'
'
Constantin Cristescu adăuga într-un ordin că locuitorii de acolo (Bucovina I.F.) "trebuie să vadă în ofiţerul şi soldatul român pe ocrotitorul vieţii şi averii
lor, prin întronarea ordinei şi legalităţii 4 şi că toate cele necesare armatei vor fi
plătite. Pe baza ordinelor primite, generalul Zadâc a trimis un avion care a
împrăştiat deasupra oraşului Cernăuţi apeluri către populaţie pentru a fi liniştită
şi încrezătoare în armata română.
La 9 noiembrie 1918, comandantul 0.8. 1. a dat o proclamaţie către
populatia Bucovinei. Pentru nobleţea mesajului său, atitudinea profund
umanistă şi patriotică, ca şi pentru fermitatea ce se degajă din aceasta, o vom
reda în întregime.
"Răspunzând la chemarea Consiliului bucovinean, armata română, din
înaltul ordin al m.s. regelui Ferdinand 1 al României, a păŞit pe pământul
marelui voievod Ştefan pentru a ocroti viata, avutul si libertătile locuitorilor de
orice neam şi credinţă împotriva bandelor de criminali, care a~ început opera lor
de distrugere în frumoasa noastră ţară. Trecând hotarul pus între noi de o soartă
vitregă, acum o sută şi mai bine de ani, hatar care n-a putut niciodată să ne
despartă şi inimile, trupele române sosesc în mijlocul vostru, aducându-vă
dra~?stea şi sprijinul lor pentru libera înfăptuire a dorinţelor născute din dreptul
legitim al popoarelor de a dispune de soarta lor.
Stăpânit de aceste sentimente şi cu credintă în cererea voastră sinceră de
ajutor, invităm populaţiunea Bucovinei, ca să nu' se abată, sub nici un motiv, de
la viaţa şi ocupaţiunile sale normale. Subsemnatul garantează, fiecărui locuitor,
libera executare a drepturilor civice şi face cunoscut, în acelaşi timp, că o va

4

Arhiva Ministerului
nr. 1949, filele 32, 74, 80.

Apărării

Nationale, Marele Cartier General, fond 949/D, dosar
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reprima, cu toati"t ~,·1 iozitatca cuvenită. onec încct:carc de dezordine. acte de
viokntă sau nesuptl•h_Te la ordananţclc date de noi''.'
Statul majnr ;ti 0.8.1.. prin posihilităţtle proprii de cercetare ~i cu sprijinul
populaţiei române~·~ a identificat forţele adversarului ~i dislocarea acestora grosul lor fiind ÎI. Cernăuţi. ceva mai diluate erau în judc!elc Rădău!i ~i
Sttc,·ava. În numa1 câteva zile. marca unitate românească a cuprins întreaga
Blll<lVină. Peste t• 1 Ia sate ~i oraşe. populaţia de hună credin!ă a primit pc
osta-;ii Iiheratori Cll mult entuziasm. pâine şi sare. 11ori ~i urale. ca pc adevăraţii
sah ~tori. La Il n•>iemhric 1918, 0.8.1. a intrat în capitala Bucovinei municipiul Cernăll\1'. Entuziasmul ~i atmosJCra de mare sărbătoare din Piaţa
Pri mări ci -deveni 1 ;, după aceea Piaţa Unirii - au fost de nedescris.
Obiectivul următor al D.8.1. a fost ajungerea la graniţă - CEREMUŞ.
C<>LACIN. NISTI-:lJ- pentru a nu permite forţelor agresive ~i cotropitoare să
atace din afară păn 1antul sfânt al Bucovinei. Odată atins acest aliniamcnl. foqdc
Dtviziei noastre au trecut în POCUŢIA. urmărind trupele haidamacilor din
Legiunea ucrainean<! allate în retragere precipitată. În acest contex:t. a fost luat
primnier chiar comandantul Legiunii. prinţul Wilhem. căruia i s-a înlesni!.
ulterior. să treacă pl·-;tc Nistru. la ai săi.
Odată statornicitc lini~tca ~i ordinea, datorită acţiunilor ferme ale D.X.l..
sprijinită de populaţie. Consiliul Naţional Român s-a adresat rcfugiaţilor
hucovincni din R11mânia ~i din alte părţi să se rcântoan.:ă acasii pentru a
contrihui Ia dcsăvăr~irca marelui act al unirii: au fost luate măsurile necesare
pentru huna pregătire a Congresului General al Bucovinei, convocat pentru 2X
noicmhric 1918. în vederea stahilirii definiti ve a raporturilor politice între
Bucovina ~i România. La Congres - ţinut în sala sinodală din Palatul
mitropolitan - au participat 7-l de memhri ai Consiliului Naţional Român. 7 ai
celui german. () ai polonilor ~i 13 ai rutcnilor. reprezentând unele comune din
jurul Cernăuţilor. Au fost pret.cntc. de asemenea, delegaţia hasarahcană ~i cea
transilvăncană, precum si reprezentanti ai armatei române, care au fost salutati
cu căldură şi multă drag<;stc.
.
'
Congresul, într-o impresi~mantă şi entuziastă manifestare patriotică.
sărbătorească, a hotărât Unirea. In Moţiunea adoptată, se spune: "Drept aceea
noi. Congresul General al Bucovinei. întrupând suprema putere a ţării ~i fiind
învestit singur cu putere legiuitoare. în numele suveranitătii nationale hotărâm:
UNIREA necondiţionată şi pc vecie a BUCOVINEI. în ve~hile ~i hotare până Ia
' Arhiva Ministerului Apărării Naţionak, Marele Cartier General, fond 949/D. dosar nr_
19-l9, filele 38~2, Întemeiat de Alexandru cel Bun, atestat documentar ca punct de vamă la l-l08; aici. în
anul 1497, Ştefan cel Mare a zdrobit rcstmilc armatei poloneze, înfrântă în lupta de la Codrii
( 'osminului_
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CEREMUS, COLACIN, şi NISTRU, cu REGATUL ROMÂNIEI" • Bucovina
a fost sing~ra provincie care s-a unit cu ŢARA, fără condiţii.
Reprezentantii polonilor şi germanilor bucovineni au declarat că sunt de
acord cu UNIREA, că recunosc dreptul românilor asupra teritoriului Bucovinei.
În acest cadru, subliniem că şi Rusia a consimţit ca României să-i revină
Bucovina atunci când a semnal cu tara noastră si celelalte puteri ale
7
ANTANTEI, la 4/17 august 1916, Convedţia politică • '
Armata română este mândră că prin jertfa de sânge a sute de mii de oşteni
din vechea Românie si din teritoriile românesti aflate sub stăpânire străină a
contribuit Ia cauza rauririi statului national 'unitar, s-a înscris în rândurile
' cu abnegaţie şi profund patriotism
puternicilor forţe patriotice care au militat
pentru MAREA UNIRE din anul 1918. Documentele vremii au consemnat
pentru totdeauna marele merite ale celor care se aflau sub faldurile gloriosului
tricolor românesc. Armata - se sublinia în telegrama de răspuns a regelui
Ferdinand către conducerea Bucovinei - a adus "ordine şi linişte sufletească
pentru toţi aceia care în aceste momente istorice au simţit şi au lucrat pentru
împlinirea visului secular". Profesorul universitar Ion Nistor, preşedintele
Comitetului Refugiaţilor Bucoviniei, în telegrama trimisă conducerii României,
printre altele, releva că "în această clipă când opera de linişte şi de ordine
înfăptuită de oastea românească... spală toată hula şi batjocora ce de o sută
cinzeci de ani s-a aruncat în faţă de toţi uzurpatorii ca unui neam de robi ...
Opera înfăptuită să rămână pe veci legată de conducerea României si de
numele armatei române".
'
Aşadar, actiunile armatei române în Bucovina anului 1918 constituie o
latură esenţială a contributiei sale la înfăptuirea visului de veacuri al românilor
- MAREA UNIRE. Prezenţa trupelor noastre în Bucovina a fost de natură să
stăvilească poftele cotropitoare ale trupelor comandate de generalul
PETLIURA, care, în primele luni ale anului 1919, au atacat pe români la Hotin,
Moghilev şi Tiraspol, cu scopul de a face, ulterior, joncţiunea pe CARPAŢI cu
armata lui Bella Kun pentru a lichida statul român şi a cotropi teritoriile
româ~eşti de la est şi vest de CARPAŢII ORIENTAL!.
In anul 1918, românii au obţinut o victorie istorică fără precedent Ia care
armata a avut un rol şi un loc deosebit de important deoarece continuatorii getodacilor si ai romanilor au fost uniti în cuget si în simtiri. Învătămintele istoriei
sunt de~sebit de preţioase şi mai a~tuale ca orlcând. '
'
6

6

Mărturii, 19181a români, voi. II, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983, p.

1240.

Vezi Convenţia politică între România ~i Antantă privind integritatea teritorială şi
frontierele României după război, în Mărturii, 1918 la români, voi. 1., Editura Ştiintifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1983, p. 765-767.
7
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DOCUMENTE BOTOSĂNENE PRIVIND REFUGIATII
'
DIN TERITORIILE ROMÂNESTI AFLA TE SUB
'
OCUPATIE STRĂINĂ (1940--1944)

'

STEI.A GIOSAN

Situa!ia tragică a României generală de evenimentele istorice din
vara anului 1940 - respectiv atacurile asupra intcgrilă!ii sale teritoriale. era
rezullatul politicii de fortă şi dictat al marilor puteri din amhcle coali!ii care-şi
confruntau foqelc armate pc câmpurilc de luptă.
În mai pu!in de trei luni România fără voia ci şi cu o durere de neimaginat
pierde 99 738 km~ ceea ce reprezinta 33.8 Cfi din suprafa!a totală şi 6 X21 000
locuitori care reprezentau 33.5 CJr din populatia sa.'
Prin deciziile celor mari luate peste vointa şi dorinta neamului. istoria
punea poporul român în fa!a unui examen foarte greu al răhdării şi speran!ci. de
a salva fiin!a statului român şi de a asigura viitorul romanismului cu mari
sacrificii sau să dispară definitiv ca natiune.
Faptele petrecute au consternat opinia puhlică intcrna!ională dar mai ales
pc cea românească. unde omul simplu n-a putul în!clegc de ce armata nu
intervine în nici un ld când fruntariile !ării sânl ciuntile. Pu!in au fost aceia care
au în!cles că aceste hotărâri cu pierderi dramatice pentru lo!i românii au fost
impusc iar situatia din viata politică inlernatională nu a permis conducătorilor
de atunci ai României să adopte alte solutii, decât acelea de evacuare grahnică a
provinciilor româneşti acum încorporale în granitele allor state.
În aceste situa!ii limită din provinciile sfârlecale din trupul !ării începe
dramaticul exod al populatiei româneşti devenite peste noapte rcfugia!i din ~i în
propria tară. Presa!i de Limp şi de conditiile de evacuare stahilitc de autorilă!i şi
aplicate după posihilităti. românii din aceste provincii şi-au părăsit gospodăriile

1

1\I. Mu~al. 1. ArJ..:lcanu. România duj><i Marea f)uire. Buc. 19RR pag. 1305.
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cu foarte puţin sau neputând lua cu ei ~hiar nimic din agoniseala unei vieţi şi
s-au îndreptat disperaţi spre punctele de trecere în România.
Întreaga ţară se va confrunta cu rezolvarea problemelor generate de
prezenţa refugiaţi lor dar parcă mai mult judeţele din imediata apropiere a noilor
"demarcaţii" aşa cum a fost şi cazul celor două judeţe Botoşani _şi Dorohoi ele
însele victime ale sfârtecării teritoriale din 1940.
Documentele de arhivă în număr foarte mare create fiind de autorităţile
vremii (prefecturi, primării, legiuni de jandarmi) reflectă în marea lor majoritate
situaţia dramatică deopotrivă şi pentru refugiaţi şi pentru cei ce urmau să-i
găzduiască şi desigur şi efortul depus în acest sens spre rezolvare de autorităţi,
societăti si asociatii sau persoane particulare care constau în stabilirea unor
' '
'
măsuri de cazare şi asigurarea mijloacelor de existenţă pentru toţi refugiaţii.
Dat fiind numărul mare de documente pe care le deţi':l Arhivele Statului
Botoşani am să încerc în intervenţia de faţă (nu ştiu dacă am să şi reuşesc) să le
sistematizez pe câteva categorii bine definite în funcţie de conţinut: apeluri ale
autorităţilor locale şi centrale pentru ajutor şi concurs în rezolvarea problemelor
refugiaţilor; alocarea de fonduri băneşti de către stat, donaţii şi colectări la
persoane particulare; statistici mai mult sau mai puţin exacte privid numărul
refugiaţilor pe zone de provenienţă şi în final cereri de repatriere sau refuzuri,
de repatriere cumulate cu cele de ajutorare.
Din prima categorie de documente, acele apeluri către populaţia din zonă
în număr foarte mare ale autoritătilor centrale si
locale încărcate de realism dar
'
şi de o notă de patriotism firească de altfel şi-au găsit ecoul scontat, judecând
după concursul dat autorităţilor de populaţia civilă. ;,Timpuri de răspântie
istorică
în dezvoltarea neamului nostru pe care le trăim, impune la toţi
locuitorii ţării, dar mai ales autorităţilor mai multă grijă" se spune într-unul din
aceste apeluri. Dacă ostaşilor de la frontieră le revine îndatorirea de a face zid
de netrecut, în acelasi fel nouă celor din interior ne revine sarcina de a mentine
'
cu orice preţ tăria şi coeziunea morală a întregii populaţii. Deci se impun acţiuni
practice izvorâte din preocuparea permanetă de a face faţă situaţiei într-un cadru
de constiintă, patriotism si apostolat desăvârsit. Fată de iarna care se apropie si
'
'
'
'
'
'
nevoile multiple de care suferă parte din populaţia noastră rurală şi de la oraşe
(familii de concentrati, soldati si numerosi ·copii) la care au venit să se adauge
'
' '
'
şi refugiaţii din Basarabia şi Bucovina de Nord, ne revine îndatorirea de a face
totul spre a le înlesni un trai mai bun". 2

.

.

2

Arh. St Botoşani, fond. Prefectura Jud. Botoşani ds. 9311940 f. 1-4.
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Din motivele expuse mai înainte şi pentru a da curs şi altor apeluri la
nivelul judeţului Botoşani se înfiinţa oficiul de ocrotire socială pentru refugiaţi
iar la nivel de orase si comune vor functiona comitele locale care vor da
'
'
'
sprijinul necesar autorităţilor pentru colectarea de alimente, obiecte de
îmbrăcăminte, cât şi pentru asigurarea unor locuri de muncă pentru refugiaţi. În
acelaşi context - după ce ziua de 31 iulie 1940, ziua fixată de URSS pentru
evacuarea totală a Basarabiei şi Bucovinei de Nord a fost decretată zi de doliu
naţional Rezitlenta Regală a Ţinutului Prut adresa populaţiei judeţelor Botoşani
şi Dorohoi un călduros apel din care redăm doar un fragment edificator: "
... Fraţii noştri basarabeni şi bucovinieni în împrejurările triste de astăzi sunt
nevoiţi să-şi caute adăpost şi siguranţă, aici printre noi dincoace de Prut.
Credem că orice cuvinte de bună venire, de ajutor, de ospitalitate, pe care le-am
adresa sufletelor moldovenilor sunt de prisos, atunci când e vorba de fraţii noştri
care ne sunt atât de scumpi. Primiţi-i în casele voastre, îngrijiţi-i şi mai ales
îmbărbătaţi-i căci în astfel de împrejurări putem să ne arătăm din plin
înţelegerea şi tăria de caracter. Nu precupeţiţi nici o jertfă arătaţi-vă mărinimia
pentru a le uşura greutatea clipelor prin care trec, şi a-i face să-şi găsească
liniştea de care au atâta nevoie. Apelăm cu toată căldura sufletului nostru la
bunăvoinţa şi la spiritului de ospitalitate al tuturor, cerându-vă şă-i ajutaţi pe
moldovenii din judeţele basarabene şi bucovinene care-şi părăsesc căminurile
luând îndureraţi drumul pribegiei. Apelul nostru se îndreaptă către populaţia de
toate categoriile sociale, către cei avuţi, să nu pre~upeţească obolul lor sortit să
aline atâtea lipsuri şi suferinţe . . . pentru ajutorarea celor ce sunt în grea
cumpănă. Mai cerem deasemenea tuturor autorităţilor fără excepţie, o grijă de
tot momentul pentru ca fraţii noştri refugiaţi să găsească îndestulare şi bună
primire ... " 3 •
Sunt apeluri călduroase care au găsit ecou în inimile locuitorilor din cele
două judeţe şi au dus şi la o deschidere aproape totală a autorităţilor locale, care,
concentrat au depus eforturi susţinute pentru a folosi toate mijloacele de care
dispuneau pentru a uşura cât de cât situaţia şi aşa destul de dramatică a celor
refugiaţi.

O altă categorie de documente al căror număr este foarte mare este cea
care ne oferă informaţii privind sumele de bani alocate, donate sau colectate
pentru rezolvarea problemelor complexe ale refugiaţilor. Sumele băneşti fie
alocate de stat prin M.I., fie provenite din alte surse pe care le-am menţionat
J

ldem ds. 35/1940 f. 6.
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sunt riguros justificate de către autorităţile celor două judeţe faţă de
Comisariatul general pentru evidenţa şi asistenţa populaţiei refugiate care
funcţiona pe plan central. Exemplificăm cu o situaţie întocmită de Prefectura
Botoşani în anul 1940: sumele colectate de la persoanele particulare (inclusiv
valoarea alimentelor si
, obiectelor de îmbrăcăminte) totalizau ' 186 699 lei iar
fondul alocat de stat prin M.L acestui judeţ totaliza 130 000 lei. Pentru aceeaşi
perioadă pentru judeţul Dorohoi erau alocaţi 193 653 lei iar de contribuţii
benevole se strânseseră 35 900 lei. 4 În acelaşi scop în anii 1941-1942 se alocau
pentru judeţul Botoşani 120 000 lei pentru refugiaţii din Nordul Bucovinei,
Ardealului şi Basarabia iar separat pentru cei din Cadrilater 315 000 lei drept
5
despăgubiri pentru recoltele rămase în teritoriul cedat.
Cu toate greutăţile existente în zonă pentru populaţia din cele două judeţe,
şi cu toate că sumele de bani alocate de stat nu erau suficiente raportat la
numărul de refugiaţi, documentele ne demonstrează că nu s-au înregistrat prea
mari probleme în plasarea şi cazarea refugiaţi lor în cele două judeţe. Lucrul este
explicabil şi pentru edificare cităm dintr-un raport al Prefecturii Botoşani către
M.I. privind modul de rezolvare a problemelor de cazare a refugiaţilor în judeţ:
"... mulţi dintre ei au avut rude (părinţi, fraţi) în acest judeţ, unii chiar
proprietăţi fiind originari din Botoşani ... " 6 •
Acest lucru explică şi faptul că lunar în rapoartele de decontare se
înregistrau solduri aproape constante ca nefiind cheltuite pentru cazarea
refugiaţilor în cele două judeţe.
Aceste decontări lunare sunt însoţite de tabele nominale cu refugiaţii din
cele două judeţe, (cu date de stare civilă, naţionalitate, 'religie, ocupaţie, locul de
unde s-au refugiat şi domiciliul actual). Centralizându-le am ajuns la
următoarele concluzii: în anul 1940 în J·udetul Botosani se aflau: 634 refugiati
din Basarabia şi Nordul Bucovinei în anul 1941, 734 persoane şi 7 familii de
refugiaţi din Ardealul de nord, pentru ca în anul 1943 numărul lor să fie de 733
şi respectiv 74 refugiaţi la care se mai adaugă şi 83 refugiaţi din sudul
Dobrogei. Pentru toţi prefectura raporta că s-au rezolvat toate problemele de
cazare şi plasare7 •
.

.

.

~ Ibidem ds.1 03 şi fond Prefectura Jud. Dorohoi ds. 18/1940 f. 12-22.
~ ldem fond Prefectura jud. Botoşani ds. 42/1941 f. 76-78.
~ Idem ds. 41/1941 f. 93.
7

Idem ds. 44/1942 f. 317 şi ds. 55/1940 f. 64.
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Dacă judeţul Botoşani era frustal de numai 3 comune prin ultimatumul din
26 iunie 1940, în judeţul Dorohoi căruia i-au fost răpite 8 comune cu 34 sate (de
Ia comuna Mihăileni numai satul Sinăuţi) situaţia era mai complicată la prima
vedere chiar dacă dintre refugiaţi numărul cel mai mare îl constituiau proprii
concetăţeni din judeţ. Şi iată ce ne spun statisticile: în anul 1940 în j':Jde\ul
Dorohoi erau 4629 refugiaţi din cele 8 comune răpite, 700 refugiaţi din
Basarabia si Bucovina de Nord, 6 familii din Ardeahil de Nord pentru ca în anul
1941, numărul total al refugiaţilor aflaţi în judeţ să atingă cifra de 5 625
persoaneK.
•
În mod intentionat am lăsat la sfârsit documentele dtre oferă informatii
privind refuzul de repatriere al refugiaţilor atâta timp cât localităţile de unde se
refugiaseră nu mai faceau parte din teritoriul românesc., deoarece acestea se
constituie în adevărate pagini de arhivă deosebit de emoţionante. Cererile de
aducere a membrilor familiilor rămase la locul de domiciliu al refugia\ilor
adresate autorităţilor judeţene prin conţinutul lor redau dimensiunea adevărată a
situaţiei tragice prin care treceau. Astfel Plut. Dron C. Gheorghe din comuna
Strâmba judeţul Bălţi cerând autorităţilor sprijin pentru a-şi aduce so\ia scria:
" ... împărtăşind soarta nenorocită a tuturor românilor pc care o simt destul de
dureroasă" iar un alt soldat din judeţul Soroca concentrat la Regt. 14 Dorobanţi
scria: "cu lacrimi în ochi şi inima încrispată de crunta noastră soartă ce planează
asupra răzleţului meu suflet, fiind deslipit de scumpii şi drăgălaşii mei copii şi
soţie dar înţelegând glasul vremii de astăzi am rămas la datorie ... "Y.
Un alt fapt relevant privind refuzul de a se mai întoarce la gospodăriile lor
este redat în documentele vremii şi cifric: astfel din numărul refugia\ilor care
erau de ordinul miilor doar 163 de persoane refugiate în judeţul Botoşani au
făcut cereri de reântoarcere în Basarabia sau Bucovina de Nord în perioada
1940-1943 si din acestia numai 20 sânt cetăteni români iar din 14 solicitanti
'
,
'
'
pentru repatriere din oraşul Dorohoi doar unul era cetăţean român 10 •
Iată câteva din. declaraţiile de refuZ de a se repatria ale refugiaţilor: ...
"am renunţat de bună voie şi neforţat de nimeni pentru totdeauna de a mă
reântoarce în teritoriul din Basarabia, actualmente ocupat de trupele sovietice,
alegându-mi domiciliul în comuna Bobuleşti judeţul Botoşani" ... 11 scria Zetu
Gherasim din Soroca iar soldatul Benea Gheorghe aflat cu unitatea la Craiova
scria prefectului judeţului Botoşani o emoţionantă carte poştală din care redăm:

.

.

.

" ldem fond Prefectura jud. Dorohoi ds. 27/1940 f. 368 şi ds. 111/1941 f. 3-7.
'' Idem fond Prefectura Jud. Botosani ds. 36/1940 f. 1 si 67.
1
" Ibidem fond f. 256-260 şi fond 'Prefectura jude!ului Dorohoi ds.I0/1940 fila 9-1 O.
11
Idem Prefectura Jud. Botoşani ds. 36/1940 f. 1.
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"Să trăiţi

domnule Prefect! Sunt soldatul Benea Gh. originar din Basarabia satul
Costeşti comuna Proscureni Of. Ştefăneşti jude\ul Botoşani. Am dat declaraţie
că nu plec în Basarabia, renunţ la tot ce am acolo, pământ. .. Mai stărui să învăţ
şi nu am alt gând decât numai a executa ordinele şi gata la datorie pentru
scumpa mea Basarabie, până nu-i voi vedea scoşi de acolo pe cei ce-au răstignit
pe Hristos" 12 •
Tot în acest context general când românii aflaţi în refugiu, refuzau să se
întoarcă sub dominaţie străină chiar dacă acest lucru se făcea cu un preţ foarte
mare pierzând agouiseala de-o viaţă - se situiază şi raportul primăriei comunei
Albcşti către Prefectura Judeţului Botoşani din 13 martie 1941 prin care se arată
că: " ... toţi cetăţenii români de naţionalitate maghiară existenţi cu domiciliul, în
comuna Albeşti, n-au voit să-şi exercite dreptul de op\iune pentru cetăţenia
maghiară, declarând că renunţă la acest drept şi înţeleg a rămâne mai departe
cetăţeni români n.
Cele prezentate în materialul de faţă nu au epuizat nici pe departe
problema refugiaţilor români. În România din acel tragic an 1940, ea rămânând
deschisă cercetării şi completării cu alte informaţii documentare ŞI pe care
întenţionăm să o continuăm.

l!
L'

Ibidem ds. 37/1940 f. 130.
Ibidem ds. 26/1941 f. 26.
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POSIBILE ŞI ~ECESARE CORECJ_:IVE
ŞI COMPLETARI LA O (POSIBILA) ISTORIE
A PRESEI LOCALE

IOAN MAXIMIUC

"Nu există până acum nici o bibliografie cât de cât completă a
ziarelor si revistelor românesti, ca să ne dăm seama câte au fost, unde, când si
de ce au apărut, ce rost au avut în epocă şi în ce domenii, ce direcţii spirituale au
determinat şi aşa mai departe", se lamenta o autoritate în domeniu cu numai
câţiva ani în urmă (1.0. Bălan, Argument, în "Dicţionar al presei literare
româneşti - 1790 - 19R2" de 1. Hangiu, ed. Academiei, 1987).
De bună seamă, acum lucrurile sunt şi mai încurcate! Buna regulă
instituită de mulţi ani în presa românească - anume ca fiecare publicaţie să
trimită câte 10 exemplare în mod obligatoriu din fiecare număr la Biblioteca
Academiei Române a fost ignorată şi doar vreun pasionat ori mai exact nişte
pasionaţi, pentru că unuia singur i-ar fi peste putinţă - să fi adunat tot ceea ce
s-a editat în acest domeniu în ultima vreme. Tipografiile de stat au abandonat
ordinul expres ce le-a fost dat de d-1 Pleşu pe când era ministru la cultură iar
tipografiile particulare nici nu mai cunosc aces_t ordin.
Totuşi, în această junglă, viaţa, interesele istorici impun rigori, măcar de
ordin statistic, pentru a dimensiona fenomenul. Însă chair şi aici, la noi, la
Botoşani, înainte de decembrie 1989, încercări de a consemna doar publicaţiile
care au apărut de la 1862 încoace (Independentul să fi fost întâia publicaţie
botoşăneană?- vezi 1. Maximiuc, Hierasus 1981 - p. 151-152) s-au lovit de
interdictia de a le mentiona
în totalitate din cauza orientării lor. Or aceasta nu
,
mai înseamnă istorie ... Sau, în orice caz, altfel de istorie.
Cu alte cuvinte, la ceea ce s-a făcut - căci s-au făcut multe şi bune trebuie adăugat ceea ce s-a omis determinat. Aceasta ar fi un aspect al
problemei. Un altul este că cercetările celor preocupaţi de domeniu, aici, la
Botoşani, au continuat şi dispunem de date noi, cărora trebuie să li se facă loc

.

.

.

.
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între celelalte. Apoi, mai e şi faptul amintit la început, că în anii din urmă au
apărut - şi dispărut - unele publicaţii noi, care trebuie consemnate, pentru că
altfel vor fi uitate. Apoi, au mai fost şi erori ... Cu aceste argumente în faţă am
purces la cercetarea completarea a ceea ce am reuşit noi (vezi Publicaţii şi
publicişti din Nordul Moldovei, în Hierasus 1983 (p. 409-441) şi 1986 (168183) şi Personalităţi de marcă în ziarul "Clopotul", în Hierasus 1983 (pp. 531535) şi Hierasus 1986 (pp 185-197), precum şi a listei (vezi Hierasus 1983, p.
437-441) publicate cu concursul predominant al d-lui Ionel Bejenaru.
În urma acestor completări ne-a rezultat următoarea listă, care, în mod
sigur, anumite completări va mai suferi pentru că deşi mai deţinem informaţii
despre unele publicaţii de la noi, nu avem toate datele pentru a le consemna. Dar
iată lista:
1. Independentul, 1862, Botoşani, 1. V. Adrian
2. Curierul Botoşanilor, 1865, Antonie 1. Gheorghiu şi N. Frankel
3. Ţara de Sus (Terra de Susu), Botoşani, 1866, I.V. Adrian
4. Rostul Român, 1866, Botoşani
5. Calendarul etern (Calendarulu eternu) 1866, Botosani
6. Opiniunea, 1867, Botoşani, D. Scarlat Miclescu
7. Steluta, 1868- 1869, Botosani, I.V. Adrian
8. Telegraful, 1868, Botosani, P. Pencovici
9. Foiţă pentru toţi, 1868, Botoşani, I.V. Adrian
1O. Progresul, 1868, Botosani
11. Civilizaţiunea, 1868, Botoşani, M. Weissmann
12. Deşteptarea (desceptarea), 1869, Botosani, I.V. Adrian
13. Libertatea, 1869, Botosani
'
14. Felinarul, 1869, Botosani, I.V. Adrian
15. Electorulliber, 1869-1873 Botosani
16. Bondarul, 1869, Botos~i.
Adnan
17. Independentul, 1870, Botoşani, (Imparţialul din 1871, ca antetitlu)
18. Posta din Botosani, 1871-1872
19. Calendariu pe anul... 1870, Botoşani
20. Lectorul Român, 1873-1874, G. Kernbach
21. Calendarul Lectorului Român, 1873-1880, G. Kernbach
22. Curierul de Dorohoi, 1874, Dumitru Scarlat Miclescu
23. Informatorul, 1875-1887, Dorohoi, Tip. Ilie Gh. Raclis
24. Foaie pentru toţi, 1877, Botosani, Gh. Kernbach
'
25. Foişorul din Dorohoi, 1878, ~v. Micali
26. Vocea Botoşanilor (Voacea ... ), 188~ 1893

.

.
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27. Aurora, 1881, Boto~ani, G. Kernbach
28. Cocoşul în pragul u~ii. 1881, D.S. Miclescu
29. Albina Botoşanilor, JRRI-IRR2, redactor-proprietar J.G. Chernhach
30. Progresul şi Evreii în România, 1866. Eduard Gheorghe (Progresulul
31. Timpul (Timpulu), JR66. C. Troteanu Botoşani
32. Curierul Dorohoiului. 1882, 1883-I.S. Bădescu, Gh. Burghclca
33. Havr. 1882, Botoşani, L. Feller şi Sihermann
34. Adevărul. 1883, Dorohoi, Tip. Ilie Gh. Racliş
35. Constitutionalul, 1882. Botoşani
36. Ţara de Sus. 1882. Botoşani
37. Der Judische wachter. 1884. Boto~ani
39. Curierul Botoşanilor, 1885
40. Monitorul comunal. (Buletinul oficial al comunei}, 1883-1943.
Botoşani

41. Cetăţeanul, 1887-1888. Botoşani
42. Curicrul Român, 1886-1901, Botoşani, Ioniţă Scipione Bădescu
43. Alegătorul Român (Curierul Român, variantă-1894)
44. Informatorul Român (variantă CR, 1894)
45. Buciumul (variantă 1895)
46. Călătorul Român (v. 1895)
47. Călăuza Română (v. 1895)
48. Curentul Român (v. 1895)
49. Dorul Român (v. 1895)
50. Economul Român (v. 1895)
51. Farul Român (v. 1895)
52. Jurnalul Român (v. 1895)
53. Rolul Român (v. 1895)
54. Şcoala Română (v. 1895)
55. Vorba Românului (v. 1895)
56. Patriotul Român (v. 1896)
57. Rostul Român (v. 1896)
58. Situatia Română (v. 1896)
59. Anul Nou Român (v. 1897)
60. Caritatea Română (v. 1897)
61. Comerţul Român (v. 1897)
62. Pactul Român ( 1897)
63. Prezentul Român (v. 1897)
64. Mişcarea Română (v. 1898) Botoşani Ioniţă Scipioni Bădcscu
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69. Constituţionalul, 1887, Botoşant
70. Intransigentul, 1888, Botoşani
71. Santinela, 1888, Botoşani
72. Buletinul Camerei de Comert şi Industrie, 1888-1939, Botoşani
74. Libertatea, 1889-1920, Botoşani, ziar Naţional-Liberal
75. Gazeta de Dorohoi, 1889, Botoşani
76. Ţara de Sus, 1890, Botoşani
77. Cu noi, 1890, Botoşani
18. Gazeta gazetarilor, 1890, Botoşani
79. Gazeta gazetelor, 1890, Botoşani
80. Gazeta de Botoşani, 1891
81. Steaua Conferintei Balcanice, 1891, Botosani
'
'
82. Dorohoiul, 1891, 1896, 1902
83. Constituţionalul de Botoşani, 189i
84. Şcoala poporală, 1892, Botoşani
85. Proletarul, 1892, Botoşani
86. Calendarul bisericii ortodoxe de răsărit a comunităţii armene,
Botoşani,
1893
87. Steagul, - 1895, ziarul Partidului Conservatot
'- 88. Patriotul Român, 1896, Botoşani
- 89. Cultura Română, 1903, Iaşi-Botoşani
90. Progresul 1896, Dorohoi
91. Prutul, 1896, Botoşani
92. Aurora, 1897, Botoşani
93. Botoşanii, 1898
94. Hazul, 1898, Botoşani
95. Filantropia, 1898, Botoşani
96. Cugetarea, 1899-1901, Botoşani, Al. Şmelt (Al. Drâmbă, A. Lecu)
97. Dorul, 1900, Botoşani
98. Pedestri, 1900, Botosani
99. Înfrătirea, 1900, Bot~sani
'
'
100. Adio, 1900, Botoşani
101. Ateneul, 1901-1902, Botosani
'
102. Revista ATENEULUI din Botosani, 1901
103. Victor Hugo, 1902, Botoşani '
65. Gândul, Botosani, Barbu-Lăzăreanu, 1902
'
66. Steaua, 1902, Dorohoi, Mihail Nicolau
104. Reânvierea, 1903, Botoşani, A.D. Xenopol, Riria, 1903, 1909
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105. Inima şi Mintea, 1903, Botoşani, Barbu Lăzăreanu
106. Mihail Eminescu, 1903, Botoşani
107. Curieru1, 1904, Botoşani
108. Prospect la CURIERUL CAZARMELOR, Dorohoi, 1904
109. Moldova, 1904-1905, Botoşani, Al. Smelţ, 1910--1912
11 O. Apicultorul, 1905, Botoşani, dir. Popovici-Cerchez
111. Mihail Eminescu. 1905, Botoşani, C Cihan
112. Aurora. 1905, Hârlău, Constantin Gheorghiu
113. Revista tinerimii, 1905, Dorohoi
114. Doina, 1906, Burdujeni-Botoşani
115. Institutorul evreu, 1906--1907, Botoşani
116. Moldova de Sus, 1906, Botoşani, C. Cihan şi V. Galin
117. Revista poporului român, 1906, Lozna
118. Gazeta Botoşanilor, 1907-1911, I.P. Darie
119. Provincia literară, 1908, Botoşani, Const. Muche
120. Ecoul Dorohoiului, 1908
121. Lumina conştiintei. 1908, Dorohoi
122. Breslaşul. 1909, Dorohoi
123. Pagini sociale, 1909-191 O, Botoşani
124. EMINESCU, 1909. Botoşani
125. Ţăranul Român, 1909, Stăuceni
126. Tribuna, 1910--1912, Botoşani
127. Revista Ligii culturale, 191 O, Dorohoi
-128. Cronica Dorohoiului. 1910
129. Gazeta Medicilor. 1911, Botoşani, dr. D.R. Mihăilescu
130. Solia, 191 1, Dorohoi
131. Vocea poporului. 1911, Dorohoi
132. Calendarul izrailit, 1912, Botosani
,
133. Ecoul Botoşanilor, 1912
134. Poporul, 1912, Dorohoi, Elefterescu Spiridon Urzică
135. Revista cursurilor Academiei de Înalte Studii, 1913, Botoşani
136. Avântul, 1913-1914, Botoşani, ziarul Naţional-Liberal
137. Biruinta. Dorohoi, 1913, 1919, 1925
138. Lumina, 1913, Dorohoi
139. Alarma, 1913, Botoşani
140. Călăuza neamului, 1913, Dorohoi
141. Amicul poporului, 1914, Dorohoi
l44. Carpati. 1914, Bucureşti-Dorohoi
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145. Farul, 1915 (8 numere), Dorohoi
146. Cuvântul. Botoşani, 1915, 1919-1924
147. TEATRUL EMINESCU, 1915, Botoşani
67. Buletinul sindicatului agricol Botoşani 1916. apare de 3 ori pc lună
( 1. 10, 20). Redactor Constantin l. Ci ulei.
14X. Satul nostru. 1916, Dorohoi
149. Vremuri noi. 1916, Dorohoi (Vremuri nouă)
150. Patrula, Botoşani, 1919. Rcp. Căpitan D.T. Reteanu. 1920
151. Patria, 1917-1920, D.T. Rcteanu
152. Moldova veche. 1918. Botoşani
153. Îndrumarea. 1918-1920, Botoşani. director Victor Miclcscu.
Conservator
154. Reforma. 191 X. Botoşani
155. Făclia Nordului (dar şi Făclia norodului) 1918-1919. Botoşani. editor
Vladimir Şardin Nieoară; Făclia poporului, Il) llJ.
156. Gazeta Dorohoiului. Il) 1X-llJ26. de N.A. Stoianovici. P.N.L. din
26 03 26
157. Primăvara, Il) 1X. Dorohoi
15X. Orizonturi noi. 191 X
15lJ. Munca. Botoşani 1919
160. Vâltoarea. 1919. Botoşani, VI. S. Nicoară
·161. Crai nou. 1919. Botoşani. M. Ciutca şi O. Şcrpcanu
162. Idealul. 1919. Botoşani
163. Drapelul Botoşanilor. 1919.
164. Îndrumarea nouă, 1919. Dorohoi
165. Drapelul. 1919. Dorohoi.
166. Junimea Moldovei de Nord, 191lJ-1921. învătător C-tin Iordăchescu
167. Libertatea. 1919, Botoşani
168. Independenţa, 1920-1921, Botoşani
169. Poporul hotoşănean, 1920
• 170. Căminul nostru, 1920. Dorohoi. revista elevilor interni de la
Lic. Gr. Ghica
, 171. Gândul nostru, 1920, Botoşani, lic. de fete Carmen Sylva
172. Căminul nostru, 1920, Dorohoi
173. Secera Botoşanilor, 1921 (variantă-Secera)
174. Gura lumii. 1921, Botoşani
175. Concurenţa, Botoşani, dir. Eugen Gavrilcteanu, 1921-1924
176. Botoşanii noi. 1921
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177. Semănătorul Botoşarti1or, 1922, 1924, v. (Semănătorul)
178. Revista Moldovei, 1921-1937, Botoşani, Tiberiu Crudu, colab.
N.N. Răutu
179. Gazeta poporului, 1922, Botoşani, 1929, organ P.N.Ţ.
180. Gazeta şcolii, 1922-1928, Botoşani-Cernăuţi, Asoc. "Infrăţia"
corpului didactic primar.
181 . Tudor Pamfile, 1923-1928, Dorohoi
182. Buletinul oficial al judeţului Dorohoi (Monitorul ... ), 1924-1941
183. 'steaua poporului, 1923, Dorohoi
184. Cuvântul liber, 1924, Dorohoi
185. Biblioteca Războiului de întregire, 1924, Botoşani, C-tin Cucu
186. Revista profesorilor de muzică, 1924-1926, M. Gr. Posulşnicu,
Botosani-Bucuresti
,
,
187. Buletinul judeţului Botoşani, 1924-1952 (din 1951, al Rcgiu!ili
Botoşani)

188. Botoşanii juridic, 1924-1925; Revista juridică ( 1925), V. Pillat
189. Democratul, 1924-1926, 1924, Botoşani, ziar naţional-liberal
68. Buletinul curţilor de apel, 1924, Botoşani
190. Cuvânt91-faranilor, 1924, Dorohoi
191. SperaJ\a, 1925, Dorohoi
192. Vestea, 1925-1929, Botoşani, prim-redactor Petronius Livescu
193. Gazeta cetăţenilor, 1925-1929, Botoşani
194. Hazair, 1925-1927, Botoşani
195. Chemarea, 1925, Botoşani
• 196. Buletinul sindicatului agricol, 1926, Botosani,
1916
,
197. Informatorul, 1926, Botoşani, Romică Nicolau, săptămânal
198. Uni rea ~ărănească, 1926, Dorohoi
199. Frătia
, Poporului, 1926, Botosani-Bucuresti
,
,
200. Revista şcolii, Botoşani, 1923-1943
201. Cuvântul Nostru, 1926--1931, Botosani,
ziar al Partidului National
,
,
202. Frângurele, 1927, Şendriceni
203. Revista Tinerimii, 1927, Mihăileni-Dorohoi
204. Aurora, 1927, Botoşani (alta decât în 1897)
205. Străjerul, 1927, Dorohoi
206. Armonia, 1927-1930, Botoşani, M.Gr. Posluşnicu
207. Vocea Poporului, 1928, Dorohoi
208. UNU, 1928, Dorohoi, Saşa Pană
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209. Cuvântul Nostru. 192R. Dorohoi. Asociatia învătătorilor din
jud. Dorohoi
21 O. Pământul. llJ2H. Boto~ani
211. Ratiunea. llJ29-19."~0. Boto~ani. Petre lrimescu
212. Ecranul. J<)2C), Domhoi
21 ~- Lumina poporului. 1926. Mihăilcni
21-l. Foaia Coopera{iei, /Y29-/930, Botoşani
21 5. Timpul. /929. Botoşani
21 h. Buletinul Cclminului cullural Ung:ureni, 1927
217. Moldova literară. 1929. Mihăilcni-Dorohoi
21 X. Cuvânt lămurit. 1929. Să veni
2llJ. Cooperatia. llJ29. Dorohoi. agronom C. Călără~ianu
220. Vestitorul. 1929. Dorohoi
221. Păzitorul. llJ29. Dorohoi
222. Trihuna Dorohoiului, 1929
223. Fratii poporului. 1929. Dorohoi
224. Partidul românismului. 1929. Boto~ani
225. Străjerul. llJ~O. Dorohoi
226. Suflet tărănesc. llJ30. Dorohoi
227. Chemare nouă. 1930. Dorohoi
22X. lzhânda. 1930. Dorohoi
229. Foaia cooperatiei. 1930-1932. Boto~ani
2~0. Ştirea. llJ29-!933. Boto~ani, director Const. Oprescu, săptămânal
2.~ 1. Glasul sing:urătătii. 1931. Dorohoi
2.12. Îndemnul vremii. Boto~ani. 1932. asoc. Liga culturală
233. Gurita. 1932. Boto~ani. dir. S. Negreanu
234. Informatorul Dorohoiului, 1931
2.~5. Pământul Moldovei. 1931. Boto~ani
236. Rochita transparentă. 1932, Boto~ani, S. Negreanu
237. Săptămâna. 1932-1937. Boto~ani. Ion lacovlov
23H. Răva~ul Boto~anilor, 1932
2.W. Gazeta Boto~anilor. 1932
240. Semănătorul. 1932, Botoşani
241. Scara. 19 32. Botoşani
242. Pacea, 1932, Botoşani, Julcs Filmann şi Ben. Gartenherg
243. Ratiunca noastră. 1932. Botosani
'
'
244. Licăriri. 1932, Dorohoi
245. Viforul. 1933. Dorohoi
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246. Moina, 1933, Dorohoi
247. Vremea Noastră, 1933-1935, Botoşani
248. Clopotul, 1933-1989, Fondator Se. Callimachi (v. Clopotul
poporului)
249. Îndrumătorul, 1933, Dorohoi, (v. Îndrumarea)
250. Steluţa, 1933-1938, Botoşani
251. Anuarul băncilor învăţătoreşti, 1933, Botoşani
252. Conservatorul, 1933, Botoşani
253. Drumul nostru, 1933, Dorohoi
254. Glasul vremei, 1933, Dorohoi ·
255. Fulgerul, 1933, Dorohoi
256. Realitatea evreiască, 1933, Dorohoi
257. Observatorul, 1934, Dorohoi, dir. George D. Rincă
258. Clasa noastră, 1934, Botoşani
259. Meseriaşul, 1934, Botoşani
260. Reformatorul, 1934--1937, Botoşani
261. Însemnări, 1934, Dorohoi
262. Românul, 1934, Botoşani, 1938-1939, dir. Dan Patrulius ("gratis
pentru ţărani"), redactor prof. Ioan Manoliu
263. Raza, 1935, (v. Clopotul)
264. Slova, 1935, Botoşani, C. Prisnea
265. Soarele, 1935, (v. Clopotul)
266. Valul, 1935, (v. Clopotul)
267. Torţa, 1935, (v. Clopotul)
268. Informatorul Botoşanilor, 1935, gazeta intelectuală de curaj şi
atitudine, (Informaţia Botoşanilor)
269. Tribuna liberă, 1935, Dorohoi
270. Strategia, 1935-1937, M.W. Moreno, Botoşani
271. Buletinul comunităţii evreilor din Botoşani, 1936
272. Horia (v. Clopotul), 1936
273. Cloşca (v. Clopotul), 1936
274. Steagul (v. Clopotul), 1936
275. Stegarul, 1936, Botoşani
276. Vestitorul, 1936, Dorohoi-Botoşani
277. Izbânda naţională creştină, 1936, Dorohoi
278. Ghiocelul, 1936--1938, Botoşani
279. Liberalul, 1937, Botoşani
280. Glasul nostru (v. Clopotul), 1937
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Calendarul tăranilor hoto~ăncni. 19.~7. PNŢCO
\rhanghclul. 19]7-1944. Boto~ani. dir. pr. Dcliu
Moldova. 1937. Boto~ani. Jir. Luci a Oprcscu
Vatra Ba~otc~tilor. 19JX. Dorohoi
2x~ Boto~anii. 1939-1943. Jir'. Nic. Murăra~u
2Xt, Patriotism ~i literatură. 1942. Boto~ani
2W Graiul lihcr. 1944. ziarul trupelor sovietice dl •c ' 1atic
2X~ Lupta noastră. 1949-1959. Dorohoi
2XlJ Amfitrion. 19X 1. Boto~ani
290. HilTasus. 197X. Boto~ani
2l.J 1. Ca1cte Boto~ăncnc. 19XJ. (cenaclu): scrie n111 ,,j ( . ·tiu D11rian. 19l.J 1
292. Panzin. GuranJa. Stelian Ncagu. revista. S.F. ilJ:-29.1 A v:mtul. Se. Il Boto~ani
294. Lyccum- A.T. Laurcan
2~5. Drum nou
296. La Steaua ... (Lic. Eminescu)
2l.J7. Hypcrion. Darahani ( lic.)
29X. Frân~urdc (lic. agr. ŞcnJriccni)
2lJl.J. Mioritica (lic. Săvcni)
.~00. Lum111i!a (lic. 2. Oorohoi)
JOI. Ghiovl 1 ~c. generală Drăgu~eni)
302. MlăJq,· ( "c. generală Nic~cni)
]O.l Phoen1x ("c. gen. Corni)
.104. Aripi lllll'l,. (Se. gen. 1. Dorohoi)
]05. Azur (l...c. C!L'n. Il Boto~ani)
306. StdU!<J 'Se. gen. Broscău!i)
]07. Orizonllll'l (Lic. Bucecca)
JOX. Frcama1ulcoJrului (Se. gen. Vorona)
309. Buletin •1f1cial al Consiliului popular judetean
J 1O. EMINJ SCU - 100. 19X9. număr omagia), Ion Maximiuc. Dorin
Baciu. V. Topa. Victor Mafiei. ~.a.
J Il. Trihun.~ muncii politice de masă. Sil. Aiknci. ~.a.
J 12. Gazeta ,Jc Boto~ani (Clopotul poporului) 19X9. 19lJO. Gh. Jauca
(~ 13. Vocea Dorohoiului lihcr. 19X9. Mihai Cojocaru
.~ 1]. Hyperi1111. 1990. grupare literară. Boto~ani
-~ 14. Trihun<~ Agricultorului. 1990. Boto~ani. Ion Maximiuc
] 15. Fotoreportcr. 1990. Elena Condrci. Valcrian Ţopa. Boto~ani
Jlo. AtituJinca. 1990. Boto~ani. V. lli~oc. S. Ailcnci. E. Hru~că. C. Iflimc
2X 1.
2X2
2X.<
2X •
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317. Curierul de Dorohoi, 1990, M. Cojocaru
318. Consens, 1990, Dumitru Lavric, Botoşani
319. Mesager, 1990, Ioan Aniţei, Botoşani
· 320. Chemarea, 1990, Virgil Dvoracec, Botoşani
321. Puls contact, 1990, Botoşani (V. Teişanu, D. Iurea ş.a.)
322. După Babel, 1990, George Luca, Botoşani
323. Sisif, 1990, (rebus), P. Pardău, Botoşani
324. Tribuna Dorohoiului, 1991-1992,1. Maximiuc
325. Betivul,
1991, D. Butnaru, Dorohoi (umoristic, în red. Tr. agr.)
,
326. Buletinul comercial al Camerei de comert şi industrie, 1991
327. Agora -literar, 1992, Botoşani. {poeti tineri); Alecsa, Bădiliţă ş.a.
328. Actualitatea botoşăneană, 1993, Vasile Timoficiuc, Botoşani
329. Jurnalul de Botoşani, 1993, Ioan Rotundu
330. Primăria Botoşanilor, 1993, Ionel Bejenaru ş.a.
331. Gazeta poliţiei - supliment la Gazeta de Botoşani
332. Curierul, 1995, Mircea Oprea
333. Monitorul de Botoşani, 1995, George Lazăr
334. Botoşanii, 1994 Marian Andrioaie, 1. Beje~aru, 1. Maximiuc
.335. Muguri noi, 1968, {Lic. Săveni)
336. Buletinul cadrelor didactice {1975, 1977)
337. Amfitrion, ed. Biblioteca ,,M. Eminescu"
338. Brad bătrân, 1995. M. Ureche, T. Apetrei, 1. Bejenaru, 1. Maximiuc
... De Ia 289 publicaţii numite în lista din'I983, ajungem acum, după ce
am eliminat şi unele erori, la 340 care au fost editate până Ia zi în perimetrul
actualului judeţ din 1862 încoace. Am numit titlurile distincte şi uneori şi
variantele lor în paranteze. Sunt convins că lista nu e completă, am vagi
informaţii şi despre alte publicaţii. Unele le-am văzut şi le-am fişat; altele le-am
reluat după d-l Bejenaru şi alţi autori {St. Cervatiuc, Ileana Turuşancu, D. Iarcu,
şi evident, încă mulţi alţii). Publicarea lor ar fi în serviciul completării cu date
noi a informaţiilor noastre, destinate celor ce în viitor vor încerca o lucrare de
anvergură despre presa de la noi.
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ZONA DE APROVIZIONARE CU UNELE PRODUSE
RURALE A PIETELOR DIN BOTOSANI

'

'

IOAN I'RĂJINARU

Studiul de faţă reprezintă finalizarea cen:etării efectuată pc o durată
de mai mulţi ani. timp în care s-au făcut ohservaţii zilnice. sczonierc )i în
perioade de maximă activitate comercială (miercurea. vinerea. dumineca) în
pieţele ora~ului. S-au întreprins anchete sociale. consultându-se persoane care
participau la schimhul de produse. de peste 70 ani din cartierele marginale ale
ora~ului ~i din satele situate în zona de aprovizionare la distante diferite (între
2-45 km de oraş) şi care cunoşteau hine fenomenul comercial cel putin din 1930
până în prezent. S-au cercetat documentele administraţiei pietelor precum )i
Jocumentde apărute până la această dată privitoare la comequl din Boto~ani.
În formularea concluziilor nu s-a luat în consideratie comequl unitătilor
de sta! ~i cooperaliste din agricultură. întrucât până în 1990 acestea au
desfă~urat o activitate dirijată ~i deci nu prezentau un argument sigur pentru
stahilirca relatiilor economice dintre ora~ ~i a~ezările rurale ~i a inlluentei sale
asupra zonei înconjurătoare.
Pc haza datelor statistice culese am întocmit hăqile ce insotesc textul. care
redau desfă~urarea în timp ~i spatiu a fenomenului de schimh. Prin metoda
cercurilor proporţionale şi a scării convenţionale continue s-au cartografiat:
a) participarea numerică a producătorilor agricoli indicată prin suprafaţa
cercurilor;
h) felul produselor agricole indicate prin semne convenţionale;
c) direcţia spre pieţe a participanţilor redată prin linii de mi~care.
Considerăm că metodele şi procedeele utilizate în cercetare, materialul
hogat ce a fost consultat, perioada lungă de timp şi momentele alese când s-au
făcut ohservaţiile de teren, constituie prohe suficiente şi stgure care ne-au
permis să formăm concluziile de faţă.
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Con.\ ·de raţii .fi:ico-

şi

economico-geografice ale sitului

.

Făcf,•Jd
o analiză sumară a cadrului natural constatăm că Botosaniul este
.
asezat în :ona de contact între două regiuni geografice care se deosebesc În' re
ele prinll o multitudine de trăsături fizico- şi economico-geografice: Câmp1a
Mollhn ci -.pre est şi Podişul Sucevei spre vest.
Cinrpia Moldm•ei se desfăşoară până la Prut. Relieful colinar. sculptat pc
strale de argilă cu intercalaţii de nisipuri şi argilo-marnoase-nisipoase sarmatice
consti1 uic c-aracteristica esenţială a Câmpiei. Dealurile ce rar ating 200 m
allituwnc. au pante puţin înclinate, despăqite de văi largi. se ~ermină în partea
supen,Jară cu platouri întinse, creind condiţii hunc de relief, pentru practicarea
agric11lturii.
Climatul este suh influenţa directă a maselor de aer continentale esteuropene şi celor nordice de origine haltică. Ca urmare iarna se instalează un
timp rece şi uscat. Vara când predomină masele de aer din nord-vest apar ploi
ahunJente dar şi perioade calde cu secete prelungite datorită invazici aerului de
origme tropicală din sud. Temperatura medic anuală a aerului este cu 2.05 mai
micit ca în Câmpia Română şi sudul Moldovei - ceea ce determină o întârziere
cu L'ci p'uţin două săptămâni înllorirea pomilor, coacerea fructelor. dezvoltarea
kgumclor şi zarzavaturilor, cartolilor timpurii, iar la tomate de cel puţin o lună.
Reteaua hidrografică reflectă condiţiile climatice şi alcătuirea gcologică a
stratului de la suprafaţă. Râurile prezintă variaţii mari de dehit sezoniere. în
funcţie de cantitatea de precipitaţii, înregistrându-se permanent un deficit
hidrologic. Pentru suplinirca nccesarului de apă s-au construit încă din timpurile
străvechi, iazuri azi cu utilizare mulliplă (irigaţii. piscicullură. apă potahilă.
adăpători pentru animale etc.).
Întreaga câmpie este acoperită cu soiuri fertile - cernoziomicc. ceea ce
individualizează una din cele mai mari zone agricole din ţară.
Podişul Sucel'â se întinde spre vest până în Carpaţii Orientali. Cu
altitudinea sa medic de 460 m domină Câmpia din est cu o diferenţă de cel puţin
100 m. La vest de Botoşani se desfăşoară şeaua Bucccca ca o poartă larg
deschisă, de 300--350 m înălţime, străjuită la sud de Dealul Mare Tudora (593
m) iar la nord de Dealul Bour. Aceasta reprezintă o zonă de intensă circulaţie
între cele două regiuni geografice. Extensiunea largă a platourilor strucluralc şi
formelor structurale de vale îl diferenţiază total atât de relieful accidental
tectono-croziv din vest ale Ohcinelor Bucovinei cât şi de Câmpia Moldovei din
est unde domină un relief sculptura! culinar.
Datorită poziţiei. allitudinii şi frccven!ei maselor de aer de origine hallică.
Podişul Sucevei arc un climat mai răcoros ca cel din câmpie, cu tempcraturi
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Soiurile de tip argiloilu\"ialc hrunc ~i pod1olicc cu o Lantitatc redusă de
mai pu!in fertile ca cele din câmpie. tll"Upă suprak!clc cele mai întinse.
Se mai infllnesc soiuri cenu~ii ~i cernoziomuri kvigatc. FiinJ soiuri nisipoase se
prctea1ă foarte hine la cultura cartofului. care fac din Pmli~ul Sucevei cea mai
Importantă 1onă a !ării.
humu~.

/u11u de nmlllcl dintre

Podi.~ul

Suu'l'ei

şi

Câmpia Moldorei

Trecerea dintre cele două regiuni geografice se face printr-o fâ~ie Jc teren
lat<-1 Je _"l.-.'i km cunoscută -.uh numele de 1onă de contact. Descrisă de V.
Tukscu încă din 19JX în lucrarea sa .. Un ora~ în declin - Hoto~anii"', .. aceasta
rcprointă o adevărată linie de contraste. o schimhare hruscă în aspectul
peisajului. în mijloacele de suhzistcn\ă. în functiile economice ~i cele sociale. E
ceea ce se numc~te în antropogcografic o linie Jc contact"".
Relieful este mai accidentat. cu pante medii Jc l<f-20'. uneori cu
ahrupturi cu o energic de cea. HXJ m. În lungul ci apar pintcni de dealuri
orientate spre S.E. care închid în interior mici Jeprcsiuni de contact. cu pante
însoritc ~i microdimat ferit Jc inlluenta Jircctă a maselor de aer reci Jin E ~i
N.E. continentale: Dcpresiunca Dorohoi - Boto~ani. Co~ula - Copălău.
Fnrmu~ica- Flămînzi.

Relieful fragmentat cuestiform supus croziunii şi alunecărilor de teren este
valorificat prin culturi Je pomi fructifcri şi vi!ă-dc"vic. păşuni şi fâne\e.
contrastfmJ puternic cu peisajul agricol Jin câmpia Jin fată.

Colltrastele.fi-:.ico-!{eografice au genn'at demehiri
ee ·t nu 1111ic·t1-get 1g rc~fice şi llllll"flf)(lgt'tlgrc~fit·e
Dintre acestea. structura şi utilizarea fondului funciar au cea mat mare
importan\ă. AnalizânJ datele statistice constatăm predominarea terenurilor
arahilc în toate cele trei zone geogralice (70.5 1k.). Jupă care urmează
suprafc!clc ocupate Je păşuni şi fânete (24,1 1n.). (Tahcl nr. 1). Viile ~i livezile
împreună. deţin 3. 7 lfi. Cultura cart o li lor reprezintă ."\. 7 1A Jin terenul arahi 1 iar
kgumck ~i zarzavaturile 1.1 1A. Această structură scoate în cviJcnţă tendinţele
de valorificare a terenului în scopul satisfacerii consumului propriu dar şi
cerinţelor pietei oraşului.
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TABEL N,R. 1 - Stmcturafonduluifunâar şi utilizarea terenului in zona de aprm·i~imwre
a oraşului Botoşani

~upr.

ag1ic.
100

Total
arabil

din care

Total
arabil

păşuni,

fânete

70.5

24,1

VII

livezi

1,9

1,8

din care
legume
c·anori
zarzav.
3,7

1,1

100

Diferenţele

apar mai vizibil dacă analizăm datele statistice pc cele 3 zone
geografice '(Tabel nr. 2). Astfel constatăm că terenul arabil deţine cu 1,9 % mai
mult în câmpie decât în zona de contact.
TABEL NR. 2 - Stmcturu ./(mdului .fimâar şi utilizarea terenului in zona de apm1·izimwre
·
a oraşului Botoşani
Comune pm1icipante la
aprovizionarea pielelor din
Botoşani - pc zone geografice

Total
supr.
agricolă

Zmw de câmpie:

din care
Arabil

Păşuni

fâne1e

Vii

Livezi

Total
arabil

din care
LeguCartofi
mc

Botoşani,

Stăuceni, Răchi\i. Băluşeni,
Prăjeni, Suli1a. Gorbăneşti,
Unteni, Roman, Nicşcni, Lunea,
Ungureni, Vorniceni
Zona de contact: Curteşti, M.
Eminescu, Leorda, Cucorăni,

100

68,9

28,3

1,1

1,3

100

1.1

3,1

100

67

25

4,2

2,8

100

0,9

2.3

100

78

19,2

0,2

1,2

100

2,3

9,2

Copălău, l-lămînzi, Frumuşica

Zona Podişului Suce1•ei: Vf.
Cîmpului, Bucecca, Vlădeni,
Corni, C.istesti, Vorona, Tudora

Păşunile şi fâncţcle deţin suprafeţe mai mari în zona de câmpie (28,3 7c
de 25% în zone de contact, şi 19,9% în zona podi~ului din V.). Diferentele
sunt un rezultat al morfologiei reliefului. În câmpie. pantclc dealurilor şi luncile
râurilor sunt înerbate- utilizându-le ca păsune si fânctc în cresterea animalelor.
În zona de contact, o parte a terenului îndi~at c~tc pla~tat cu vii şi li vezi (7 ,O llt·.
fa!ă de 2,4 c;;n în câmpie şi 1,4 % în zona de podiş, din terenul agricol).
Se remarcă o concordanţă impresionantă între suprafeţele de păşune şi
numărul de animale ce se cresc în fiecare comună (Tahel nr. 3 ).
Renumite în creşterea animalelor sunt şi comunele Curteşti. Corni.
Nicşeni, Lunea, Bucecca etc. Bovinele se cresc în număr mai mare în zona de
contact şi podişul Succvci unde păşunile dau o ·produqie superioară de masă
verde: VL Cîmpului (6.553), Bucccca (4.706), Vorona (3.546). M. Eminescu
(3.990).

faţă

TABEL NK. 3 -Situaţia îndirn1turii de animale pe supraf"eţele de
.ytfiineţe În unele cm/IUIIt' din nimpie.

(·om una
( iurh.-IIl<:)ll
l '11\Cili
l :nl!urcni
Suli!a
H:m1in;i
l'răjcni

Pă~uni. fănc!c-

S. tol. in ha
2-'J71
1.3XI
:U22
:.. 103
2.272
932

Nr.
OVIIlC
1-U29
1-U25
21.042
12.719
12.229
6.153

ptişune

Nr.
hovinc
-1.361
l.oX7
5.076
2.X26
4.-165
1.032

Locuitorii acestor localităţi la care se adaugă ~i cei din apropierea
sunt principalii furnizori de produse lactate pc pieţele ora~ului.
Carfl!fu/ detine locul V între celelalte plante de cultm:ă_ Cele mai. întinse
suprafeţe se cultivă în comunele situate în Podi~ul Succvci, 9,2 lh din suprafaţa
agricol it. faţă de 3.1 1/( în cftmpic şi 2.3 1/( în zona de contact. În judeţul Suceava
cultura cartofului deţinea în anul 1973 până la 20,7 1k din terenul arahil. Podi~ul
Succvci - din care fac parte- ~i unele comunele ale judeţului Botoşani. deţine
locul 1 pc ţară ca producţie. Condiţiile pcdoclimaticc dcoschit de favorabile
asigură producţii mari. valorificatc pc pieţele din ora~cle judeţului şi în alte
centre urhane din ţară. la fahricilc de amidon ~i spirt.
Viile şi lit·e:.ile ocupă împreună un procent ridicat în zona de contact
(7 1/r ). Aici pantclc însoritc au fost planlatc cu vii şi livezi dând un randament
superior. Renumite sunt comunele: Frumuşica (1.463 ha). Flămînzi (419 ha).
Prăjcni ( 313 ha). Copălău ( 109 ha), Boto~ani ( 1 15 ha), Băluşcni ( 102 ha). Suliţa
(94 ha). Suprafeţe însemnate se al1ă în sud-estul judeţului unde climatul este
mai cald. creind condiţii optime pentru coacerea strugurilor.
Pomicultura detine suprafeţe întinse în zona de contact (2.8 1k din terenul
agricol) începând din comuna Bucecea (169 ha) ~i continuând cu cele din
Cucorăni. M. Eminescu (261 ha). Curteşti (393 ha), Cristeşti ( 145 ha). Vorona
( 140 ha), Flămînzi (Il O ha). Frumuşica (660 ha).
Zona pomi-viticolă se continuă spre sud în judeţul Ia~i cu renumitele
podgorii de la Cotnari, Hîrlău. Delcni- Ceplcniţa- Tg. Frumos.
Localităţile amintite sunt principalii participanţi la aprovizionarea
Boto~aniului cu struguri ~i fructe. O mare importanţă o reprezintă cullurile de
pomi fructifcri (meri, peri) din Judeţul Suceava (Rădăşeni. Mitocu Dragomirnci.
Vulture~ti ele.) care detin locul 1 ca frecvenţă în desfacerea produselor pc
pieţele din Botoşani.
ora~ului

Legumele şi :.ar:.al'llturile reprezintă 1.1 Cff din terenul arahil al zonei de
aproviZionare a Boto~aniului. Până în urmă cu cea. 30 de ani aprovizionarea
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pieţei

de la periferia oraşului, precum şi
(Răchiţi, Cişmea, Tulbureni, Curteşti, Stăuceni, Manoleşti,
Cătămărăşti, Stînceşti). Cerinţele crescânde ale pieţii ca urmare a dezvoltării
oraşului au impus extinderea culturilor în comune tot mai îndepărtate, um!e
există surse de apă, soiuri fertile şi terenuri propice (luncile râurilor, în jurul
lacurilor amenajale, pe terase). Renumite sunt localită~ile Vlădeni (90 ha),
Tudora (291 ha), Ungureni (150 ha), Frumuşica (86 ha), Băluşeni (145 ha),
Lunea, Roma, Nicşeni, Suliţa, Todireni ele.
Deosebiri de ordin antropogeografic. Schimbul de produse, fenomenul
economic în ansamblu, apariţia şi dezvoltarea aşezărilor umane nu pot fi
în~elese fără a lua în considerare relaţiile ce se stabilesc între populaţie şi mediul
înconjurător. Între om şi natură a existat dintotdeauna o strânsă interdependenţă,
care în condiţiile moderne se accentuează, atingând parametri superiori.
Contrastul dintre cele trei regiuni geografice care în această parte
gravitează spre Botoşani este pus în evidenţă şi de factorul uman (densitatea
populaţiei, mărimea şi densitatea aşezărilor, relaţiile dintre elementele cadrului
natural şi activitatea omului, relaţiile între locuitorii celor trei zone etc.).
Datele statistice si documentele existente dovedesc că densitatea
populaţiei a fost totdeauna mai mare în podişul din vest faţă de cea din câmpie.
Astfel, "Condica liuzilor" (1803) arată că în câmpie era o densitate de l O
loc.lkrn 2, în zona Cozancea de 15-20 loc.lkrn 2, iar în podiş şi dealurile de la vest
de Botoşani era de 30 loc.lkrn 2 • Diferenţele se păstrează şi astăzi. În podiş este
de
80-200 loc.lkrn 2 (teritoriul din Jud. Suceava) şi peste 100 loc./km 2 în teritoriul
2
judeţului Botoşani, iar în câmpie este de 80-100 loc.lkrn •
Prezenţa omului aici este atestată documentar încă din paleolitic şi a
populat neîntrerupt acest teritoriu până astăzi. Menţionăm doar câteva exemple
din teritoriul de care ne ocupăm. Astfel apar atestate documentar aşezări ca cele
de la Cucorăni din sec. VII-IX, în timpul întemeierii statelor feudale româneşti
sunt menţionate aşezarea şi necropola de la Hudum. Din sec. XV -IX sunt
atestate Sauceniţa, Văculeşti, Cerviceşti, Brăeşti, Cătămărăşti, Stânccşti,
Orăşeni, Cristeşti, Vf. Cîmpului, Cucorăni, Călineşti, Manol.~ş-tk-_ Corni,
Sarafinesti, Icuseni, Vorona, Tudora.
.·;>'}"u·[i~.,
~"'
În câmpie satele erau înşiruite în lungul văilor prW"opaJe. J.liD ~ c
menţionăm numai pc cele situate în zona de aprovizionare a ot~ulul i.~i~
Unteni Nicseni, Stăuccni. Popularea câmpiei se face în \permanent~ u
' '
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'
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După răzhoiul de independentă apar satele Dorohanti. Ro~iori. Vânători, Roma
- toale cu denumiri semnificative - ale vitcjici armatei române. După primul
răzhoi mondial apar Dacia, M. Viteazu. Aurel Vlaicu. Avram Iancu.
D. Cantemir. Murguta ele.
Astăzi. în lungul .,liniei de contact" se desfăşoară un ~ir de aşezări ce
încep Jc la N. de Dorohoi. se continuă spm sud prin Văculcşti, Brăc~li.
Ccrvicqti. Stânccşti. Băiccni. Oră~eni, Co~ula. Copălău. rlămînzi, Frumu~ica.
se continuă în jud. Ia~i cu Deleni, Ceplcnita. Hîrlău, Cotnari, Tg. Frumos ~i
aceasta pentru a enumera pc cele mai mari. Este una din cele mai frumoase linii
Jc sate situate la contactul a două zone geografice. Densitatea lor atât de mare
pc o f"â~ic aşa de îngustă se explică prin posihililalca utilizării resurselor din
tcrilori u local. podi~ ~i câmpia din apropiere.
Multimca satelor. varietatea produselor agricole au dat na~lerc unei
circulatii vii de mărfuri încă din cele mai vechi timpuri. Schimhurile nu s-au
făcut la întâmplare ci directia lor a fost impusă de conditiile naturale ~i de
cerintele de aprovizionare a centrelor urhanc. Ca urmare în imediata apropiere
de zona de contact apar puncte de schimh - târgurilc - care s-au dezvoltat
treptat. ajungând astăzi însemnate centre urhane. De-a lungul secolelor s-au
remarcat Dorohoiul. Botoşaniul. Hîrlăul. Cotnari (târgui Cotnari), Tg. Frumos
ele. Dintre toale Bolo~aniul a oferit cele mai hunc conditii de schimhuri între
producători agricoli locali, între ace~lia ~i populatia urhană în continuă crc~lcrc.
dar ~i între localnici ~i negustorii străini care se întâlneau frecvent pc piata
Boto~aniului. Începutul comertului cu produse agricole în Botoşani. căci acestea
dominau pietele pc atunci. se confundă cu primele clipe ale aparitiei sale.
Treptat devine centrul convcrgcnl al mărfurilor care absorhca cantităti imense.
atingând dimensiuni de importantă europeană.
Dinamica produselor pe pia(c1. Cerintele de consum ale oraşului. cauzate
la rândul lor de crc~lcrca numerică a populatiei. de frecventa negustorilor. de
diviziunea socială a muncii ele., pun în mi~care surplusul de produse spre un
centru convcrgcnl. crcindu-sc astfel un Jlux continuu ce durează tol timpul
istorici ora~ului, cu oscilatii în sens pozitiv şi negativ, cu intcnsităti mai mari
sau mat mtct.
Boto~aniul a concentrat totdeauna schimburile cele mai intense, fiind
târgui cel mai mare din nordul Moldovei, de mare renume european. Aici
soseau cele mai mari canlilă\i de legume. zarzavaturi. fructe ~i produse lactate
din împrejurimi, asigurând consumul zilnic al populatiei.
Cerintele de consum şi de schimb cu produsele agricole s-au amplificat
odată cu dezvoltarea meştcşugurilor care începând cu sec. XVIII ating proportii
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mari. Dezvoltarea industriei mai târziu, solicită materii prime din agricultură
care sunt prelucrate şi redistribuite în ţară.
Astfel s-a format în decursul anilor o zonă de aprovizionare permanentă a
oraşului Botoşani. După frecvenţa producătorilor agricoli pe piaţă se dis ti ilg:
zona imediată, intermediară şi îndepărtată.
Pe baza prelucrării datelor obţinute în timpul cercetării s-a reconstituit aria
de extindere a acestor zone pentru perioada imediată după al doilea război
mondial. ,
a) Zona de aprovizionare imediată cuprinde zona periferică a oraşului,
care avea atunci un pronunţat caracter rural. Aici se cultivau legume,
zarzavaturi, se creşteau vaci pentru lapte. Locuitorii cartierelor periferice
(mahalalelor) erau şi proprietari de terenuri agricole în apropierea oraşului.
Zona se extindea până la distanţa de 5-6 km de oraş, ce putea fi parcursă cu
piciorul timp de 1-1 ,5 ore. Deplasarea populaţiei se făcea zilnic sau de câteva
ori pe săptămână, aducând produse lactate, ouă, păsări, legume pe care le
desfăceau pe piaţă sau direct la domiciliu. Volumul lor era mic, realizându-se
un venit neînsemnat.
b) Zona intermediară cuprindea satele până la 15-25 km de oraş, incluse
în perimetrul: Leorda - Bucecea - Vlădeni - Corni - Tudora - Oneaga Frumuşica - Prăjeni - Suliţa - Gorbăneşti - Ungureni - Călugăreni Dorobanţi - Nicşeni - Roma. Deplasarea se făcea în mod obişnuit cu căruţele
săptămânal, de obicei în ziua de "târg", miercurea, dumineca sau vinerea. Acum
se transportau spre oraş un volum mare de produse, constituind momentele cele
mai importante de aprovizionare a populaţiei urbane cu lactate, brânzeturi, ouă,
păsări, legume, fructe, cereale, făină, ulei comestibil, miere, ceară, piei brute şi
argăsite, animale etc.
c) Zona îndepărtată era formată din satele situate dincolo de limita zonei
intermediare, intinzându-se în E. până la Prut, în V. până în Carpaţi (între cele
două războaie mondiale soseau produse şi din satele de la est de Prut), de la
Dorohoi în N. până la Hîrlău în sud. Deplasarea se făcea cu căruţele (unele cu
coviltir), grupându-se mai multe la un loc, formau convoaie de câţiva km.
Pe lângă produsele agricole menţionate mai soseau de la munte material
de construcţie (var, lemn, cherestea), obiecte din lemn (doniţe, coveţi, ciubere
etc.), vase de ceramică. Frecvenţa şi numărul acestor participanţi depindea de
distanţă, starea drumurilor, de producţia agricolă obţinută la recoltare, pre~um şi
de influenta
, celorlalte iarmaroace existente în zonă. Acestea soseau la Botosani
'
la iarmaroacele mari din toamnă.
Teritoriul care gravitează spre Botoşani a cunoscut transformări
importante de-a lungul timpului. Creşterea numerică a populaţiei, evoluţia

242
functiilor urbane, ( dez.vollarca industriei, servil 1!lor, cu IL urii etc.) a însemnat o

l.TC~t~rc puternică a cerintelor de consum' l 1rc nu puteau fi asigurate de

participantii traditionali Ia piaţa ora~ului din .111a veche de aprovizionare. Ca
urmare aria de aprovizionare se lărge~te ~i :-,, produc schimbări în structura
comcqului pc piată. Activitatea agricolă devine 111ai complexă în satele din zona
de aprovizionare. se dezvohă cultura Icgumd ,, ~i zarzavaturi lor. pomicultura.
viticultura. crc~tcrea vitelor pentru lapte.
Se accentuează specializarea comunelor Îll aceste cuhuri.
- legumelc şi zar;,avaturilc se cultivă pc -;uprafctc mai întinse în t.onelc
Stăuceni. Todircni. Lunea. Roma, Prăjeni etc. Comunele Copălău ~i Flămîn;,i se
remarcă prin cultura de usturoi;
- pomicullura ~i viticuhura - în comunele Curtc~ti. Frumu~ica. Flămînti.
Cristc~ti. cxtin;,ându-se mult în continuare spre Hîrlău, Cotnari;
-în cullura cartofului s-au speciali;,at comunele din Podi~ul Sucevei;
- cre~terea ovinclor ocupă un loc important în satck Gorbăne~ti. Unteni.
Ungurcni. Nic~eni. etc.
Dar rolul important în extinderea zonelor de aprovi;,ionarc îl deţin
transport urile rutiere. Introducerea transportului auto după 1960 spre toate
comunele ~i asigtlrarca legăturilor permanente cu ora~ul. a însemnat parcurgcrea
unei distante tot mai mari în accea~i unitate de timp (distanta parcursă cu
piciorul într-o oră este de 4-5 km. în timp ce cu mijloacele auto în pre;,cnt este
de 40-50 km atingând localitătile Ştefănc~ti. Suceava. Sulita. Tg. Frumos).
Astfel aria zonelor de aprovizionare depinde astă;,i direct de mijloacele de
transport. abundenta ~i diversitatea produselor agricole. puterea de asimilare a
piqii. În prezent limita se poate trasa astfel:
--:ono imet!iatlt s-a extins până la cel ruiin 10-15 km, cuprinzând
localitătilc până la limita Dorobanti - Roma - Lcorda - Cucorăni - Vlădeni Corni - Vorona - Frumu~ica- Sulita- Gorbănc~ti - Unţcni - Mănăstireni. De
aici sosesc zilnic produse proaspete. O situaţie aparte o prezintă aşezărilc din
zona de contact de la N. Bălcescu spre S. (FI.ămînzi, Frumuşica. Dclcni.
Ceplcnita. Hîrlău. Cotnari. Tg. Frumos) care deşi situate la peste 30 km sunt
participante zilnic pc piaţa ora~ului.
·
- :ona intermediarii astăzi cuprinde arealul situat între 15 si 30--40 km.
prclungindu-se sub formă de tentacule în lungul căilor rutiere cu o mare
circulatie. Spre Ia~i ajunge până la Tg. Frumos; sau linia Botoşani - Tudora Liteni - Rădă~eni ~ Botoşani - Suceava. Uneori limita exterioară a acestei zone
se interferează cu zona de inlluenţă a arealului Iaşi, Suceava, Dorohoi. (Ex.
prezenţa merelor de le Rădăşeni. Mitocu Dragomirnei etc.).
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-zona îndepărtată se întinde dincolo de această limită. Participan~i
sosesc pe piaţă odată cu alte treburi la centrul de judeţ. Se înregistrează
participan~ sezonieri ..care vin cu legume, zarzavaturi, frUcte,· de la distanţe
considerabile: judeţul Gala~, Vrancea; Ilfov, Ialomiţa; Olt, Tdeorman.
Peste 800/o din produsele ce sosesc in Botoşani se desfac în piaţa Halei
care asigură sp~i mai mari, este mai bine organizată, mai modem~ iar vadul
comercial mai puternic. În primăvara anului 1992 s-a dat folosinţă noua
extindere modernă.
Se constată o oarecare distribuire a produselor spre pieţe, pe direc~a de
penetra~e în oraş a căilor de comunica~e. În hală sosesc mărfuri din toate
direc~ile, în piaţa din spatele Parcului Mihai Eminescu (strada Viilor) cel,e care
vin pe calea Sucevei, iar cea de pe Strada Griviţei deservesc participan~i de pe
Calea Săveni şi Roma; Nicşeni. Aceasta din urmă ocupă un loc secundar în
desfacerea produselor.
Ritmul. frecvenţa şi originea produselor agricole de pe piaţa oraşului.
Analiza comerţului ce se realizează astăzi cu lactate, zarzavaturi, legume şi .
fructe ne conduce la concluzia că ponderea cea mai mare în aprovizionarea
oraşului o de~n comunele din judeţul Botoşani. Un rol important îl au şi
producătorii din judeţul Suceava; laşi şi din sudul ţării. Comercializarea
produselor agricole se face în func~e de cerinţele de consum, de anotimp, de
produc~a obţinută la recoltare, puterea de cumpărare a popula~ei şi de factorul
politic.
Până la na~onalizarea comerţului şi până în anul 1962 (Colectivizarea
totală a agriculturii) aprovizionarea pieţelor era asigurată numai de producătorii
şi comercianţii particulari. Frecvenţa acestora pe piaţă era ritmică şi deosebit de
mare în timpul iarmaroacelor tradi~onale care se ţineau între 15 septembrie-! O
octombrie. Aici soseau producător, negustori şi cumpărători de la distanţe
considerabile- din Carpaţi până la Prut, de la nord de Dorohoi până la Hârlău în
sud. Aprovizionarea pieţei cu legume, fructe, produse lactate, avea loc într-o
ritmicitate săptămânală în zilele de miercuri ("zi de târg" la Botoşani) şi
duminica; din zona imediată şi intermediară. În cursul săptămânii comerţul era
de mai mică amploare şi numai din zona apropiată. În această perioadă
volumul, diversitatea şi valoarea produselor desfăcute atingeau dimensiuni
impresionante.
Naţionalizarea comerţului şi colectivizarea agriculturii ( 1962) au produs
schimbări deosebite în comerţul cu produse agricole. Apar unităţi comerciale de
stat şi cooperatiste şi se reduce puternic comerţul particular. Pe piaţa liberă se
comercializau legume, fructe, zarzavaturi în cantităţi neglijabile în compara~e
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cu necesitătile de l' •nsum ale orasului. Doar produsele lactate ocupau un loc
'
'
important ca număt de participanţi.
Dispare treptat ritmicitatea tradiţională a iarmaroacelor, iar târgurile
săptămânale îşi redu~. considerabil activitatea. Schimbul de mărfuri din vestita
zi de miercuri (,,7i de târg" la Boto~ani) se egalează cu cel din ziua de duminică,
pentru ca apoi cea mai mare activitate comercială să se desfăşoare în ziua
nclucrătoare (duminica). Iarmaroacele de toamnă care atrăgeau negustori şi
producători de la dtslantc mari dispar total.
Prin introdun·rca transportului auto şi prin creşterea cerinţelor de consum
zona de aprovizionare se lărge~te mult.
După 1990 art loc liberali7.area comerţului, ceea ce determină creşterea
ponderii produselor wmercializate de producătorii particulari. Odată cu aceasta
au dispărut unităţile Je stat şi cooperatistc. Într-un timp record miercurea îşi
rccapătă rcnumelc d~..· .,zi de târg" când sosesc cele mai mari şi felurite produse
agricole. Duminica incepe să deţină locul doi ca amploare comercială, dar îşi
păstrează o activitat~ deosebită în campania de întreţinere a culturilor şi
recoltărilor.

Caracteristic ~ntru această nouă etapă a comerţului este apariţia concurentei între producălt •ri, fenomen ce determină o circulaţie intensă a produselor.
Aceasta se manifestă mai întâi între producătorii din aceeaşi zonă geografică, pe
piata oraşului celui mai apropiat. Datorită abundenţei, surplusul de mărfuri
ajunge până la B<•toşani, unde cerinţele de cosnum fiind mari, asigură
desfacerea lor cu usurintă si la preturi convenabile. Asa apar pe piată tomatele,
.,
' '
'
'
'
cartofii timpurii, vaua, pepeni, ardei, vinele, gogo~ari. de la distanţe de sute de
km. Frecvenţa lor este zilnică, începând cu primele recolte până la epuizarea
productiei. Astfel, tomalele, castraveţii apar la Botoşani la jumătatea lunii mai şi
domină piata orasului în lunile iunie, iulie. Participanti permanenti la piată
,
"
'
'
'
sosesc din comunele judeţului Ilfov, Olt, Teleorman, Ialomiţa, Galaţi, Vrancea,
specializate în culturi de legume şi zarzavaturi, ardei, vinele, tomate, (Vidra,
Jilava, Dridu, Dobrcni, Vărăşti, Creţeşti, Glodeanu Sărat, Coliba~i etc.). Pepenii
sosesc de la Liesti, lvesti, Barcea, Drăgănesti, Garoafa Vînători Horăsti
'
'
'
'
'
' '
Corod, Munteni, Grivita, Priponesli. Varză timpurie soseste si din Siria Pîncola
'
'
'
'
'
(Arad), de la Zarand, ceapă din jud. Buzău, castraveţi în mare cantitate vin de la
Rădăuţi.
Odată

coborârii

cu

apariţia

preţurilor

recollelor locale frecvenţa acestora scade ca urmare a
de vânzare, pentru a-şi face din nou apariţia în momentele
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când din caU7..a sccetclor ori

poluării, producţia locală de legume (caslravc\i.

rosii. ardei. vinete) est o compromisă.
- Acca."la este a doua formă de concurenţă ce se manifestă între produsele
locale !ji cck provenite de la distante mai mari. Rczuhatul este a)czarea
preturilor" la un nivel C(\rcspunzălor şi desfacerea rapidă a mărfurilor de calitate
superioară. Cu toale acestea· rolul principal în aprovizionarea oraşului cu legume
!ji 7.arz..avaturi il detin comunele din jud. Botoşani.
Cartt~fii. sosesc în cantităti mari din zona Podişului Succvci. Renumi!ii
cullivatori din comunele Corni. Vorona. Vlă<.leni. Bucccea. Cucorăni.
Vf_ Cimpului. Criste~ti (jud. Botoşani). Dumhrăveni. Vcreşti. Siminicea.
Vullurc!jti etc. (jud. Suceava) -;unt principalii furnizori pc piata Boto~aniului. La
accslea se adau~ă ::;i cei din comunele Nicşcni. Roma. Lcor<.la. Unţcni. Suli!a.
ele.
Aprori:itHWrt:'a cu .fi"ucte se face de către comunele -;pecializalc în cultura
pomilOI" fructiferi pc cele 3 zone gco~rafice:
-din câmpie sosesc circ~e. cai se. vişini. mcri. pere timpurii. căp~uni:
-l..·umuncle Jin zona Jc contact (M. Eminescu. Curteşli. Copălău.
FrumtL~ica. Aămânzi. Cotnari. Hîrlău. Cepleniţa. Dcleni. Tg. Frumos) domină
piala cu cireşe timpurii Jc calitate superioară. vişini. pere. mere. struguri.
- Podi!jul Succvci prin comunele Boto~ana. Ca~vana. Hntînck.
Homdniceni. Lipovcni, Mitocu Dragomirnci. Rădă~cni. Vulturc~ti etc. sunt
principalii furnizori de mere ~i pere pentru iarnă care au o frecventă zilnică din
nctmhrie- de la recnltarc- pfmă la sfâr~itullunii mai. la epuizarea stocului.
Protlli.W'Ie lal"lafe dau o notă dominantă pietelor. Provin aproape in
cxdm;ivitalc <.lin comunele zonei Jc aprovizionare imediată l·arc au o frecven!ă
zilnică. Săplămânal sosesc Jin zona intermediară Jar ~i de la distan!e mari
(Suli\3.. Lunea. Gorhănc~ti. Vf. Cîmpului. Oncaga, Ungurcni etc.). cea mai marL·
canlilale de produse se Jcsfac duminica. miercurea. sâmhăta ~i vinerea.
Br.dnzclurilc de oi sunt aduse de locuitorii satelor specializate în crc)tcrca
nvinclor (Un!cni. Roma. Nic~cni. Gorhăncşti. Ungurcni. Hământi. Suli!a.
Ynmiceni. Flămînti etc.). Ahun<.lcnta cea mai mare se înregistrcată în lunile
mai. iunie. iulie. apoi scade treptat până în octomhric când dispar produsek
proa.'ipcle si
apar hrânzcturilc conservatc
(sărate).
•
1
Cond11z.ii. Din cele prezentate mai sus se constată că zona de
aprovizionare din apropierea ora~ului nu reuşe~tc să satisfacă cerin!dc pieţei.
din cauza suprafc!elor restrânsc a unor cuhuri, a climatului mai rece ca în sud.
ceea ce determină atragerea prouucătorilor agricoli <.le la dislan!c mari. Pentru
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atragerea acestora în număr cât mai mare (însemna reducerea pretului de
vânzare) este necesar modernizarea şi extinderea pieţei din oraş, asigurarea
cazării partici-panţilor de la distanţe mari prin amenajarea unor dormitoare
corespunzătoare, ·a unor magazii de păstrarea produselor. De asemenea, se
impune o mai bună organizare a pieţelor pe sectoare de produse. în care marfa să
se expună şi să se vândă în condiţii igienice.

BffiLIOGRAFIE SELECTIVĂ: V. Băcăuanu- Câmpia Moldovei,
Ed. Acad. Rom. 1968; M. Pantazică - Hidrografia Câmpiei Moldovei, Ed.
Junimea, 1974; N. Pop, /. losep, D. Paulenco -Judeţul Suceava, Ed. Acad.
Rom., 1973; V. Giosu - Alimentarea cu produse rurale a principalelor piete ale
oraşului Iaşi, în Probleine de geografie voi IV, 1956; /. Panaite- Îndrumător
pentru studiul zonei preorăşeneşti, în Îndrumător de cercetări geografice, S.S.G.
Bucureşti, 1969; /. Prăjinaru- Polul factorului geografic în apariţia şi
dezvoltarea oraşului Botoşani, în Hierasus, 78, Anuar Muzeul, Jud. Botoşani; V.
Tufescu- Jud. Botosani, ed. Acad. Rom., 1977, Un oras în declin- Botosanii în
"Şoc. românească",~ m. 1938.
'
'
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ASPECTE DIN ISTORIA CULTURALĂ A COMUNEI
VORONA- BOTOŞANI

CONSTANTIN RUSU

număr

Vorona este una din cele mai mari comune din nordul Moldovei, ca
de locuitori ( 11 mii) şi în acelaşi timp una din cele mai vechi aşezări din

tară.

'

Dovezile arheologice atestă o locuire din cele mai vechi timpuri ale
acestui teritoriu, fără întrerupere.
Prima atestare documentară datează din 7 ianuarie 1403. "Grea de istoric"
__: cum plastic o numea, într-un frumos reportaj, Mihai Creangă în revista
România pitorescă, Vorona este un nume care devine tot mai cunoscut în
ultimul timp. Formată din înmănunchierea a 12 sate aşezate în bazinul
hidrografic al Voronei, această mică unitate administrativ-teritorială s-a
individualizat şi a dobândit o personalitate bine conturată şi în domeniul mai
puţin studiat al culturii materiale şi spirituale.
Lucrarea de faţă va reda aspecte ale vie!ii culturale privită evolutiv.
Pornind de la ideea că "Orice valoare culturală trebuie să contribuie la
îmbogăţirea şi ridicarea vieţii materiale şi spirituale ale oamenilor" după cum
spunea Al. Tanase, vom încerca să punem în lumină aportul cât de mic al
oamenilor care au trăit pe aceste meleaguri la patrimoniul cultural naţional.
Ne vom ocupa mai întâi de cultura populară care prin creaţiile sale cele
mai semnificative pune temelia creaţiilor culturale culte de mai târziu.
Referindu-se la acest aspect C. Levi-Strauss arată că: "însăşi culturile primitive
se raportează şi se integrează unor forme culturale moderne, că deosebirile
dintre culturile primare şi cele evoluate sunt doar graduale, iar nu legate de
natura functiei
si
,
, sensului lor că studierea acestora contribuie la elucidarea
originilor gândirii şi umanismului contemporan în perspectiva istorică".
Cercetarea românească dezvoltă o profundă tradiţie în cvidenţierea
virtuţilor şi aportului culturii şi civilizaţiei populare în cadrul patrimoniului
national.
,
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G. Vâlsan vorhc~lc despre "temeiul culturii noastre populare şi funcţia
a studicrii sale. iar L. Blaga arată că "Cele două culturi sunt
considerate structuri specifice. cultura satului nereprczentând o fază primitivă
sau de involuţie. căci ca. intcgrându-se organic destinului cosmic într-un orizont
propriu. afirmă calităţi intrinseci (inedit, spontaneitate, originalitate,
pc reni Late)".
Cultura populară în zona de care ne ocupăm s-a născut odată cu istoria în
procesul muncii.
Civilizaţia satelor din Valea Voronei este în primul rând o civilizaţie a
satelor libere.
Cultura primitivă înmagazinează întreaga creaţie materială şi spirituală
începând din epoca paleolitică şi până la începutul epocii ficrului. În această
uriaşă perioadă de timp s-au înregistrat progrese ale civilizatiei societăţii
primitive destul de mici comparativ cu progresele ulterioare. dar rolul lor de
temelie a viitoarelor invenţii, descoperiri, creaţii le-a sporit considerabil
valoarea.
Omul în competiţia sa continuă de a deveni mai mult om, în accepţiunea
largă a cuvântului. a căutat, caută şi va căuta perfecţiunea.
Mărturiile pc care le arc paleoctnografia sunt puţine dar şi acestea arată că
ceea ce era odată descoperit cunoştea o evoluţie continuă până atingea culmile
educativă

perfecţiunii.

Descoperirile arheologice aduc dovezi că primii "tehnicieni şi ingineri" au
fost cei care proicctau ~i executau vârfuri de săgeţi, topoare, ciocane sau alte
unelte cu însuşiri excepţionale din punct de vedere al execuţiei.
Vârfurilc de săgeţi din silex, topoarele ~i ciocan~le din piatră sunt lucrate
într-o manieră aparte care ne stârncsc uimirea prin perfecţiunea execuţiei.
Simetria perfectă, linia de rezistenţă care aduce un plus de frumuseţe pieselor.
demonstrează cât de strânse erau legăturile între util şi estetic, între latura
practică ~i gustul pentru frumos.
Ccramica carpică deşi păstrează caracteristica generală a tipului, adică
hrâul alveolar, adaugă motive ornamentale noi ca spre exemplu simbolul
soarelui stilizat.
Dovada certă a nivelului ridicat de civilizaţie îl atcstă pentru perioada
secolelor II-IV în zona Voronci şi abundenţa materialului arheologic descoperit
la suprafaţă (fragmente din ceramică de calitate superioară care dovedesc
utilizarea fructicrclor ca articol de lux uzual). Numărul mare de fusaiolc
descoperite atestă existenţa unor preocupări susţinute în arta meşteşugurilor
casnice ca principală sursă de bunuri materiale.
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Pe plan istoric cultura primitivă anticipează "cultura populară". Construită
pe baza culturii primitive, în cultura populară se menţin resturile sau
antichitătile culturale care îmbunătătite, perfecţionate si adaptate noilor cerinte
"
'
'
'
,
comribuie din plin la îmbogăţirea bagajului cultural al comunităţii culturale".
Configuraţia geografică a zonei a determinat comunitatea culturală care- a
dăinuit datorită unităţii şi interdependenţei economico-culturale. Particularităţile
etnico-culturale au fost moştenite odată cu întreaga zestre a trecutului în mod
selectiv.
Asezăril€0 foarte vechi de pe arealul de care ne ocupăm erau de tipul
cătunel~r care au cunoscUt o mobilitate ceva mai accentuată până spre finele
feudalismului. În evul mediu pe Valea Voronei era un puternic nucleu de
locuire, fapt confirmat de numărul mare de sate atestate documentar şi
arheologic.
Satele respective erau sate de pădureni, dezvoltate iniţial în Lunea
Siretului, migrând ulterior treptat spre culmi, odată cu despăduririle masive şi
dezvoltarea drumului comercial de pe Valea Siretului. Faptul că aşezările evitau
până şi drumul de pe Valea Voronei ni-l arată poziţia lor actuală. Ele au apărut
şi s-au dezvoltat în poieni, la obârşia afluenţilor Voronei pentru a fi la adăpostul
codrului faţă de năvălitori şi intemperiile naturii (inundaţii, crivăţul, etc.).
Viaţa culturală era impusă de condiţiile complexe create de cadrul natural
şi relaţiile social-economice.
Tipul de -cultură era mixt determinat de varietatea îndeletnicirii
locuitorilor din zonă.
Ca pădureni ei erau culegători, vânători, tăietori de lemne şi prelucrători ai
acestuia. Ca agricultori ei erau: cultivatori de cere~le şi plante tehnice; pescari,
cultivatori de pomi fructiferi şi viţă de vie, crescători de animale, etc. Şi dacă mi
uităm că fiecare gospodar şi gospodină erau şi proprii lor meşteşugari, vom
înţelege bine că varietatea îndeletnicirilor şi-a pus amprenta şi asupra tipului
cultural.
Gradul de dezvoltare al culturii materiale din evul mediu îl deducem cu
mai multă uşurinţă întrucât pe lângă descoperirile arheologice vin să ne ajute şi
documentele care aduc uneori amănunte semnificative despre morile de pe
Siret, oloiniţe, teascuri, albinărit, modul de folosire a pământului, etc.
Creaţia artistică se amplifică, cuprinzând toate domeniile vieţii umane şi
capătă caracter de creaţie folclorică statornică. În cazul satelor studiate, creaţia
artistică avea caracter colectiv, născându-se mai ales cu prilejul unor adunări.
Această creaţie era spontană, mereu nouă, rară posibilitatea de repetare.
Creatorii lumii vechi folclorice creau efectiv, improvizând povestirea sau
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cântccul anume pentru a fi ascultaţi de alţii. Sătenii adunaţi în şezătoare sau cu
alte prilejuri fiecare în parte erau în stare să creeze. improvizând, ceea ce
deosehea pe cel care improviza de cei care ascultau era doar talentul. Creaţia era
totdeauna originală, cu posibilitatea unor variaţiuni infinite.
Creaţia folclorică este fermecătoare tocmai prin intinita ei varietate, prin
capacitatea sa de permanentă creaţie a variaţiunilor pe aceeaşi temă.
Un rol aparte în această privinţă 1-a avut pentru locuitorii din zonă nedeea
din pădurea Vorona care se desfăşoară la fiecare început de toamnă, lângă
mănăstirea Vorona, din timpuri foarte îndepărtate. Există posibilitatea ca nedeca
respectivă să fi existat înainte de apariţia mănăstirii Vorona, întrucât acest
străvechi obicei poate constitui singur subiectul unei lucrări nu ne vom putea
ocupa mai detaliat de el.
Amintim totuşi că prin amplasarea sa a devenit pentru zona amintită cel
mai grandios eveniment de peste an, cel mai semnificativ pentru zona de contact
a Podişului Succvci cu Câmpia Moldovei.
Pe de altă parte, 'începând din secolul al XVII-lea, Mănăstirea Yorona a
polarizat viaţa culturală a satelor din preajmă.
Nicolae Iorga o numea "o mănăstire de cărturari", şi asta nu fără Lemei.
deoarece şi aici ca şi la Neamţ se făceau traduceri neîntrecute, manuscrise cu o
grafic ireproşabilă .. sculpturi, miniaturi etc. Într-un dicţionar de artă medievală
. aceeaşi mănăstire este citată ca posesoarea unei "importante colecţii de
manuscrise"'. Din <;ele ce va urma se va vedea clar că, coleqia amintită a existat
fără îndoială, dar în prezent este înstrăinată fără a se şti cu precizie unde se află.
În monografia mănăstirii din 1922 scrisă de Al. Simioncscu se arată
printre altele că în a doua jumătate a veacului al XVII-lea, "încă o pătrime din
moşia lcuşeni a fost cumpărată de călugării din mănăstire de la Radu şi surorile
lui, Maria şi Aniţa cu 70 lei pc care i~au agonisit din vânzarca a nişte cărţi de ale
lor".
Pc noi ne frapează ultima parte a inf~)rmaţiei şi anume faptul că acei
călugări puteau să cumpere moşii cu bani adunaţi din vânzarea a nişte cărţi care
tiind "de ale lor", înţelegem clar că erau produsul muncii lor. Asta ne vorbeşte
de la sine de viata
, culturală de la V orona.
În 1909, la Vălcnii de Munte, Nicolae Iorga publica textul unei traduceri
integrale a Istoriilor lui Hcrodot după un manuscris descoperit de el la
mănăstirea Coşula din judeţul Botoşani. Cât priveşte pe traducător, locul
traducerii şi anul în care s-a făcut traducerea există mai multe păreri ale
diferiţilor cercetători printre care amintim pc C. Pascli, V. Bogrea, H. Mihăcscu,
N. A. Ursu si în sfârsit M. Marinescu-Himu care crede că traducerea nu s-a
'
'
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făcut după

original, ci "prin intermediul unei traduceri neogreceşti şi datează de
la începutul secolului al XVIII-lea, iar cu privire la traducător conchide că ar
putea fi un monah de la Coşula sau de la schiturile învecinate".
(Studii clasice, VI- 1964, p. 309-3?5)
Dacă ţinem cont că pentru perioada amintită la Mănăstirea Vorona era cea
mai intensă şi mai fructuoasă viată culturală din întreaga zonă putem presupune
că traducerea amintită putea fi făcută de un călugăr de la Vorona şi să fi ajuns
ulterior la Co~ula, traducerea putea să ajungă la Mănăstirea Coşula prin vânzare,
schimb sau împreună cu traducătorul său care din anumite motive a fost mutat
de la Vorona la Coşula.
În sprijinul aceleiaşi idei vine şi citatul următor care aparţine tol marelui
istoric Nicolae Iorga.
"Vieţuitorii mănăstirii aveau sfânta datorie şi marca plăcere de a aşterne
pe hârtie slove de noi traduceri încât şi călugării vcstitului stare\ Paisie de la
Neamţ (reformatorul monahismului românesc) şi cei din Banat şi boierii din
Botoşani sau alle pcrsonalită\i culturale veneau la Vorona să vadă micile lor
biblioteci".
(.,Calendarul Neamului Românesc", Buc. 1909,'p. 56)
Staretul cărturar de la Neamţ, Paisie Velicicovacoi a întreţinut relaţii
culturale şi cu stareţii Onufrie şi Agaton de la Vorona unde cam în aceeaşi
vreme au trăit şi 2 dintre copiştii de seamă Iroscimonahul Nicolae şi
Schimodiaconul Timotei.
De-a lungul timpului multe personalităţi de seamă au avut relaţii cu
cărturarii de la mănăstirea Vorona.
"În 1795 Gavril Conachi, tatăl poetului, obişnuia a veni aici şi a petrece
zile întregi în chiliile mănăstirii". Dacă ne gândim că spre finele secolului al
XVIII-lea nevoia de liniste
nu era la fel de mare ca în zilele noastre, intelegem
'
,
lesne că pe bătrânul Conachi, dealtfel iubitor de cultură, îl atrăgea la Vorona nu
atât tihna chiliilor ci mai curând efervescenta vietii culturale de aici.
'
'
De asemeni Safta Brâncoveanu, ruda voicvodului Constantin Brâncoveanu, a dăruit un clopot acestei mănăstiri.
În prima jumătate a secolului al XIX-lea la Mănăstirea Vorona viaţa
culturală cunoaşte o înflorire fără precedent în vremea stăreţici arhimandritului
Rafael. În această perioadă a funcţionat la Vorona o şcoală de "carte
bisericească"
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Într-o monografie despre George Enescu ce a fost publicată la Iaşi în 1925
de preotul Nicolae Hodoroabă, se arată că Gheorghe Enescu, fiul lui Enea Galin
din Zvoriştca pentru că are "viers îngeresc" va fi făcut preot.
"În acest scop îl si trimite la învătătură de carte bisericească la Mănăstirea
'
'
Vorona din judeţul Botoşani la călugări. Va fi învă\al desigur ca pe atunci să
cunoască ceaslovul, psaltirea şi cântările bisericeşti.
Vedem deci din cele citate, nu numai până unde coboară rădăcinile
talentului marelui nostru muzician George Enescu ci şi faptul că la Vorona a
functionat una din scolile vechi bisericesti.
'
'
'
Inimosul staret nu se multumeste însă numai cu o scoală cu caracter
'
'
'
'
religios ci se încumetă a împărtăşi tainele slovclor şi copiilor de ţărani din satele
vecine.
Pentru a ilustra acest nou aspect vom cita în întregime, mai jos, un inedit
document.
Dintr-un document din 12 octombrie 1838, Icuşeni, \inutul Botoşaniului.
Mărturie dată de câţiva locuitori din satul Icuşeni relativă la bătaia ce suferă
dascălul satului de la Iorgu Iuraşc, fratele Ralucăi Eminovici.
Mărturii

"Noi locuitorii satului Icuşeni, cari mai gios ni vom puni numili şi
degitilc. neştiind carle, dăm această mărturie a noastră la mâna dascălului
Iordache Bolezatu, ce acum învaţă copiii de un an de zile, tocmit fiind de
sfinţiia sa părintele arhimandril sfântei mănăstirii Vorona, şi acum în lunea
trecută, ridicându-şi dumnealui Iorgu luraşc dintr-o casă ci este a sfântci
mănăstiri, au mers dascălul ca să aşază şcoala <1colo neştiind că dumnealui Iorgu
se află acolo în casă, I-au găsit pc dumnealui pi un pat cu şaua supt cap, iar în
casă nu era măcar o mătură, care să înţălegi că au fost ridicat tot.
Şi văzând numitul dascăl că se afla dormind în casă, au ieşit afară şi au
strigat pi băieţi ca să-i întoarcă înapoi.
Atunci dumnealui Iorgu au ieşit din casă cu un ciomag în mână ciotoros şi
au pălit odată pc numitul dascăl, suduindu-1 de cruci si zicând că el îl scoale din
casă şi dascălul îndată au şi picat gios' şi dând numai din mâini, apoi. pi urmă,
de câti ori au mai dat nu ştim, şi într-o târzic vreme au venit dăscăli\a şi copiii
care învaţă, I-au luat în paringă şi I-au dus acasă, plin de sângi ca un bou.
Aceasta stim
si
,
' mărturisim în frica lui Dumnezeu".

( 12 octombrie 1838 ).
Mărturia
Chihucă,

Platon.

este semnată de Dumitru Pişcari, Toader Străchinaru, Gavril
Ion Manolache şi Costache Ionică. Mărturia este aulorizată de Petre
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Vinovatul a încălecat pe un cal şi ,.s-a făcut nevăzut", şi nu răspunde la
nici o chemare a judecătoriei.
În anul 1838 se pare că expirase contractul (de fapt mănăstirea ceruse
desfacerea contractului mai înainte de a expira) de arendare a moşiei Icuşeni de
la Mănăstirea Vorona de către stolnicul Vasile Iuraşcu, bunicul poetului Mihai
Eminescu, si trebuia să lase si casa ocupată până atunci liberă, care era tot
'
'
~
proprietatea mănăstirii.
Importanţa documentului în cazul nostru, constă în aceea că se poate
constata faptul că în satul Icuşeni, ţinutul Botoşani, încă din 1837 era un dascăl
ce făcea şcoală cu 15 copii din satul respectiv.
Mai mult decât atât în 1838 vedem că şcoala căpăta şi un local propriu.
În anul 1838, în Pomârla Dorohoiului, logofătul Anastasie Başotă înfiinţa
şi el o şcoală, în casă anume construită, în care învătau 40 de copii. Iar în anul
1841 apare prima şcoală de stat din Moldova şi anume cea de la DarabaniBotosani.
'
Şcoala de la Icuşeni era prin grija arhimandritului Rafel pasul hotărâtor de
trecere spre un învăţământ laic organizat în Moldova şi poate cea mai veche
scoală sătească din Moldova.
'
În cazul mănăstirii Vorona situatia nu este unică căci, cum ne informează
'
N. Iorga, un alt arhimandrit de la Vorona şi anume Marchian Folescu şi-a
,.închinat toată averea sa pentru a se face acest lăcaş cu săli mari, luminoase,
, bine împărţite, în· care desigur călugărul fără copii ar fi dorit şi puţin din cea mai
clară şi mai sfântă lumină a sufletelor". Este vorba despre şcoala care i-a purtat
numele - Marchian din Botoşani în care au desll.l.Şit taina slovelor printre alţii
marele vârfuri ale ştiinţei româneşti: Nicolae Iorga, Ion Simionescu, Grigore
Antipa.
Rolul cultural al mănăstirii Vorona nu încetează nici în prima jumătate a
secolului XX căci la vreme de grea cumpănă în timpul primului război mondial
copiii refugiaţi din calea invadatorilor, din Muntenia şi Oltenia, găsesc la
Vorona pe lângă hrana obişnuită şi hrana spirituală, continuând să înveţe carte
cu cărturarii mănăstirii.
Mai amintim că geograful Victor Tufescu ca elev, aflându-se cu un grup
de colegi într-o expediţie în codrii Voronei, a avut ideea fondării unei reviste
şcolare la liceul a cărui elev era. Ideea a devenit faptă şi astfel a apărut
strămoşul actualei reviste "Liceul", a liceului •.A. T. Laurian".
În anii din urmă viata culturală a Voronei a cunoscut noi succese si aportul
'
'
său la progresul continuu al culturii noastre noi s-a făcut simţit.
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De aici au plecat personalităţi de seamă ale ştiinţei, culturii şi artei noastre
contemporane (istorici, medici, pictori, ziarişti).
Formaţii folclorice, echipe sportive s-au impus pe plan judeţean şi
naţional în ultimele decenii.
Mai amintim desfăşurarea la Vorona în mod organizat a nedeei din
septembrie, intitulată "Serbările pădurii" si a sesiunilor stiintifice organizate din
'
'
'
,
doi în doi ani, revista "Freamătul Codrului", ş.a.
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N. IORGA- UNIVERSUL COPILĂRIEI

IONEL BEJENARU

Copilăria lui N. Iorga n-a fost să fie aidoma unui copil zburdalnic.
setos de primele jocuri şi aventuri. Şi, totuşi, i-am putea defini copilăria ca
aventura unei cunoaşteri, o cunoaştere, până la detaliu. a tol ce-l înconjura. o
mare fereastră spre lume. LaN. Iorga, cartea a înlocuit jocurile copilăriei. Aşa
se face că, la cinci ani, îşi cunoştea limba neamului său, limba română, în
profunzime, cu acurateţe, ca şi limba franceză, o "franceză de carte", nu o
"mizerabilă franceză de guvernantă". Explicatia? Ne-o va da, peste ani savantul
-"ci cartea mi-a stat înainte, cartea întreagă, cartea pe care un om o scrie pentru
oameni, iar nu îngânarea cu glas subţire a învăţătorului sistematic pentru copii,
ceva cu glasul fals cu care se vorbaşte câinilor de manşon şi pisicilor de
cultuce". O viaţă întreagă N. Iorga avea să Lrudească la o mare operă, în cea mai
mare parte a ci scrisă în frumoasa slovă românească. Şi aceasta, Lot din copilărie
i se trage! "Româneşte-consemnează N. Iorga-am învăial din casa părintească.
adică din casa mamei. aşa cum se vorbea: limpede, frumos şi mai ales puternic
s,i colorat, fără amestecul ziarului, discursului si cărtii de succes". Au fost, în
'
'
schimb, Letopiseţelc, de vechi şi bun grai" ale lui Mihail Kogălniceanu. acea a
doua editie, cu litere latine, dăruită de cuconul Alccu Cănănău, boier de neam
'
.
vechi, a cărei nemărginită bunătate se citea parcă în ochii săi mari şi blânzi. În
aceste "Letopiseţe", copilul Iorga descoperea o lume, se muta pur şi simplu în.
ea. Era, pentru el, o tulburătoare reprezentare- "din colţul odăiţei cu tavanul jos
şi ferestrele mici de la cucoana Marghioala Vâzdogeasa cu priveam
încăierăriele şi luam parte la judecăţile divanurilor; din scaunul lor pecetluit cu
zimbrul, Vodă vorbea de ajungeau cuvintele până la mine". Ce mult avea să
conteze Kogălniceanu, cu "Letopisetile" în formatia istorică a savantului! Însusi
'
'
'
o recunoaşte, numindu-1 pe Kogălniceanu "introducătorul meu în trecutul
Moldovei noastre". Ce altfel de sentimente decât profund patriotice, pentru toată

258
viaţa, poate să-ţi formeze povestea amară a răpirii Bucovinei! - "Dar simţul
pentru o bucată de ţară pierdută, pentru un domn omorât; aşa cum zicea
Kogălniceanu, pentru o mare nedreptate pe care a suferit-o neamul meu de la
oameni lacomi şi răi, acesta pătrundea în mine prin citirea, uşurată de un atât de
frumos tipar, a foilor în care se făce şi socoteala banilor cu care se câştigase de
nemţi îngăduinţa grecilor care trebuiau să tacă".
,
Şi erau atâtea de citit în micuţa casă a copilăriei! Mama Zulnia, grijulie,
cu dragoste de frumos şi cultură, ordonase o mică bibliotecă, dar cât de
preţioasă! Erau aici frumoase cărţi franţuzeşti din editura Calmann Levy,
"având flori în relief pe legătura lor multicoloră". Prin cărţi, Iorga călătorea în
lume. Era o lume nouă, fascinantă - "George Sand, frumoasa doamnă cu ochi
mari şi părul negru încreţit pe tâmple, m-a dus în Veneţia lui Orio Soranzo şi
am netezit şi eu, ca şi iubitul Giovannei, ogarul cel alb al patricianului ... ; tot cu
dânsa, în "Simon", am intrat în satele din bogatul Berri al naşterii sale ... ; Ernile
Souvestre îmi deschidea interioruri de provincie franceză ... ; prin Victor Hugo
din "Orientale" am văzut pierind în flăcări Sodoma şi Gomora .... După astfel
de călătorii, cum să nu-ţi pară mică odaia şi chiar casa?! Ce frumos o afirmă
Iorga! - "Trăiam mai mult în aceste zări decât în căsuţa a cărei îngustime îmi
era aşa de indiferentă când eu eram stăpân pe atâta lume!". Citind de zor, trăind
lecturile, acum, la cinci ani, Iorga spulbera legile clasice ale copilăriei - "am
străbătut această literatură pe care nici o teorie nu i-ar permite-o unui copil de
cinci ani "Setea de a citi devine tot mai nestăvilită şi iată-1 pe Iorga luând şi alte
drumuri, bunăoară spre casa mare a lui Budachievici, unde stătea unchiul
Manole cu soţia sa Tinca, din neamul Bontăşeştilor, un~e a dat de "romanele în
fascicule, care au stăpânit şi încântat o întreagă societate pe la 1880". Să le
enumerăm - "Dramele Parisului", "Rocambole", "Misterele casei aurite",
"Contesa palidă", "Marchiza sângerândă", "Eugenia, împărăteasa francezilor",
"Isabela, regina Spaniei"
Lumea copilăriei lui N. Iorga mai înseamnă şi contactul cu "cel dintâi
mediu-oraşul". Desigur, îl încântă arhitectura veche boierească, dar şi
mahalalele, grădinile, livezile şi, mai ales, oamenii. Nu-.i scapă lui Iorga
meritele primarului Toderiţă Boian, în dezvoltarea Botoşanilor, cel care "cu
banii strânşi de la fiecare proprietar, a prefăcut Botoşanii băltoacelor, în care se
înfundau trăsurile, în oraşul bine pavat, cu trotuarele de asfalt care nu slătea în
urmă decât doar Iaşului".

2.59
Şi.

ri.

allă

apoi primii ani de

~coală.

la "Marchian". la ,.Laurian" ... Alte

înlâmplă

lume ...

Să relevăm, Lolu~i.

un fapl la care N. Iorga avea să tină în mod deosehit.
Este momentul când strigătul de hucuric al mamei îi dă de ~Lire cit .. S-a luat
Plcvna !''. Ce fericire! Pc doi dintre comhalanti micutul Iorga avea să-i cunoască
direct. "În ccrdacul de fier al caselor lui Vasile Pârgaru-nolează Iorga-stă
într-un jet. cu câ1jile pc care le va purta apoi suhtioară cu anii. îngrijit cu o
ncsfâr~ilă iuhirc de o fcmeiu~că măruntă. slahă. cu imcn~ii ochi calzi. căpitanul
rănit DimiLrescu ;... zile întregi. nemi~caL. ofiterul prive~Lc în zarea unde-i
mijesc poate scenele de sânge de unde a venit. Mai târziu. cfmd cu greu î~i poate
mi~ca din loc piciorul străhătul de glont. el poveslc~Le ziua de zhucium sălhatec.
lovitura pc care a simtit-o numai ca o izhirc surdă. ceasurile de Lorlurată
a~Leplare însetată în valea sămănată de morti". Cclălall erou este soţul
scrviloarci. "hălaia Lisavcta" - ,.uneori uria~ul tăran e în odaia învătăturii
noastre ~i ne povcstc~Lc. simplu. ca ~i cum n-ar fi vorha de dânstii ~i de o clipă
ca aceea. de asallurilc de la Grivita. de ohrazul rclczal de schijă. de noroiul
moalc cu care ai no~Lri î~i acopereau din goană rănile ~i Lol nu mureau". A~<H.lar
copilul Iorga cunoa~Le aceste două dramatice destine. Dar ceea ce îi este
remarcabil - "Acc~ti doi profesori cu carnea sfârLcacLă fac mai mullă gcogral"ic
~i spun mai mullă istoric decât toti dascălii de la ~coală împreună".
Copilăria. putem spune, 1-a pregătit pc N. Iorga pentru anii ce aveau să
vină. anii care aveau să-I consacre ca una din marimilc cullurii romfme~li.
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NICOLAE IORGA ÎN CONŞTIINŢA ISTORICll..OR
UNIVERSITARI DE LA IAŞI ŞI BUCUREŞTI
(DECEMBRIE 1940-MAI 1941) 1

DAN PRODAN

Motto:
"Au fost

tăind

Fiindcă făcea

un brad bătrân,
prea multă umbră ... "

Nicolae Iorga, Brad bătrân, noiembrie 1940.

Uciderea mişelească a Titanului Nicolae Iorga, în noaptea de 27/28
noiembrie 19402 , a socat profund lumea intelectuală românească si mondială,
cât şi opinia publică.' În mediul intelectual românesc, toţi cei care l:au cunoscut
(foşti colaboratori, foşti discipoli, foşti studenţi etc.) au simţit că au datoria
morală de a comemora, în faţa auditoriului sau/şi a propriei lor conştiinţe,
amintirea celui atât de tragic, dar şi de demn, dispărut dintre ei.
Prietenii şi duşmanii au fost nevoiţi să recunoască, vrând-nevrând că:
"Moşneagul stând pe culme drept,
A fost la drum o călăuză,
Si-n vremea aspră si ursuză,
El cu furtunile-a d~t piept" 3
1
Prezenta contribu\ie este un rezumat al următoarelor mele studii: Reacţii la Fac.:ultăţile de
Litere şi Filor.ofie din laşi şi Bucureşti (decembrie 1940-mai /941) determinate de moartea lui
Nicolae /or~:a. în "A.I.I.X.I." nr. XXXII/1995, Iaşi (sub tipar); P.P. Panaite.1·cu şi .. cazu/steagului
negru de doliu" arborat in memoria Titanului Nicolae Iorga (2X-30 noiembrie 1940), în voi. P.P.
Panaite.1·cu, redactor Ştefan S. Gorovci, Iaşi (suh tipar); .. Faptui care a umplut de durere inimile
noastre", în "Magazin Istoric", s. n., anul XXIX, nr. '11 (344)-noiembrie 1995, Bucureşti,
p. 45-46, din care studii am preluat unele idei, pasaje şi fragmente de doc.:umnete inedite.
2
Pentru amănunte vezi Asa.1·inatele de la Jilava ... , Snagov ~·i Strejnicul, 26-27 noiembrie
/940, edi{ia a 11-a, Editura Scripta, Bucureşti, 1992, passim, iar despre Iorga: Barbu Theodorescu,
Nicolae lor~: a. Editura Tineretului Bucureşti, 1968, 382 p. +63 fotografii; idem, Nicolae Iorga,
1871-1940, voi. 1 (cronologia vietii şi bibliografie), Editura Ştiintifică şi Enciclopedică+Editura
Militară, Bucureşti, 1976, 576 p.
J Asasinatele ... , p. 18; 169; strofa a IV-a din poezia Brad bătrân, scrisă de Marele Dispărut
înainte de tragica sa moarte.
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La Universitatea din Iaşi, unde Iorga a fost student (1888-1889) şi la cea
din Bucureşti, unde Titanul a fost profesor "o viaţă de om" (1894-1940), foştii
cunoscu\i, colaboratori, discipoli sau studenţi au regretat şi au condamnat
tragica moarte cu o intensitate ce caracteriza personalitatea fiecărui individ.
Excepţie au făcut, bineînţeles, cei de tendinţă legionară.
În urma cercetărilor efectuate în Arhivele Statului di1i laşi şi Bucureşti, am
descoperit documente inedite referitoare la reactiile şi atitudinile corpului
profesoral şi ale studenţilor I'ÎJ-a-l•iJ de uciderea lui Iorga, la Facultăţilc de
Litere şi Filosofic din sus-amintitele centre universitare. Analiza obiectivă a
acestor documente a permis caracterizarea conduitei fiecărui "personaj"
implicat şi formularea unor concluzii, ce vor fi prezentate la momentul potrivit.
Astfel, la Facultatea de Litere şi Filosofie din Iaşi s-au derulat cveni-mentele "cazului profesorului Octav Botez", după formula uzitată de profesorul
George Pascu, decanul legionar al sus-numitei facultăţi. Dar să urmărim
evenimentele.
În ziua de marţi 3 decembrie 1940. la cursul său de 1.\-toria literaturii
române moderne, profesorul Octav Botez a încercat să evoce personalitatea
Marelui Dispărut Nicolae Iorga, anunţându-şi cu o zi înainte studenţii. Anunţul
anticipat a permis însă studenţilor legionari din Facultate şi conducătorului lor
să adopte măsuri de prevenire a unui astfel de "incident nedorit". Profesorul
Botez a început comemorarea lui N. Iorga, dar a fost întrerupt, după câteva
fraze. de studentul legionar Eugen Coşeriu, care i-a cerul profesorului să revină
la tematica strictă a cursului. Atitudinea studentului Coşeriu a provocat
indignarea şi reacţia imediată a studenţilor din sală; Coşeriu a părăsit
amfiteatrul, proferând ameninţări. Dar nici profesorul Botez nu a mai continuat
evocarea lui N. Iorga, justificându-şi astfel atitudinea: "Ţinând seama de
împrejurări, renunţ de a mai vorbi de N[icolae] Iorga. Să se ştie însă că am
renuntat numai în fata teroarei"4 • Spre sfârsitul orei de curs, 5 studenti legionari,
'
'
,
'
conduşi de şeful lor Lică şi însoţit de Coşeriu, au năvălit în amfiteatru, au
întrerupt prelegerea, au evacuat sala de studenti, angajându-se într-o discutie
polemică cu profesorul Botez. Încercând să-şi 'justifice atitudinea, profeso;ul
Botez a primit de la "camaradul" legionar Lică următoarea replică: "Nu este
permis, nu putem permite, noi care am suferit în închisori, să se vorbească în
această Universitate despre N[icolae] Iorga, cea mai mare canalie a neamului!
[ ... ] Pentru mine, cel din urmă plugar valorează mai mult decât N[icolae]

~ Arhil•ele Statului-laşi. fond Universitatea, Facultatea de Utere şi Filosofie (abreviat:
A.S./.,j(md U., F.LF.), d. 12/1940, f. 168 v.
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Iorga!"5 . (În faţa acestei atitudini atât de ... ,,rustice", ce-ar mai fi putut răspunde
profesorul Botez? A tăcut...). După care legionarii s-au retras.
Un episod banal şi "paşnic" la prima--.vedere (aparţinând "istoriei minore",
la fel ca şi cele relatate mai jos, dar ... ), ţinând seama de faptul că, cu numai o
săptămână în urmă, au avut loc asasinatele de la Inchisoarea Jilava, pădurea
Snagov, Strejnicul... Dar cu atât mai mult se cuvine a fi cunoscut! În plină
teroare şi angoasă legionară, atitudinea profesorului Botez a meritat şi merită,
peste decenii, tot respectul. Deşi nefinalizat, gestul profesorului Botez a fost cel
mai consistent dintre toate luările de atitudine pro-Iorga în cadrul sus-amintitei
Facultăţi ieşene. Dacă profesorii ieşeni Paul Nicorescu, Andrei Oţetea şi George
Călinescu au amintit doar în treacăt, în una sau mai multe prppoziţii, de Iorga,
iar alţii nici măcar n-au deschis gura, Octav Botez şi-a propus şi a realizat,
parţial, mult mai mult, atitudinea sa devenind un "caz" în ochii legionarilor.
Toţi ştiau că, procedând astfel, îşi puneau vieţile în pericol. Profesorul Botez
mentiona: "Cu cinci minute înainte de sfârsitul orei, se aud niste lovituri
pute~ice în uşa încuiată a sălii de curs. Înţelegând ce urma să se întâmple, am
spus adresându-mă auditoriului:" "Fiţi calmi, soseşte plutonul de execuţie!",
si-am descuiat singur usa"6 .
'
' şi comportamentul studen\ilor din amfiteatru, care au
Se cuvine subliniat
luat atitudine fermă împotriva gestului studentului legionar Coşeriu, fără să fie
instigaţi de cineva, adevăr re~unoscut şi de decanul legionar prof. George Pascu.
Profesorul Botez remarca: "In acest timp am auzit în sală tumult şi strigăte de
indignare împotriva studentului Coşeru: «Nu-i daţi ascultare, Domnule
Profesor!», iar câţiva studenţi au înaintat spre el. [ ... ] am auzit noi strigăte de
indignare şi proteste însoţite de vorbele: «Nu vă potriviţi, Domnule Profesor,
unui cretin!)/.
Viorel Alecu, licenţiat în Litere, audiant al sus-amihtitului curs universitar
şi martor, Iară să vrea, la acest "incident", sublinia în declaraţia sa: "Sala a
început să se manifeste ostil faţă de gestul d[omnu]-lui Coşeriu, iar eu şi
prietenul meu Piru, indignaţi la culme, am intervenit, silind pe d[omnu]-1
Coşeriu să 'părăsească sala". Atitudinea lui Viorel Alecu faţă de fenomenul
legionar a fost subliniată tranşant:"[ ... ] şi-au făcut apariţia d[omn]-ii Coşeriu şi
Lică, urmaţi de serioase ajutoare. La această apariţie stranie şi neaşteptată, am
părăsit sala, nedorind să am de furcă cu oameni de care trebuie să te fereşti şi pe
de altă parte, trebuie să mărturisesc sincer, nedorind să părăsesc viaţa la vârsta,
nu fragedă, dar prematură, de 23 de ani. Multe fete au leşinat, de corpurile
'Ibidem, f. 169.
6
Ibidem, f. 168v.-169.
7
Ibidem, f. 168 v.
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acestora mă împiedicam pc sală ~i pc scări"K. Dczarmantă prin sinceritatea sa.
era expresia. la nivelul mentalului individual. a sentimentului
de teamă şi de insccuritatc generală. generate de crimele legionare. Cu toate
acestea. atitudinea de respingere a fenomenului legionar s-a manifestat la
majoritatea studenţilor ic~cni''.
La Facultatea de Litere şi Filosofic din Bucurc~ti reacţiile şi manifestările
membrilor corpului profesoral s-au polarizat în jurul atitudinii faţă de uciderea
lui Iorga şi. condamnarea acesteia, cât şi faţă de arborarca steagului negru de
doliu în memoria Titanului 10 . În cadrul atitudinii generale. poziţia profesorilor
univcritari faţă de arborarca steagului negru de doliu s-a constituit într-un (alt)
veritabil .. caz". ale cărui aspecte voi încerca să le elucidez în paginile ce
această declaraţie

urmează.

De la început trebuie să menţionez că aspectele "cazului steagului negru
de doliu" nu au mai făcut obiectul unei analize obiective în istoriografia
românească. atât datorită lipsei de interes al spcciali~tilor. cât ~i a absenţei din
circuitul istoriografic a mărturiilor ~i documentelor ce să clucidczc "dedesubturile" "cazului". O lăudabilă excepţie o constituie studiul 11 istoricului ic~ean
Ştefan S. Gorovei. care a adunat mărturiile editate până în 19X2 12 (plus o
scrisoare deosebit de importantă a regretatului turcolog Nicoară Bcldiceanu dc
Ia Paris 11 ) ~i a formulat o concluzie parţială.
"Cazul drapelului negru dc doliu" a fost în strânsă legătură cu atitudinea
profesorului P.P. Panaitescu. rectorul lexionar al Univesităţii din Bucure~ti
(octombrie 1940-ianuaric 1941 1 ~). Dar să urmărim derularea evenimentelor. pc
baza documentelor inedite reprezentând procesele-verbale ale ~edinţclor
Consililor Profesorale ale Facultăţii de Litere ~i Filosofic din Bucure~ti. din
datele de X ianuarie. 5 ~i 12 martie 1941.
Nicolae Iorga a fost ucis mişeleşte de o "echipă legionară a morţii" în
noaptea de 27-2X noiembrie 1940. iar trista ~i incredibila veste s-a răspândit în
Bucure~ti în dimineaţa zilei de 2X noiembrie. Membrii corpului profesoral de la
" lhiJem. f. 171 .
''A se vedea şi cclclallc declaraţii referitoare la acest ,.caz'', în ihidem. f. 172-11!0.
10
Arhil·ele Stallllui-Bucureşti. Municipiul Bucureşti . ./(md Unil•er.l·illJte. Famltatea de
Litere .)·i Filo:ofie (aorcviat: A.S.H.. M.H .. Fond U.. F.LF .. J. 3~0119W-19-D. r. 273-271! v ..
315-316).
11
Ştefan S. Gorovci, Petre P. Panaite.\nt-coordonate ale unei emluţii. în .. A.I.I.A.I. ... nr.
XIX/1982, laşi, p. 499-523 (în special p. 518-519). Studiul recent al lui C. Rczachcvici.
P.P.Panaite.I"Cu-o opere/ de renume. o l'iaţtl puţin nmmmttl. în .. R.I.", s.n.,!. III. nr. 11-12/1992.
Bucuresti, p.ll RJ-1194. nu contine nici o referire la acest .,caz".
12
, Şt. S. Ciorovci. op. cit .. ·p. 511!. notele nr. 210-217.
L' lhiJem. p. 51 H-5 19. nota nr. 21 H.
"lhid. p. SIR.
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sus-mentionata Facultate au luat atitudine faţă de oribilul asasinat, prima reacţie
tiin arborarea steagului negru de doliu în memoria Marelui Dispărut. Dar să
dăm cuvântul profesorului Dimitrie Caracostea:" ( ... ) deoarece trecuse câteva
ore de la moartea lui Nicolae Iorga (deci pe 28 noiembrie la amiază!-n.D.P.) şi
steagul negru nu fusese încă arborat, am intervenit hotărât la d[omul]-1 Rector
(profesorul P.P. Panaitescu-n.D.P.) să .fie arborat steagul negru la Facultatea
(subl.D.P.) pe care Nicolaie Iorga a ilustrat-o ca nimeni altul. Martor de
inţervenţia mea este d[omnu]-1 coleg Gh. Brătianu, care ştie că numai în urma
acestei interventii s-a arborat steagul negru (subl. D.P.)" 15 •
În interve~ţia sa, decanul de atunci al Facultăţii, profesorul Alexandru
Marcu, a confirmat declaraţia lui D. Caracostea, oferind însă şi informaţii
suplimentare: "În legătură cu această declaraţie, d[omnu]-1 Decan ia cuvântul şi
spune că este în măsură să confirme cele spuse mai sus, întrucât D[omnia]-sa a
fost prezent Ia discuţiile care ~u avut loc în biroul D[omniei]-sale între fostul
Rector profesor P.P. Panaitescu şi d[omnu]-1 prof[esor] D. Caracostea, la care a
luat parte şi d[omnu]-1 prof[esor] Gh. Brătianu.
D[omnu]-1 Decan ţine să precizeze însă că prima iniţiativă pentru
arborarea doliului la Facultate a fost a Decanului, care a intervenit in acest
sens la fostul Rector al Universităţii (subl. D.P.). În urma discuţiilor ce au avut
loc, în împrejurările arătate mai sus (deci la amiaza zilei de 28 noiembrien.D.P.), fost[ul] Rector profe.wr P.P. Panaitescu şi-a dat asentimentul faţă de
d[omnu]-1 Caracostea (subl. D.P.), adăugând că înmormântarea s-ar fi putut să
aibă caracter oficial, prin participarea unor reprezentanţi ai Guvernului; ba ceva
mai mult, a doua zi (29 noiembrie-n.D.P.) ne-a autorizat să trimitem la Rectorat
persoanele care ar fi protestat împotriva măsurii luate de Facultate (de a arbora
drapelul negru-n.D.P.). Acest lucru s-a şi întâm~lat 16 , însă fostul Rector a
hotărât menţinerea doliului arborat (subl. D.P.)" 17 .
Cele sustinute de D. Caracostea si de Al. Marcu sunt confirmate de Gh. 1.
'
'
Brătianu, în intervenţia sa: "D[omnu]-1 Prof[esor] Brătianu declară că personal a
comemorat pe profesorul Nicolae Iorga la ora de curs, iar în legătură cu
discuţiile ce au avut loc, precizează că a fost de faţă la intervanţia d[omnu]-lui
prof[esor] D. Caracostea şi că ezitările d[omnu]-lui Rector, înainte de a hotărâ
arborarea doliului, au fost condiţionate de informaţiile pe care trebuia să le ia
de la autorităţile superioa.re. Odată însă doliu/ arborat, fostul rector Panaitescu
1

~ A.S.B., M.B.,fond U., F.LF., d. 340!1939-1943, f. 273 v.
Nu ni s-a păstrat sau nu a fost descoperită până acum lista cu persoanele din Cadrul

lh

Facultălii

(cadre didactice şi studenli) care au protestat împotriva măsurii Rectoratului şi
Decanatului de a arbora steagul negru de doliu; această listă ar fi avut o importanţă deosebită în
prezenta analiză.
17
A.S.B., M.B.,fond U., F.LF., d. 34011939-1943, f. 273 v.
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a di.\pus menţinerea lui" (sub!. D.P.) 1K. Interesanta scrisoare din 29 august 19H 1
a regretatului turcolog Nicoară Beldiceanu (1920--1994) adresată domnului
Ştefan S. Gorovei îmi permite să deschid aici o mică paranteză; la sfârşitul lunii
noiembrie 1940 studentul Bcldiceanu a asistat, ca foarte tânăr martor ocular. la
"evenimentele" din cadrul sus-amintitei Facultăţi, determinate de uciderea lui
Iorga. Astfel, despre atitudinea lui Gh.I. Brătianu autorul scrisorii şi-a amintit:
"Gh. Brătianu, la cursul lui de vineri după-amiază (29 noiembrie-n.D.P.). a luat
cuvântul pentru a înfiera asasinarea lui Iorga şi a cerut studenţilor din
amfiteatru. care era plin (Odobescu), să se ridice pentru un moment de
reculegerc în l}lemoria lui Iorga. O bandă de studenţi legionari a refuzat.
Brătianu, roşu de mânie, a coborât de la catedră, a deschis uşa amfitcatrului şi a
urlat că asemenea studenţi, care dau mâna cu asasinii. n-au ce căuta la cursul
lui. Toţi au ieşit cu coada între picioare, iar după asta Brătianu a început cursul
normal" 19 •
În ziua următoare, vineri 29 noiembrie 1940, după amiază, Nicolae Iorga a
fost înmormântat la Cimitirul Bcllu. Pericle Martinescu, alt martor ocular al
"evenimentelor". care a lăsat şi un interesant jurnal. a fost în dimineaţa
sus-amintitei zile la Capela Cimitirului Bcllu, unde era depus corpul neînsu11cţit
al Titanului", ( ... )ca orice muritor de rând. ca un anonim oarecare întins pc o
211
năsălic" • Si continuă amintitul memorialist: "Nici urmă de oficialitate. nici
'
poliţie, nici jandarmi, nimic, ca şi cum evenimentul nu ar fi fost înregistrat
nicăieri şi trebuia să se petreacă în cel mai desăvârşit anonimat. ( ... ) Iorga. cel
puţin, era unul despre care nimeni n-ar putea să spună că n-ar fi meritat funerarii
naţionale. Ce funcrarii !"21 • Înmormântarea nu a avut nici pc departe caracterul
oficial care şi-1 imagina şi îl dorca Pericle Martincscu. Totuşi. îşi mai amintea
finul observator, "( ... ) am aBat că la înmormântarca lui Iorga a participat o
delegaţie a Academiei Române, compusă din C. Rădulcscu-Motru. P.P.
Neoulescu, 1. Simioncscu, Dimitrie Gusti, S. Mehcdinţi, N. Yasilcscu-Karpcn
etc. Academicienii. în cimitir, mergeau, de la poartă până la capclă, prin
mijlocul aleii, îniăntuiti brat la brat si strigau: «Aici c Academia Română, nu
trageţi!». Ce-i drept: n~ s-a produs ~ici un incident în ziua aceea 22 • Cotidienele
bucureştene din ziua de 29 noiembrie 1940 nu au publicat absolut nimic
referitor la moartea şi la înmormântarca lui Iorga, cu excepţia ziarului
"Universul", ce a înserat un parcimonios anunţ mortuar, pentru că autorităţile
1
"

Ibidem. f. 273 v.

1
''

Şl. S. Gorovei, op. cit .. loc.

2
"

cit., p. 519.
Pericle Mm1incscu, La catafalcul lui lor~a. în ,.Flacara almanah", 191!0. Bucureşti,

p. 301.
21
22

Ibidem.
Ibidem. p. 302.

266
antonesciano-legionare au interzis orice manifestare de protest sau de evocare a
personalităţii Marelui Dispărut în coloanele presef2 h.

Din partea Facultăţii de Litere şi Filosofie din Bucureşti la înmormântare
a participat "( ... ) subsemnatul (decanul Alexandru Marcu-n.D.P.) şi d[omnu]-1
Secretar al Facultăţii (Popescu-Spineni-n.D.P.) la acea tristă ceremonie, cu care
prilej am depus o coroană în numele profesorilor Facultăţii de Litere şi Filosofie
din Bucureşti şi am prezentat condoleanţe familiei Iorga, prin fiica sa, d[oamjna Chirescu, singura pe care am întâlnit-o în capela Cimitirului Bellu"23 •
Mărturii scrise, pe cât de interesante pe atât de preţioase, ne-au lăsat în
ultimele două decenii foşti discipoli şi colaboratori ai lui N. Iorga, participanţi
per.\'onali la înml1rmântarea din după-amiaza zilei de 29 noiembrie 1940.
Astfel, Barbu Theodorescu, fostul secretar personal al lui Iorga, a
participat în dimineaţa zilei de 29 noiembrie, de la ora 10 1x\ la adunarea de
doliu organizată în aula Academii Române. Discursul funebru a fost rostit de
preşedintele înaltului for academic, filosoful C. Rădulescu- Motru, care a spus,
printre altele:"( ... ) Noi, care am fost atât de aproape de el, sub povara durerii
abia ne putem aduna gândurile pentru a-i adresa ultimele cuvinte de despărţire.
Nicolae Iorga a întrerupt puterea de muncă intelectuală a neamului nostru în
gradul cel mai înalt. Nu l-a întrecut nimeni până astăzi ( ... ). Râvna lui adâncă
de a cunoaşte şi de a împărtăşi şi altora cunoştinţele sale 1-a făcut cercetător în
cele mai variate ramuri de cultură ( ... ). Creator în scris si în cuvânt, de o
fecunditate fără seamăn ( ... ). În cuvântul lui se traduceau f,entru toată lumea
isteţimea şi originalitatea geniului românesc ( ... ). Figură ce se proiecta pe
diferite planuri şi care, cu toate acestea, era de o unitate perfectă. O figură de
legendă, încă din timpul vieţii, şi care va câştiga în grandoare cu cât timpul va
trece'm h.
După-amiază, începând cu ora l41x\ a avut Îoc la Cimitirul Bellu
"înhumarea savantului N. Iorga, în prezenţa unei uriase mase de oameni, care se
revarsă si în piata din fata cimitirului. Între particip,anti: membrii Academiei
'
'
,
'
Române, profesori universitari şi secundari, scriitori, personalităţi marcante ale
vieţii ştiinţifice şi culturale care, prin prezenţa lor, aduc ultimul omagiu celui
care a dat strălucire culturii românesti si s-a bucurat de un prestigiu nebănuit si
în cultura universală" 23 ".
'
'
'

~~ h Barbu Theodorescu, Nicolae Iorga, JH71-/940, 1, cronologie şi bibliografie, E.Ş.E.
E.M., Bucureşti, 1976, p. 123; Ion Zamfirescu, Oameni pe care i-am cunoscut, ed. 1., Editura
Eminescu, Bucureşti, 1987, p. 47.
~J A.S.B., M.B.fond U., F.LF., d. 340/1939-1943, f. 276; vezi şi f. 273 v.
~Jh B. Theodorescu, op. cit., p. 123.
2) ' Ibidem.
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Ion Zamfirescu. discipol ~~ colahorator al lui Iorga. a participat personal la
înmormânlarea mentorului o.;itu: .. Ziua înmormfttării a fost impresionantă.
Păstrl'l imaginea <.:1 ~i cu pictate. ~i cu un o.;entimenl de rccuno~lin!it pentru cftl
adevăr omenesc putea să ne duvălu1c tuturor celor Lk falit. pentru dtlii huMtcuviinţă din parte oh~tci rom:mc~ti se putea citi în ca. ('imitind lkllu. în <ll·ca
dupii-amiază ccnu~ic de loam_nă. era o mare Lk oameni. Cine. oare. o în~tiinţao.;c
~i o îndemnase la aceasta'.' 1n gazele nu se anunţase nimic iar oricialitatL'a.
pcrplcxă de ceea ce putuse să se pclrcacă suh ochii ~i oarecum suh ohlăduirca ci.
era amhiguă ~i quasi-incxistenlă. Funqiona îns<t un rcllcx al naţiunii. Din om în
om. de la cttgel la cuget. luaseră na~lcrc ~i se propagasc o starL' de spirit
\olidară. cu ncsmr~ilc înţelc ... uri morale în încordărik ci tăcute. !\:ici un
pkhiscil. fie ~i unul garantat cu oricftle principii ~i proceduri constituţionak. nu
ar fi putul să exprime mai suhstanţial ~i mai lămuritor. în clipa aceea.
sentimentele ~i judecăţile ţării. Asupra mhcării legionare cădea o ko;pedc:
acco.;te "entimenle ~i judecăţi pronunţau împotriva ci. dacii nu încă loalit 'cnllll\a
politică necesară. în orice caz P gravă ~i implacahilă sentin!<.t morală.
În aceea~i dupit-amiază. în capela de la Bcllu. anto.;csc loc comemorarea
pentru Virgil Madgearu. victimă ~i el a pogromului decretat de ILkologia
C:.mă~ilor verzi. Sicriu! lui Nicolae Iorga. în acest timp. o.;e allă întru-una dtn
lindck capdci. A fost luat tk acolo ~i a~oal pentru cncmonia rcligioas<·t pc
catafalcul Jin centrulcapeki. :"Ju a~ putea să reconstitui în l'L' măsurit pLTsonalul
de seviciu al cimitirului era sau nu prezent: am o.;entuncntul d aceste oriL'Ii erau
înLkplinitc de către anonimi din asistenţă. Slujha rcllgioa"ă a decur" într-1'
atmosferă de rcculcgerc ~i lini~lc profunJă. Nu s-au rostit discursuri. Mai mulţi
dintre cei de faţă. ca o.;uh un consens spontan ~i tacit. i-am ndical si eri ul pc hraţc
~i apoi l-am purtat pc umeri pfmă la groapă. În toate acL·a mulţime ce urma
îndurerată cortegiul. ca ~i în acea care în a~leplare împfmzca aleile cimitirului.
nu se auzea o ~oaptă. O concentrare rcspcctuasă. demnă. stăpfmea în toale
inimile. Rareori. poate. un protest al conştiinţelor a întrunit în el alftla
unanimitate şi. de asemenea. rareori o tăcere a tuturor a putut să includă în ca o
mai grăitoare clocinţă" 2 '".
Îmi permit să deschid aici o mică paranteză ~i să amintesc că. peste ~ao.;c
luni. la .~ iunie llJ4 1. în cadrul adunării generale a Jn.,titutului de Şti in!<.: din
România. în intervenţia Nicolae Iorga-om de ştiin{ti. tânărul Ion ZamfirL·scu a
omagiat personalitatea ~i activitatea complexă. multidireqionalit ~i polivalcnlit.
a celui care ar fi trehuit să împlinească 70 de ani:·· ( ... ) Om de ~tiinţă ~i P' ll'l:
henedi<.:tin al cercetării ahstracte şi totodată un inspirant al muncii PL' teren:
suflet de apostol al neamului său ~i apolog<.:L înaripat al uni versalilă!i i umane:
~'·'I. Zamfin:~cu.

"1'·

cii .. p. ~7--IH.
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Nicolae Iorga a fost parcă un predestinat să învie în conştiinţele noastre fapte
trecute, să facă istorie pe un inteles mare şi superior al veacurilor. De la el ne-a
rămas, ca o maximă, gândul acesta: "trecutul trebuie să-I retrăim, nu să ne
posternăm înaintea recei lui apoteoze !" ( ... ) Este o datorie, din partea noastră a
tuturor, să-i păstrăm în inimile noastre un cult nestins. Dacă am avut fericirea
să-i fim contemporani, să-I auzim vorbind, să ne apropiem de fiinţa lui, cu atât
mai mult să ne bucurăm şi de prietenia lui; tocmai de aceea, trebuie să nu uităm
că tot sub noi i s-a grăbit şi sfârşitul, acel sfârşit tragic pe care îl cunoaştem şi
care ne-a cutremurat. S-ar putea, totuşi, ca memoria lui să găsească în cruzimea
faptelor şi o mângâiere. Nicolae Iorga, chiar şi prin moartea lui, şi-a servit ţara,
avertizând si chemându-ne la ordine. Poate că trebuia un asemenea zdruncin
'
adânc, un zdruncin
făcut să ne dea imaginea de haos a faptelor; şi poate că era
nevoie de o asemenea durere sfâşietoare, pentru a ne da seama de ameninţarea
atâtor apostazii tragice ce ne înconjurau, sub actiunea cărora putem moralmente
chiar să ne prăbuşim. Sfârşitul lui. Nicolae Iorga ne poate aminti de sfârşitul lui
Socrate, al Ioanei d'Arc, al lui lan Huss, al lui Giordano Bruno, al lui Lavoisier,
al lui Miron Costin al nostru. Pe marginea acestora, omenirea a avut nu numai
de picat lacrimi şi de răspândit flori, ci şi de cules învăţăminte. Învăţăminte,
anume, de natură să ne confirme şi să ne înalţe moralmente, cu atât mai mult cu
cât vom şti să le simtim mai dureros adevărul" 23 ".
Şi Valeria Costăchel, secretara Institutului pentru studiul istoriei universale, discipolă şi colaboratoare a lui Iorga, l-a condus pe ultimul drum pe
magistrul său, în acea tristă după-amiază de sfârşit de noiembrie: "La marea
durere pricinuită de această pierdere ireparabilă, se mai adaugă şi apăsarea
necunoscutului: nu ştia nimeni unde se află corpul neânsufleţit şi cum vor
proceda autoritătile mai departe. Pe la orele 15 cxJ (28 noiembrie 1940-n.D.P.)
s-a aflat că la o;ele 17 cxJ corpul lui Iorga va fi adus 'Ia capela de la cimitirul
Bellu.
Într-adevăr, la ora fixată, la capela de la cimitirul Bellu a fost depus sicriul
cu corpul lui cu hainele şi paltonul pe el şi cu bastonul lângă dânsul, aşa cum a
plecat de acasă de la Sinaia. Sicriul a fost aşezat jos. Abia după aceea familia a
putut să aibă grijă de corpul lui N. Iorga şi să înlocuiască hainele lui găurite,
pline de sânge închegat.
Înmormântaţea a avut loc a doua zi, la 29 noiembrie, la orele 15. Era
toamnă târzie, copacii erau dezgoliţi, era ceaţă şi burniţă. O zi cenuşie, cu cerul
împâclit. Drumul de la poarta cimitirului pănă la intrarea în capelă era păzit de
cordoane de soldaţi cu arma în mână. Deşi legionarii răspândiseră zvonuri
năstruşnice, cum că biserica va fi aruncată în aer, că aceia care vor lua parte la
21

c

Ibidem, p. 48--49.

269
inmonnfmtarea vor fi urmăriţi ~i a~a mai Jepartc. capela era plină Jc lume până
la rdut.
La început. sicriu! a fost a~etal în partea stimgă a capclci. Jar pc urmă a
fost riuicat Jc elevi ~~ prieteni ~i Jcpus pe catafalc. la mijloc. raţa i~toricului era
lini~tită. senină. iar fruntea lui lată. luminoasă ca Je ohicei. O gaură mare se
veJea la ceafă. iar aha la rădăcina nasului. lângă ochiul st;îng. Barha parcă avea
pilr mai puţin. S-a allat că multe fire se prinseseră Jc ghips, când i se făcuse
masca mortuară. Dacă n-ar fi existat urmele sinistre ale gloanţelor. nimic. n-ar
fi trădat sfâr~itul tragic al lui N. Iorga. Steagul tricolor al "Ligii Culturale"'
străjuia sicriu! pre~cuintelui său mort.
În Jreapta sicriului se ana familia ecrnită. în stfmga colahoratorii cei mai
apropiaţi. Mulţimea era atât de compactă. încât nu mai puteai face nici o
mi)carc. Totu~i. o hătrânică cu părul alh. îmhrăcată cu o hlană de lutru roasă. a
reu~il să străhată mulţimea de lume ~i să ajungă la sicriu. Ţinea în mfmă cftteva
garoak legate cu o panglici\ tncoloră Jc mătase grea, cum nu se mai făceau Jc
mult. A pus norile pe pieptul mortului ~i i-a mângâia! cu mâna-i plăpfmuă
fruntea lui uria~ă. Era un prinos pios Jin partea uneia care făcea parte Jin
au:ea~i generaţie. luptând pentru acclea-:;i iucaluri.
Slujha s-a terminal. s-a dntat Jc mai multe ori "ve~nica pomenire"'. Jar
nimeni nu se clintca Jin locul untle se ana. Nimeni mi-i venea să creadă că
acum sicriu! cu corpul proksorului Nicolae Iorga va fi înghiţit Je pământ.
Dcouală. în lini~tca aceasta apăsătoare. cineva a strigat îndurerat:
- Mai staţi puţin~ ... Să-I mai vedem pe Iorga~ ...
Totu~i. a venit ~i clipa cea Jin urrrui. În timp ce mulţimea se îndrepta spre
groapă, hurniţa s-a stransformat într-o ploaie măruntă ~i Jeasă. care se amesteca
cu lacrimile acelora care-I conduceau pe N. Iorga pc ultimul său drum. Unul din
fo~tii săi stuJcnţi. care mai târziu i-a luat locul la Institutul pentru studiul
istorici universale. pl<îngea ca un copil ~i nu-~i putea slăpfmi plfmsul amarnic. ..
După ce totul s-a terminal. n-a mai rămas Jccâl un mormânt Je o mărime
neohi~nuită. De anul nou, mormântul nins părea un sicriu alh care sclipea în
hătaia razelor soarelui de iarnă. Mâini necunoscute. Jar prietene. înfipscseră în
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zăpadă huchctclc de imortcle"
.
"Evenimentele" s-au precipitat însă în tiua următoare. sflmhătă 30
noiemhrie. Să dăm cuvântul în continuare decanului Alexandru Marcu: "A doua
zi după înmormântare ( ... ) (deci la 30 noiemhrie-n.D.P. ). ic~ind întflmplător în
sala Je marmură a Facultăţii. Dlomnul-1 Decan declară c;l a găsit în acea sală un
1
''
Yakria Coslăchcl. N. /or~:a aşa cum l-am cww.1clll. cap. XII: Sf,ir.~itul. in Nicolae
lorxa-omul şi opera, voi. II, wordonalori ( ih. Buzalu ~i C. ( ih. 1\!arincscu. J:dilllra ..l'lumh".
llal·iiu. 199-t. p. :!6 L-:!6:!.
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pentru unele comunicări de Preşedintele Societăţii
în Litere şi Filosofie ( ... ). La un moment dat unul din studenţi a
protestat împotriva arborării doliului la Facultate (subl. D.P.), însă d[omnu]-1
Decan tine să arate că acesta nu era Presedintele societătii" 24 • La această
'
'
'
adunare a studenţilor legionari a asistat, fără să vrea, şi profesorul D.
Caracostea, dar cei doi universitari, puternic impresionaţi de numărul mare de
studenţi legionari reuniţi în sală, nu au luat nici o atitudine faţă de scopul în sine
al întâlnirii legionare, faţă de jignirile şi insultele proferate la adresa memoriei
lui Iorga şi a celor care au permis arborarea drapelului negru. Această conduită
1-a determinat pe profesorul Nicolae Bănescu să-i acuze pe cei universitari de
complicitate ia "actul săvârşit": Nu discut cine a avut meritul de a fi sugerat
arborarea steagului negru (subl. D.P.) - văd că e divergenţă între D[umnea]voastră; dar mă uimeşte cu atât mai mult faptul că, fiind amândoi de faţă la
ameninţările aruncate de un descreierat, tocmai pe această chestiune,
studenţimei adunate, şi la insultele grosolane aruncate memoriei multregretatului Iorga, o-aţi făcut un gest spre a-1 chema la ordine, aţi permis deci să
se pună în discuţie, atât de neobişnuit, tocmai actul din care vă faceţi acum un
merit.
Am informaţiile la cele mai sigure, de la persoanele oficiale şi martori
oculari ai scenei, că lucrurile s-au petrecut exact cum afirm. De altfel, mi-aţi
mărturisit, Domnule Caracoste, că aţi fost de faţă la cele petrecute şi singură
această prezenţă a Domniei Voastre acolo, fără să fi intervenit, a impresionat
adânc studentimea cea bună si constituie o "consacrare" a actului săvârsit" 2 ~.
În repli~ă. profesorul D. Caracostea a declarat: "Deoarece circuiă zvonul
că aş fi consimţit prin prezenţa mea o manifestare studenţească împotriva
arborării steagului negru (subl. D.P.) la Facultatea de Litere pentru mult
regretatul nostru Nicolae Iorga, ţin să se consemneze în Procesul-Verbal al
Consiliului că n-am putut lua parte la o astfel de manifestare, căci aceasta ar fi
însemnat că aprob o atitudine contrară voinţei şi faptei mele. ( ... ) Nu putem
deci consfinţi o manifestare care, de fapt, se săvârşea contra propiei mele
inţiative. ( .. .-) D[omnu]-1 profesor Caracostea insistă asupra faptului că
arborarea doliului făcându-se şi în urma insistenţelor sale pe lângă .fc1stul
Rector (P.P. Panaitescu-notă şi subl. D.P.), nu D[omnia]-sa ar fi putut consfinţi
o manifestare ostilă memoriei lui Nicolae Iorga. Prezenţa sa la acea manifestare
se datoreste imposibilitătii în care se afla de a părăsi Facultatea, întrucât iesirea
'
era ocup~tă de studenţi'd'.
grup de

studenţi, convocaţi

studenţilor

24

Ibidem, f. 273 v. -278.
Ibidem, f. 278.
26
1bidem, f. 273. v.; 278
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La rfmdul său. Al. Marcu a d~:clarat: ..În replică (la dcclara!ia mai -;u~
a lui N. Aillll'scu-n.D.P. 1. DlomnuH Decan dit l{tmurirc c,·, to!i cei
procn!i. în afară de ~tudcn!i. erau numai în trecere prin -;ala de marmură ~· au
fost surprin~i de acea manifestare. pc care în mei un caz nu o putem pn.:,·etka ~i
deci prcântftmpina ...' .
La cele pretcntate mai '>U'>. se adaugă informa!iik oferite dl' regretatul
~icoarit Rcldiccanu: .. ( ... l /)roJwlul a ti,st fltts Îll ha111i ( L·trii sit se man!ionoe
tiua-n.D.P. ). dar !lrganita!ia kgionar;l de la Litere a organ11at o adunare fulger
în -.ala de marmuri1. unde \L' întra prin strada Edgar Quinct. Au hlocat porţile.
a~a .. \·okns-nnkn"·· am fost printre cct care au "''"lat la() '-Cl'llit pemhil<·t. )dul
legionar a Yărsat foc ~i parii a~upra hictnlui lllrga ~i asupra h11 tVIarl'll. Clll't' li
acu'Jiflll tlraJielul in lwrmi flt'l/11'11 lnrt:u ('!thltmcn () P. , .. :•
Informa!iik okrill' de PLTick ~larlinescu tk~LTill sfttr~itul acc,teJ adunari
-;tutkn!e~ti legionare wl-h1w: ..1 .a 1-'acullatea Jc Litere. umk Iorga a ltl\l
profesor ~i t.kcm-a fost -:-i IL'cllll al Lmvcr-;tt<t!Ji -. din di.lpu:::ttiu lll'/ll(t/it/111
rc·ctor P.P. Panaitt'\'t·tt .yi u tft't'llllltllli Al ..M111n1. u li''' orhomt dolutl fl('llfm
nwartea marelui i1toric. . \/1ut u flllllll li {111111 i11sli fllinli lu anua-:1i. uind
stude11ţii (/t•gimwri.l 1-mt .11111tl'. ar/JorcÎnd În !unt! !tu 1111 .1/eag rad!' (suhl.
D.P. r· 2''.
Steagul negru de Joh u a fmt ,.ăttll ~i de tfmitrul pe atunci Dumllru A lma~.
care î~i amintea. trl·t decenii mai l<Îrtiu: .. Si nu p!lt s;-, uit r1' mini .yi t'ri-:1intd nu
citată

flamura de doliu. În u,ft.
llucure.~ti. ( suhl.

111.1.

lu elllfttl de la t:l'o~m/il' of l/mt·nsttd(it din

D. P ,.. ;...

Şi alţi contemporani a1 .. L'\Cnlmcntelor". implica!i mai mult sau mai puţin
în ·de. au lăsat mărturii mai mult sau mai pu!in ohJl'l'ti\e: astfel. C.C. Giurl·scu
î~i ·amintl'a. după trei Jccenii: .. l.ciderea lu1 Nicolae lor_!.!a ~i a lui Mad_!.!earu a
prm·octt () marl· indignare. spontă -:-i de laptul cit rntorul {'ntl'('/'\tlli[ii
(P.P. Panaill·scu-n. D.P. 1 a relinll la Îllcl'f'lll .HI arhore:::e t!ropelulnt'~rtt (-;uhl.
D.P. )" 11 : iar N. B;lnc~n• a afirmat că .. ( ... l lu f/nin•r.\itate. rectoml tf1' flO/IIIIIli
i11ter::.icea arhororea t!rapelului (o;uhl. D.P. ,.. ·.~.
: · 1/>idt·m.

r.

27X

~' ~1. S. ( iorc'\'0.:1. "/' <"it .. /n,·.

,·u .. p. 519.

~·· l'o.:ridL· Manint'\l'll. "/'· nt .. /ti(' .. p ...102
'"Dumitru Alma~. \'11 ·nlae f,,,.~''· <t.~a nm1 l-am t'/11111.\t 111. in .. \l.t~.11in" .. m :\\. nr : l.l/5

llllltc' 1971. Bur11rc·~ti. r ~
" ( '.( ·. ( iiurt''<'ll. ·\mmltn dt· la /:a, ·u/ta/1'<1 rit· l.llt'rr dm /lu, un·.yu t•rll'lllrl f'<'l'ltl<tda
re~imu/111 t~·.~inlll/r flt'f>lr·mhrw /I.J-111 i11111111fit· /'J-I/1. în ,,,) Îmt•nlrtlll /tl.l<'l\111/tlul .\ntll/11'<1
ylllll{t/iui fl/'11'11/tl tllttllt~,, tTIII< <i .)1 t11'/II<I.\UII'I'<i /11.\C/.IIIIttlui in NnmtÎIIItl . .J .'! llltlrtu· f<i-/. 1-.d!l!lla
l'ollliră. Burur.:~ti. 1971. p. 211; în an:str amintin. alllnrul a l':tull ~~o llllt:r<''anlii .. ro~dtP)!r.dtt'
J'lllllio.:;l" a cadrdor d•Jacllt'<' dt: la <ll't:astit i'arullat.:. J.: la prok'"' la '"i'l.:nl. ~· a slll<knţdur.
t·onrhi/;Înd d1: ..În n>ndll/10.:, pot ,1firma. în lptl\la/a do.: c·unto.:mpuran ~i martnr ncular. ,·;i rc·)!tllllll
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Am lăsat pănă acum documentele inedite şi mărturiile edite să vorbească;
derularea "evenimentelor" şi mici paranteze pe care le-am făcut în cadrul
textului au urmărit prezentarea aproape a tuturor "pieselor" din "dosarul cazului
drapelului negru de doliu", şi conturarea atmosferei generale de teamă şi
angoasă peste tot răspândită, de la sfârşitul lunii noiembrie 1940. Se cuvine
acum, spre finalul acestei abordări documentare, să formulez concluziile, pentru
a lămuri atitudinea rectorului P.P. Panaitescu vis-a-vis de "cazul steagului
negru", necesitate pe care a subliniat-o d-1 Ştefan S. Gorovei încă din 1982·13 .
Istoricul P.P. Panaitescu a fost dezavantajat (şi blamat!) de la început
pentru faptul de a fi rec.:torul legionar al Universităţii din Bucureşti şi pn~f'e.wr
legionar al Facultăţii de Litere şi Filosofie,. în care aderenţa la regimul legionar
a fost minimală. Din acest motiv istoricul, profesorul şi rectorul Panaitescu a
fost privit cu duşmănie de colegii săi, iar mărturiile ulterioare despre el şi
"evenimentele" din noiembrie 1940 sunt impregnate cu un subiectivism extrem.
Respingând şi condamnând legionarismul ca fenomen social-politic şi
ideologic, "martorii oculari" amintiţi mai sus i-au blamat şi pe adepţii mişcării
legionare, iar Panaitescu a fost unul dintre ei. Originile "straniei debusolări
politice" (cum a numit-o d-1 Gorovei) şi ale dramei lui P.P.Panaitescu se cuvin a
fi lămurite de cercetările viitoare. Si
, încă o realitate de care trebuie să tinem
'
cont. P.P. Panaitescu a avut, în calitate de rector şi în postura de legionar,
"camarazi" - şefi ierarhici în ministerul de resort şi în cadrul mişcării
legionare, ale căror dispoziţii şi ordine le-a îndeplinit cu stricteţe. Mărturiile lui
Gh. 1. Brătianu şi C.C. Giurescu sunt edificatoare în acest sens. Era deci o rotiţă,
mai mare sau mai mică, după împrejurări, întru-un vast angrenaj, iar rectorul
era pe deplin conştient, cu inteligenţa sa sclipitoare, de această realitate ce a
devenit, până la urmă, tragică.
Aflat în mijlocul "evenimentelor", rectorul Panaitescu, la amiaza zilei de
joi 28 noiembrie 1940, a luat act de "intervenţia hotărâtă" a profesorului
D. Caracostea de a arhora la Facultate steagul negru de doliu în memoria lui
Iorga (anterior, probabil, şi de cea a decanului Al. Marcu), dar nu avea
decât o aderenţă minimală în rândul profesorilor şi conferentiarilor ( ... ) şi o
printre studenţi ( ... )" (p. 207). Republicând în volumul său din 1976
aminti1ile fostului profesor universitar bucureştean, Mihai Stoian a afirmat (însuşindu-şi punctul
de vedere sus-amintit): "Deşi la primirea veştii asasinării lui Iorga, 47 de universităţi de pe glob
arboraseră drapelul negru, rectorul Univesitătii din Bucureşti (P.P. Panaitescu-n. D.P.) ( ... )
refuză-iniţial-arborarea drapelului îndoliat ( ... ) (sub!. D.P.)", p. 262 (Moanea unui .l'avant:
Nicolae Iorga, ediţia a 11-a. Editura Eminescu, Bucureşti, 1976, 336 p.). fără a face cuvenita
trimitfll'e.
n N. Bănescu, Nicolae Iorga, ma'nir allihendfii popoarelor, in ,,A.A.R. M.S.I." S. III, t.
XXVII/1943, men. 3, Bucureşti, p. 28.
JJ Şt. S. Gorovei, op. cit., loc. cit., p. 518.
legionar n-a

găsit

aderenţă minoritară
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posihilitatea ohiectivă ~i. prohahil. curajul. Jc a lua singur o hotărâre: mit.a
gestului ~i răpunJcrii era prea mare; a ezitat un timp în formularea unui răspun-..
·cerând informaţii de la "autorităţile superioare" legionare. De aici. înţelegerea ~i
interpretarea greşită (sau poate suhiectivă !) a atitudinii. din partea unor persoane
care. totuşi. nu s-au aflat tilunci în .. miezul evenimentelor". Ia Facultate:
N. Bănescu ("inter~icea arhorarea drapelului negru") sau C.C. Giurescu ( ..o
rt~fit~ot la Început .\el tlrhore~e drapelul negru"). Rectorul Panailcscu. cftl timp
nu a avut un răspuns .,de sus". nici n-o acceptot. nici n-a refit~ot orhorareo:
autorităţile st,pcrioare ..legionare. aflate ele însele în expectativă. deoarece nu
cunoşteau Înn/ poziţia oficiaiJ a Conducătorului statului. generalul Antonescu.
au adoptat pc moment o poziţie provizorie. occeptând arhomrea steagului
negru de doliu; primind acest răspuns. rectorul a dispus arhorarca steagului
negru. în după-amiaza zilei ue 2X noicmhric 1940: cu toale că numeroase voci
de legionari din perimetrul Facultăţii s-au pronunţa! împotriva gestului. rntoml
Panaitcscu a fost ferm hotărât în menţinerea Joliului. Mărturia npresă a
profesorului Brătianu este inuuhitahilă în acest sens.
În după-amiaza zilei următoare. vineri 29 noiemhrie 1940. în care a fost
înmormântat fără funerarii na!ionale N. Iorga şi fără ca însu~i Antonescu să
adopte o poziţie oficială clară fa!ă de orihilul asasinat. dratwlulnegnt de doliu a
continuat _,·tlfluture în atmosfera mohorâtă şi tensionată; ahia ontm .. autorilitţile
<;Upcrioarc'· legionare au înţeles că pol dispune cohorârea steagului negru.
Executanţi existau. Ce a urmat se ~tic: la amiaza zilei următoare. s<Îmhătă
?.0 noicmhric 1940. steagul negru de Joliu a fost înlocuit cu un steag verde.
legionar.
Deci steagul nl'grtt de doliu în memoria lui Nicolae Iorga a lhnural la
Facultatea de Litere ~i Filosofic Jin Bucureşti dollll ~ile. de /o 2R plÎilll /o 30
noiemhrie /940. Informaţiile oferite de Pericle Martincscu (steagul negru
arhoral uoar câteva ore. pc 29 noiemhric) sau de Nicoară Bcldiccanu (steagul
negru arhoral tol câteva ore. însă pc ?.0 noiemhric) sunt eronate. exactitatea
relatărilor fiind erodată de trecerea nemiloasă şi incxorahilă a timpului. Cei Joi
martori oculari sus-amintiţi au asistat doar la unele "secvenţe" ale .Jilmului"
..evenimentelor" din intervalul 2X-30 noicmhrie 1940.
Şi a~ dori să adaug la sfâr~il pertinenta remarcă a lui Nicoară Bddiccanu:
.. Panailescu. de~i era rector. n-a făcut niciodată o referinţă la legionari în
cursuri. dar n-a manifestat împotriva asasinării lui Iorga"''.

" lhidem: in accca~i scrisoai\'. despre atitudinea lui !\:. B;inescu s-a p1n·itat: ..r\dau.ţ! d
după asasinarea lui Iorga. allatii de la o coleg;i. Ceg;incanu (la 2X noicmhrie llJ~O-n. D P. l.

N. Băncscu Ia cursul său a luat cuv;intul intr-un mod violent. trat;ind pc legionari drept o
de asasini ordinari" (p. 51 X).

strftsiitură
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Documentele descoperite în Arhivele de la Iaşi şi Bucureşti ne permit să
atitudinea profesorului Nicolae Bănescu (bizantinist) vis-a-vis de
uciderea lui N. Iorga. Astfel, în sedinta Consiliului Profesoral al facultătii
'
'
'
bucureştene, de la 8 ianuarie 1941, pe lângă alte probleme discutate, N.
Bănescu, reamintind că în noaptea de 27/28 noiembrie 1940" "( ... ) s-a
întâmplat un fapt care a umplut de durere inimile noastre" 15 , şi dând "( ... )
expresia datoriei pe care o simt"36 , a propus ca "înainte de a relua lucrările
noastre, să îndreptăm, peste toate urile dezlănluite şi peste toate laşităţile, un
gând pios către acela care a fost marele nostru coleg şi nepreţuit învăţător celor
mai mulţi dintre noi. Ca un omagiu amintirii sale mari, rog să păstrăm un minut
de reculegere" 37 • Şi aceasta cu două săptămâni înainte de "baia de sânge"
legionară din 21-23 ianuarie 1941!
După înăbuşirea rebeliunii legionare din 21-23 ianuarie 1941 şi "divorţul"
brutal al generalului Antonescu de Garda de Fier, după dispariţia sentimentului
de insecuritate şi teamă generală, atitudinele şi gândurilor multor universitari
bucureşteni s-au limpezit, multe adevăruri au fost rostite şi multe echivocuri sau clarificat. Este ceea ce se observă din desfăsurarea sedintelor Consiilor
'
'
Profesorale ale sus-amintitei facultăţi bucureştene, din luna martie 1941.
Astfel, la şedinţa din 5 .martie 1941 N. Bănescu a reproşat, în cuvinte
violente, profesorilor D. Caracostea şi Al. Marcu atitudinea lor faţă de
"evenimentele" de la 30 noiembrie 1940 din Sala de marmură a Facultăţii: "( ... )
la insultele grosolane aruncate memoriei mult-regretatului Iorga, o-aţi făcut un
gest spre a-l chema la ordine (pe studentul legionar-o. D.P.), aţi permis deci să
se pună în discuţie, atât de neobişnuil, tocmai actul din care vă faceţi acuma un
merit" 3H.
Profesorul Ion Petrovici a înccrcal o calmarea spiritelor, arătând că"( ... )
o severitate excesivă în aprecieri acum, după trecerea evenimentelor, ar fi
nedreaptă .. .'' 39 , dar N. Bănescu a respins această atitudine faţă de acele
"evenimente", declarânq răspicat: "Eu ştiu că se introdusese aci, în Universitate,
în chip oficial, o stranie pedagocie a regimului de odioasă amintire şi v-aţi lăsăt
terorizaţi-lucru imadmisibil. Avea ţi datoria, cei care reprezentanţi atunci
autoritatea, să respingeti cu ultimă energie asemenea monstruozitate. ( ... )
Aceasta dezvăluie, Domnilor, complicităţi, o solidaritate cu asasinatul oribil. Vă
era teamă pentru viaţa D[umnea]voastră, cum o repetaţi atât de insistent"? .Să fi
demisionat unul după altul, să nu se mai fi aflat om care să mai fi luat asupra-i
urmărim şi

.

A.S.B.. M.B. .fond U., F.LF., d. 340/1939-1943, f. 315.
:v.lbidem.
7
·' Ibidem.
JK Ibidem, f. 278.
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Ibidem.
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este că un om de conştiintă şi de curaj nu ar fi convenit la acea rclraclare. cu nici
un risc. După cum. ar fi preferat să demisioneze imediat. atunci. spre a nu se
simti dezonorat de colcgialilalca unorA dintre profesorii acestei Facuhăti; sau.
în orice caz, spre a juslifi<.:a învinuirile postume de acum şi a le da cuvenita
autoritate morală"H.
Joi 15 mai 1941. la Bucureşti. Academia Română s-a reunit în şcdintă
solemnă. în prezenta tânărului
rege Mihai 1, pentru a omagia pc Marele
Dispărut Nicolae Iorga. Academicianul Nicolae Băncscu şi-a început cuvântarca
omagială cu citarea unei fraze profclice rostită odată de însuşi Iorga: ,.Sunt
oameni la mormânLul cărora nu poţi vorhi dccâl de viaţă. de viata înlrupală
odată în ci. care n-a zhural de la dânşii decât în clipa din urmă. aruncând înapoi
trupul zdrohil al învinsului şi care, pecetluind cu firea. cu numele lui. va merge
şi de acolo înainte ani şi zeci de ani încă. slăpânind mintile. încălzind inimile.
îndemnând şi poruncind"~~.
La Iaşi, duminică IH mai 1941. la initiativa Univcrsilătii din localilalc. la
Sfânta Mitropolie s-a oficial un paraslas în memoria Iluslrului Dispărut. de către
un numeros sohor de preoti în frunte cu I.P.S.S. Milropolil Irincu şi cu
participarea masivă a lumii intelectuale icşcnc. A parlicipal şi A.C. Cuza ~-.
fostul ahal, apoi adversar politic şi de idei al lui Iorga. împreună cu ,.prietenii
săi". Apoi. în nr. 9/1941 al revistei icşcnc ,.Cetatea Moldovei", dircclorul ci. Gh.
A. Cuza. fiul oclogcnarului sus-aminlil. a scris un elogios rememher închinat lui
Iorga. ce s-a dorit a fi o recunoaştere. din nefericire poslumă,a valorii
pcrsonaliLătii Marelui Dispărut: ,.Căci Nicolae Iorga a fosl nu numai un
desăvârşit cărturar. ci şi un fierhinle animator al maselor populare. Cuvântul său
avea sonorităţi intense de profet. Caracterizările sale erau aulocuprinzătoare iar
scntimcnlttl său vihra cu aripi largi desfăşura le prin ncmărginirca fanteziei ( ... ).
Trupul zdrohit al învinsului de o clipă rodeşte astăzi nemurirea gândului
de suh glia caldă a patriei. Ea cheamă miresmele de Lămâie şi rugilc aharclor
nationale. Este o veşnică pomenire care începe de aci înainte pentru a se
pcrmancnliza în amintirea populară.
Rcahilitalca memoriei lui Nicolae Iorga înseamnă însăşi rcahililalca
coleclivitătii româneşti. Pentru că neamul care nu ştie să-şi vcncrczc pc cei mai
huni fii ai săi nu arc dreptul la năzuinţa înahă de a păşi în rândul cclorlahc
popoare civilizate.
" lhidem. r. 288-291 v.
" ..Cetatea Moldovei'', an Il, nr. 9/1 iunie, Ia~i.
. " Vezi Ioan Scurtu. Cine a ./(J.1·t A. C. Cu;a .''.
12/333--decemhrie 1994, Bucureşti, p. 24-32: A.C.
omeneşti (Din jurnalul unui antisemit), grupaj de
nr. 1-2/334-335 ianuaric-lchruaric 1995, Bucurc~ti.

p. 366.
în .. Magazin Istoric", s.n., an XXVIII. nr.
Cuza, Întcimphiri din l'iaţă şi dommnrte
Marian Ştefan, loc. cit .. s.n .. an XXIX.
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Nicolae Iorga r[unfme printre nm. 111 fruntea noa ... tr:l. un ma1 dcparlL"
înJrum:1tor.
Moartea lui tragică si'1 ne Jea cel pu!in remu~carca ~i scrutarea
con~tiin!elor pentru a preg;îti înfră!irca atâta Je necesară ast:1zi. dllld
amenin!ărik ahătute peste capul nostru nu s-au risipit încă'"'".
Am lăsat Je mai multe ori înse~i Jocumentck să vorhească. Am allat
astfel că s-au făcut inccrcări de evocare a personalită!ii Marelui ()i.,p[lrut. ~-a
arhorat ~i '>-a mcn!inut apoi stcag:ul negru Je Joliu Jou;, zik. s-au participat
semi-oficial la ccrcmonia Jc înmonmîntare a Titanului. s-au pă'>trat mmutc de
recukgnc. s-au oficial slujhc rclig:ioase Je pomenire. s-a org:anitat o ~edin!iî
solemnă a AcaJcmiei Romime L'lc.. majoritatea Jintre ele în zikk în care
legionarii participau la gll\"l'rnarc iar .. hăik de s:mg:e·· Jc la sfi1r~itul lumi
noiL·mhric 1940 ~i din ianu.u•,· llJ..J.I constituiau scrioase avertismente. Autorii
acestor ma ni fc.,t;lrl -:-tiau ctl \ IC\i k lor eraU În pericol.
Dar despre atitudini ~· CPil)tiin!e oscqante".' La'> cititorul să _jlllkCL' -:-i "-'
aprcncte.

27X

Nicolat' Iorga da11s la co11sciena des hi.~torie11s llllil"t.'rsifllires de Ja.uy
et Bucare.\1 ( dt'cemhrie JI.).JO--mai 1941 J

( Rhume)

Motto:
.. On a coupe un vicux sapin.
Parcc qu"il Jonnaillrop d"omhrc .. :·
N icolac Iorga. \/ieu.r Sapin. novcmhrc 1940.
L · otlicux assassinal tiu Ti lan . Nicolae Iorga Jans la nu it tiu 27 /2X
novcmhrc 1940 a profondemenl choque les intclkctucls roumains el etrangers
ainsi que 1" opinion puhlique. Dans la milicu intclcctucl roumain. Lous ceux qui
onl connu la GranJ 1-listoricn onl consitlcre qu"ils onl le devoir tic commcmorer
devanl un autlitoire ou/el <..levant leur propre conscicnce le souvenir de cl'lui qui
a si tragiqucmcnl mais cncore si Jigncmenl disparu.
Les amis el les ennemis onl JO. hon gre. mal gre rcconnître que:
"Le vieux qui se tenail droit sur le sommel.
A ele pour nous un hon guide.
Et quand il faisail mauvais.
Il a lutle contre venls el marccs"". (Ibidem)
A I"Univcrsite de Jassy ou Iorga a ele ctutlianl (18XX-IXX9) el a cclle de
Bucaresl Oll le Titan a ele prolcsseur J"histoirc universelle ..Loule une \"ie
J"homme"' (1 X94-1940). tous ceux qui l"ont connu. ;, l"exception <..les
ICgionnaircs (mcmhres J"une organisation terroriste de typc lasciste. nommc La
Legion de Fer, cn Roumainc). collahorateurs. discipks ou dutlianls onl rq:!.rdc
sa Lraquie mort el ont contlamnc de toutc lcur force cel horrihk assassinal.
On a Jecouvcrt Jans les Archives d"Etal Roumain de Jassy el tic Bt1carcst
Jes Jocumenls inedits qui offrenl <..les informalions concnnanl les rcactions tiu
corps cnscignanl el <..les Cludianls a l"cgard de la mort de Nicolae Iorga Jans le
cadre des Facultes de Lellrcs el de Phiiosophie des cenlres universitaircs
mcntionn,Cs ci-Jessus.

Par exemple. ~t la Facultc Jc Lcllrcs el Je Philosophie de .la~sy ont a
rcmarquc .. k cas du proksseur Ocla\ Hotl"/··. qui a cssayc. k -~ decemhre 19-lO.
~t cvoqucr la personalitc du Grand Disparu Nicolae Iorga. mai~ qui a ele
empcehc de finir S()Jl discOllr\ rar 1111 groure J" ctuJianh ICgionnaire<., qui onl
prononcc Jes moh ealomnieux it Ltdresse de celui qui a etc Nicolae Iorga.
A la Facultc de Lettn·-, el de Philisophie de Hucarcst on a gardc de..;
minulcs Je rccueilknll'nl it la lllL;moire de Iorga (it l"initiatin· Lk profc..;~cur
Nicolae H;mcscu ). llll a arhorc k drapL·au notr de Lkuil enlre k 2X-k .~O
tHJ\"L'mhre 19-lO ( .. k rL·L"lem de I"Uni\"ersitc P P. Panaite~cu el k ca~ du drapcau
JlOir de deuil""). 011 <1 participe <lUX fUJlCrailk-, ( k doyen de htCUitL; profL"sseUr
Akxandru Marcu 1 :\pri.·..; la defaile de la rchellion ll:gionnairc du 21-2 ~ jan\·icr
19-ll el la disparition du '-L'nlimenl d"in,ccuritc
el lk pcur !!CllL;rak~. les
.
memhres du corp' enscignant ..;e sont rcciproquemenl <IL·cusc L'l ils ont ,·in·mL·nt
commcntc Ltllitude el la cnnduite Lk quclques prok~scur~ unin-r~itairL''
hucareslnis. ancicn-, L;llldianh el. plu-, !ard. colkguc-, de :\'icolaL' Iorga. it 1" L'gard
de la nk;mnire de Titan (\!tcolae H;""mL·scu. Dimitrie CaracmlL'a. Ak.xandru
\1arcu. P.P. PanailC<.,CU L'l le-, autres). rcaclions SIII"\L'niiL'~ dan\ l"tnlL'nalk
dcccmhre 19-lO jusqu·cn mars 19-ll. Dan~ k mois Je mai 19-ll 1":\caJl:mic
Roumaine a organisc it Hucare~t unc rcunion piCnil:rc commcratik it la n11.:·moire
de Iorga; ~t .lassy 011 a cclchrL; un service dt\"in de commcmoralik it la mcmoire
de Iorga; a .lassy on a cl:lchrc un scr\'icc di\"111 Je COllllliL;IllOralilln.
Les faits. les discussions. les rcponses onl profondcmcnl caral"lcrisc liL:,
gcns. Jes allituJc,. de..; consciencc~ ...
~
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Opera. energia tlehon.lantă. capacitatea tic cuprintlerc. gcnerotitatea
fa[<-1 lk oameni. patriotismul înllăciirat ~i alte calităti alese o;au fapte mcmorahile
I-au situat pc Nicolae Iorga între marile pcrsonalităti ale nl·amului romfllll'SC ~i
ak lumii. Om de ~tiint<t Je primit mărime. antrenat în ccrcctarea i..,torici1. dio;tin~
profesor universitar. care nu-~i neglija munca la cateJră. literat ... au om politic.
NicolaL' Iorga nu a acutal nicioJatit lipsa de timp atunci Glntl era vorh;_t de
acti\·ităti (În multe caturi adevărate eforturi l în folosul poporului situ. El a
întL·ks cl'l mai hine că societatea romfmea ... cr. nu putea prospera fărit o largit ~i
con~tientă contrihutie a maselor la etlificarca unei natiuni motlcrne ~i plllernicc .
..Politica unei tări -evalua cu temei Nicolae Iorga- este manifestarea sulktului
acl'lei titri. 1 .. Cinciteci tic ani încheia[i. el a s"crvit învătitmfmtul romfmcsc -:;i
răsp;lnthrea culturii in popor cu adnărată tlăruirc"'. aprecia Harhu ThcoJorescu.
omul care 1-a cunmcut îndeaproape. conlUlT<înd cu savantul multi ani de tilc.
Mi-:;carea culturală romfmeascit pentru eJucatia ma..,clor. dcdan-:;atit în a
doua jumătate a ... cl·olului al XIX-lea o;-a caracterizat printr-o intensitate
necunoscută în trecut. S-a conturat în acea ... tit perioatlă tendinta Jc organitare
ino;titutională. ceea ce o Jeta~a Jc formele incipientc. JânJu-i mai multii vigoare
-:;i înscriintlu-se în curentul Je innoire a viqii umane.
ÎncitJrată în lluxul european al ilumini ... mului. mi-:;carea culturală din [ara
noa~tră a manifestat trăsături proprii. tlcsprinsL' Jin conJitiik ~ociai-L·conomice
-:;i politice concrete în care s-a tle..,f{J~urat.
Începuturile mi-:;cării culturale rom;lne~ti Jc cduGt[ie popularit <.,-au
circumscris unor c\·enimcntc istorice care au <ktnminat pwhmdelc prdaceri
economico-socialc ~i politice Ji·n a Joua jumătate a o;ecnlului trecut. nun au fost
Unirea de la 1X5lJ ~~ formarea statului national motlern wmfm. cucerirea

:'>:. h>r~a. l'nlitica mlturii. lltll'lln:~ti. 1 1 )~7. p. ).
:Il. Th..:udon:scu. Nicnl<lt' lnr~:a .)1 edunt{ltl lll<l.lt'lnr. llucurqli. llJo7. p. 16.
1
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independenţei de stat în 1877-1878, consolidarea poziţiei burgheziei etc ..
momente care au culminat cu făurirea statului naţional unitar român. în 1918.
Emanciparea culturală a maselor populare din România a avut loc. ca şi în
alte ţări europene, pc două căi: prin preluarea unor modele viabile din tări -.:u
1
tradiţie în acest domeniu şi prin crearea unor forme noi, originale , rczullate din
tradiţia şi spiritualitatea românească. Născută pc pământ românesc. din
necesităţi obiective, proprii fiinţei neamului nostru. desfăşurată în condiţii
social-economice şi politice adecvate ţării noastre şi purtând amprenta
spiritualităţii ponorului român. mişcarea pentru educaţie populară din România
a înscris în istoria culturii de masă o pagină originală prin zestrea specific
4
naţională pc care a avut-o •
Începuturile procesului de emancipare cultural-cducativă în mase a
coincis, în cazul nostru, cu lupta de afirmare naţională. Caracterul, specificitatea
acestui proces se distanţează cu atât mai mult de general, cu cât efortul de
ridicare culturală a poporului se îmbină cu lupta naţională a românilor. Ca şi
până atunci, activităţile cultural-naţionale erau aceleaşi în întreg spaţiul
românesc, fie că avem în vedere pe românii din statul naţional modern, fie că ne
referim la conaţionalii aflaţi până în 1918 în afara graniţelor ţării, sub dominaţie
străină. Toţi, având ca temelie comunitatea de limbă, de teritoriu, de viaţă
economică, de traditie istorică, constiinta originii din acelasi trunchi etc., si
manifestarea culturală trebuia să fie 1~ fel: În acest spirit a lucr~t cu sârg Nicol;e
Iorga, până la Unirea cea Mare, ca şi în perioada următoare, căci, odată împlinit
idealul de unitate, a putut milita pc mai departe pentru consolidarea prin cultură
a unităţii neamului nostru. Convingerea îndreptăţită şi de netăgăduit a lui
Nicolae Iorga era aceea că "suprafaţa culturii româneşti se întinde în toate
părţile, până acolo unde mase compacte a neamului încetează şi încep _graniţile
străine, cărora noi, fără invidie şi cu sinceritate, le dorim aceeaşi dezvoltare
liberă şi mândră, pe care o cerem pentru poporul român şi pc care acestuia voim
să i-o ştim pretutindeni apărată de orice con testare teoretică sau practică"'.
Neîndoielnic, suntem un popor cu o cultură unitară şi veche, chiar foarte
veche, rezultantă a creaţiei maselor populare. Cunoscându-ne cultura, ne
cunoaştem pe noi înşine, iar pe această cale păstrăm şi întărim tradiţia, care,
după cum o definea Nicolae Iorga "înseamnă un drum care nu se isprăveşte
6
niciodată, dar care nu se rupe nicăieri" •
1
Maria Itu, Forme instituţionalizate de educa\ie populară în România. 1859-1918,
Bucuresti, 1981, p. 13
; lhide1~~p. Il.
5
N. Iorga, Două apeluri către românii din Re~-:at, Vălenii de Munte, 1913, p. 5 (Apud B.
Theodorescu, op. cit., p. 93 ).
· 'B. Thoodorcscu, op. cit., p. 6.
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Fixfmdu-i dimensiunile aportului pc tărâmul culturii în mase. Barhu
Thcodorcscu aprecia că Nicolae Iorga "a căutat să întărească con~tiinţa
naţională ~i a chemat la luptă pentru înfăptuirea totală a unităţii politice a
poporului român. «a lega sulktqtc într-o mare ,·italitatc morală toate ţinuturile
rom<lnc~ti unite sub acda~i stc<Îg ~i a da unui popor. în nHîna căruia am
încrcdin!at soarta ţării. cultura de care până acum a fost lipsit>>'". La acest ideal
N. Iorga - a trudit pentru împlinirea lui prin litcratur<l. pnn mi~carca
.. s<-tm<ln;ttoristă". prin .. Liga Culturală'· ~i pnn institu!it înăl!ate la Viilcn!i de
Munte. localitate devenită cetate a culturii na!ionak popularc Iorga socotea
cultura ca o acţiune (întrcprin~ă) cu ajutorul oamenilor )1 icarc sii se reverse!
asupra oamenilor~. LI a 6tutat s:t fad cduca[tL' mul!imii adultc. at:tt celor care
pmcdau l) brumă de ~coală (~tiin!ă de carte). cât~· celor care nu aveau norocul
să rrencntczc o m-.;litu!ic de înv;t!iim:mt primar. În acesl scop. Nicolae Iorga a
folosit presa. literatura. teatrul. biblioteca. confcrin!clc. muzeele. cxpozi!itlc.
radioul. întrcccri artistice, Universitatea populară. socictă!ilc de cultură ~-.·te.
Iorga a în!elcs ca nimeni altul că imperattvul epocii sale ~i al vremurilor ce
urmau constă în aceea că educatia nu începe )i nu se termină în ~coală''. că ca
este permanentă. Am suhlinia faptul că preocuparea deta~ată a savantului pentru
eJ.uca!ia mul!imii nu a fost ceva trcl"ător. u o necesitate stringentă pc care ~i-a
în-.u~it-o organic ~i aceasta deoarece. în pofida unor re~ultatc notahik, ~coala
rămăsese o problemă de rc:tolvat în parametri mai cuprinzători. Un procent
apreciabil de români (cu deosebire din teritoriile unite cu !ara în lYIXJ nu
cuno~tcau carte. însă aveau nevoie ~i î~i manifestau interesul ardent pentru
7

•

cunmt~tcre.

Predilectia lui Nicolae Iorga de a se dărui luptei pentru emancipare a
poporului s-a manifestat de timpuriu ~i el a continuat până la sfâr~itul vie!ii să
îmhră!i~'oc această nobilă idee ~i faptă. Opera sa savantă nu a exclus pc aceea.
la ld de prqioasă. de ridicare culturală a maselor. acţiune închinată. cu o rară
dăruire. tuturor. A preferat să scrie foarte mult .. pentru publicul cel mare'". Iorga
îndemna pc săteni. pc muncitori ~i me~tc~ugari să se lumineze fiindcă numai
.,cu învăţătura se birl!icşte astăzi ... Un om singur cu lumina în mână - sugera
în mod plastic marele învăţat - c mai tarc decât mii ~i mii de oameni. l'arc se
111
frământă pc întuneric ~i nu văd drumul" • Când un popor se ridică numai prin
câţiva oameni - observă Nicolae Iorga -. "ceea ce îndcpline~te acel popor nu
este trainic: poporul însuşi trchuic să se ridice cu toate foqelc sale. De aceea-

1

lhidem. p. 5.
• lhidem. p. 4.
'' lhidem, p. 19.
'" lhidem. p. 1~0.
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arată, în continuare, marele nostru istoric - multe lucruri îndeplinite la noi n-au
avut soliditatea trebuitoare, fiindcă au fost îndeplinite de o clasă şi de
personalităţi excepţionale. Până la ultimul om dintr-un popor trebuie să ajute la
11
creaţia care nu moare niciodată" •
Momentul hotărâtor care a contribuit la direcţionarea activitătii lui
Nicolae Iorga spre actiunea de emancipare culturală a maselor 1-a constituit
perioada "sămănătoristă" de la începutul secolului al XX-lea. Mişcarea literară
"sămănă-toristă" aducea în prim-planul eforturilor sale lumea neajutorată a
satelor, înceroând să vină în sprijinul acesteia. Curentul "sămănătorist" era
grupat în jurul revistei ••Sămănătorul", condusă initial de poeţii Vlahuţă şi
Coşbuc, apoi de câtre Nicolae Iorga (1903-1907). Potrivit concepţiei acestui
curent literar, dar şi cultural, societatea românească trebuia transformată prin
cultură, idee în care Nicolae Iorga a crezul, pornind şi de la realităţile naţionale
ale vremii. El vedea în satul românesc, un potenţial naţional deosebit, iar pentru
realizarea unităţii depline a poporului român era nevoie de culluralizarea
satelor. În concepţia sămănălorislă a lui Nicolae Iorga cultura trebuia să
cuprindă toate straturile societăţii ••de sus şi până jos, dintr-un hotar până la
altul" 12 •
Nicolae Iorga şi-a format curând un concept clar asupra modalităţilor cum
trebuie răspândită cultura în mase. A iniţiat instituţii culluralc menite să
contribuie la emanciparea generală, instituţii care au dat roade şi au constituit
îndemn pentru alţi cărturari din generaţia sa.
În fruntea instituţiilor, fără de care nu poate exista o cultură natională,
Nicolae Iorga a aşezat Biblioteca populară, pc care o socotea continuatoarca
11
şcoalei în rostul de educare a mulţimii • Avea convingerea că mijlocul cel mai
bun pentru educarea maselor ce urmează şcolii îl constituie biblioteca. De
aceea, s-a străduit ca aceste focare de cultură, bibliotecile, să devină realităţi pe
întinsul întregii ţări, atât la-oraşe, cât şi în lumea satelor. Pc lângă şcoala
sătească şi biserică trebuia să existe un fond de carte corespunzător de care să se
fi putut folosi învăţătorul şi preotul, eventual alţi intelectuali sau ştiutori de
carte, atât pentru trebuinţele perfecţionării lor, dar, mai ales, pentru lecturi în
fata
de carte.
, nestiutorilor
,
Însuşi Nicolae Iorga a fost iniţiatorul şi fondatorul unor biblioteci
populare. Lui i se datorează "cea dintâi bibliotecă pentru poporul românesc din
Iaşi", inaugurată în toamna anului 1907 în mahalaua Tătăraşilor ~. Noua
1

N. Iorga, Poporul italian în trecut şi prezent, Bucureşti, 1931, p. 100-1 O1.
Idem, O nouă epocă de culwră, în O luptll literară, Bucureşti. 191-1. p ll.
u B. Theodorcscu, op. cit., p. Il 0-112.
1
• A. Gheorghiu, Din ctitoriile lui N. lor~:a, în "Cercetări Istorice", laşi. (scrie nouă), 1971.
11

12

p. 253.
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hihliolccă î~i începea activitatea cu un fond aprcciahil de carle Nicolae Iorga. în
calitate dc ctitor. a înzestrat-o cu 5000 căqi smulse din propria sa hihliolccă 1 '. la
care s-au adăugai ~i alte domt!ii. Cu prilejul inaugurării hihliolccii amintite.
Nicolae Iorga a rostit o importantă cuv[mlarc. adresată .. către lo!i românii care
au interes pentru cultură ~i în!clcg că numai într-însa c mânlllirca noastră·· 1".
După exemplul de la la~i. oferit de marele animator de cultură. au luat fiin!ă
numcroasc alte asemenea hihlioteci în mulle localită!i din !ară. Suh accla~i
i mhold patriotic, Nicolae Iorga a inaugural în ianuarie llJOX o nouă ~i valoroasă
hihliotccit populară în Bucurc~ti 17 , pentru care a făcut o dona!ic de 10.000 de
volume. căqi din colecţiile sale. raptclc lut Nicolae Iorga. despre care am
amintit. nu erau doar gesturi simholicc. ci un efort dcoschil pc care în!clcgca să
I facă pentru poporul al cărui distins fiu era.
A urmărit ~i s-a interesat îndeaproape toată via!a de activitatea acestor
hihliolcci. pc care le-a dorit cât mai răspânditc. înzestrate ~i rodnicc în menirea
lor de promovare a culturii şi a ştiin!ci în rândul maselor.
O inslilu!ic culturală. de rczonan!ă istorică. care datorează mull lui
Nicolae Iorga a fost Lir,a pellfru unitatea culturali/ a tuturor mmcÎnilor
cunoscută. îndcoschi. cu denumirea. mai restrfmsă. de Liga culturale/. Înlcmcialii
în anul 1XY 1 la Bucureşti. Liga şi-a propus de la început să răspândcască cullura
în mase. să facă ştiută istoria ~i cultura poporului român pc întreg spa!iul locuit
de acesta. precum ~i în străinătate. Liga a avut peste 70 de scqii în România ~i
~ase secţiuni în străinătate (Paris. Anvcrs. Bruxelles. Berlin. Mtinchcn. Licgc).
Din llJOX. Nicolae Iorga devine secretarul şi sufletul acestei socictă!i cultural
patriotice. care alături de Astm ~i de allc sociclă!i similare mai mici. a conlrihuil
suhstan!ial la pregătirea spirituală a Marii Uniri. Prczcn!a lui Nicolae Iorga în
fruntea Ugii. ca secretar. la început. apoi ca prc~edintc ( 19 llJ-1940). a constituit
11 garan!ic a succeselor acesteia. Liga Culturalc1 a căpătat un sullu nou. tonic.
înrcgistrându-sc acţiuni energice în dircqia procesului de emancipare cullural[t
~i na!ională a românilor.
Între ohicctivcle imediate pc care le-a impus Nicolae Iorga. după ce a
preluat munca de secretar al Ligii a fost culluralizarea maselor populare din
România. În acest spirit. s-a pus accentul pc .. puri ficare a culturii claselor de
sus"'. acordându-sc o aten!ie ,.mat mare fa!ă de românii din afara hotarelor
!ării"'

IK.

"lhidem. p. ~:'i-1
'" /hidt'/11.

Înn:puturik ac.:stei hihlioten .:rau mai vcch1. ins~ modeste: întemeiat~ 1!N 1. donapa lui
70 de volume.
'" B. Theodon:scu, ofJ. ,·it .. p. 79-HO.
17

T.

l'ăcă!eanu.

285
Munca educativ-culturală la Nicolae Iorga în postura de secretar al Lixii
se desfăsura
ca o mană cerească - observă Barbu Theodorescu - mai cu seamă
'
în rândul maselor populare; prin conferinţe, biblioteci, expoziţii, şedinţe
muzicale, publicarea unei "biblioteci pentru popor", cărţi poştale, ilustrate cu
vederi de locuri (pitoreşti din ţară), cu portrete ale marilor cărturari români" '').
După înfăptuirea Marii Uniri, rod al luptei şi voinţei întregii naţiuni
române, act recunoscut pe plan internaţional ca legitim şi pentru totdeauna, în
faţa poporulpi român s-a ivit o nouă etapă istorică care aducea în prim plan noi
şi stringente probleme culturale. Era nevoie de adaptarea procesului culturaleducativ la .noile condiţii social-istorice. Liga Culturală 2n, al cărei obiectiv
esenţial fusese, până la Unire, cultivarea sentimentului şi a valorilor naţionale, a
ideii de unitate deplină, a trebuit să-şi refacă programul ideologic şi de activităţi
potrivit noilor realităţi naţional-statale. Mai întâi a trebuit să se dea replică
acelora care au pus sub semnul întrebării însăşi rolul şi oportunitatea Lixii pc
mai departe. "Deşi atâţia au crezut că după adăugirea la regatul român a
Ardealului, Banatului, Bucovinei şi Basarabiei nu mai este nimic de făcut în
21
această mare şi grea operă de eliberare" , Nicolae Iorga a observat cu
îndreptăţire că ,Lixa s-a trezit la un alt rol" 22 . Aşa se explică şi noul program pe
care şi l-a propus conducerea Lixii la Congresul din 1920. Între altele, am
reţinut: "Înălţarea culturală a ţăranului din România Mare; crearea unui teatru
popular pentru muncitorime ... ; tipărirea de cărţi ieftine şi bine alese; cultivarea
memoriei marilor eroi şi oameni de cultură ai neamului; crearea de biblioteci
populare la sate şi oraşe; încurajarea portului şi cântecului popular; organizarea
de excursii pentru cunoaşterea ţării; colaborarea culturală cu populaţia
minoritară din ţară; crearea, la Vălenii de Munte, a unei şcoli misionare
culturale pentru sate [mai precis pentru învăţătorimea satelor]; tipărirea şi
răspândi rea de cărţi poştale ilustrate cu figuri de eroi; contacte cât mai strânse
între Li~<:ă şi marele public" etc.n
Asemenea obiective pun în evidenţă cel puţin două lucruri importante şi
anume: 1. grija deosebită pe care Li~<:a Culturală, prin conducătorul ei, Nicolae
Iorga, o acorda problemelor de emancipare culturală, şi 2. diversitatea mare de
manifestări ce trebuiau să concureze la reusita muncii cultural-educative.

.

'

1

~

Ibidem.
Despre activitatea Lixii Culturale, de la întemeiere până în 1919 a se vedea cartea
autorilor V. Netea şi C. Gh. Marinescu, Lixa Culturală şi unirea Transilmniei cu România,
Ed. ,Junimea", Iaşi. 1978.
!r "Buletinul Ligii Culturale" (suplim. ), 1 iulie 1939, p. 2.
1
! Vezi pe larg, Const. Cloşcă, Ateneul .. Tătăraşi"' din laşi. Iaşi. 1984, p. 20.
13
B. Theodorescu, op. cit., p. 103-104.
1
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Rcferindu-ne la perioada interhelică, apreciem că în pofida unor ncreu~itc
a unor reţineri de moment în activitatea sa. LiMa Culturalâ a constituit o
prezenţă activă în peisajul cultural românesc. Suh auspicii le acesteia au ac li val
Universitatea populară de la Vălenii de Munte ~i Teatrul Ligii Cullurale din
Bucurc~Li. Activitatea ci s-a făcut resimţilă ~i prin congrcsck anuale.
manifestări ce constituiau prilejul unor ample întruniri cu remarcahilc
învăţăminte culturale. Şi-a creat posihililalca de a fi fost prezentă pc întreg
teritoriul României, prin conferinţe, hihliolcci ~i editare de cărţi de popularizare.
Liga s-a preocupat îndeaproape de pregătirea unor actiuni festive. de evocare a
momentelor importante din istoria poporului nostru. precum ~~ ale
24
personalităţilor de seamă române~Li şi universale .
Un loc central în cuprinzăloarea activitate a lui Nicolae Iorga îl ocupă
Universitatea populară de la Vălcnii de Munte, un adevărat forum cultural
naţional. căruia iniţiatorul ~i susţinălorul i-a dăruit mult din energia ~i
priceperea sa. Prin rezonanţa actiunilor sale: Universitatea populară s-a înscris
cu distinctie în istoria procesului cultural-educativ românesc. Este cunoscută ca
una dintre instituţiile culturale cu cea mai hogală activitate.
Prin înfiinţarea Universităţii populare de la Vălenii de Munte se împlinea
un deziderat mai vechi a lui Nicolae Iorga. anume acela de organizare a unor
si
cursuri de vacanlă destinate învătătorilor
..
.. altor intelectuali din România si
., din
teritoriile româneşti allatc. până în anul 191 X. suh dominatie străină. Se urmărea
prin aceste cursuri. dezhalerea într-un spirit de solidaritate ~i unitate naţională a
unor componente culturale române~ li: istoria ~i literatura poporului român.
prohlemc politice ale vremii. cultivarea limhii române ~i a dragostei faţă de
patria comună.
La Il iunie 190X. când se împlineau şase decenii de.la victoria revoluţiei
paşopliste române în Bucureşti, a avut loc inaugurarea ,.Cursurilor de
vacanţă"~'. Despre aceste cursuri. care au căpătat un caracter permanent,
devenind tol mai atractive, Nicolae Iorga va mărturisi mai târziu că aveau ,.scop
duhlu: a trezi sulletul românesc de pretutindeni ~i de a schimha prin acest sullet
chiar formele de stat în care trăia poporul nostru" 2".
Legătura indestruclihilă între cultură şi evenimentele politkc din istoria
patriei noastre poate li ohservată din cele două faze ale activităţii de la Văleni:
prima. până la Unirea din 191 X. când s-a urmărit formarea şi ,.întărirea
conştiintei naţionale"; a doua, după această dată. când Niwale Iorga a orientat
~i

.

c< ('f. Consl. Cln~că. op. cit., p. ::! 1.
" .. Neamul Românesc pentru popor", nr. 11!/193-l, p. 335.
c<> Apud. M. hu. op. cit., p. 153. Referire la lupta pentru unitate deplină a rnm;înilor de piină
la 1918.
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activitatea ctitoriei sale spre crearea "unei spiritualităţi româneşti hazată pc
ridicarea maselor şi cunoaşterea reciprocă între masa de români şi minorităţile
ce trăiesc în mijlocul nostru" 27 .
Primul an de cursuri (l908) a întrunit circa 150 de participanţi. iar la
deschidere a fost de faţă un puhlic numeros, format din locuitori ai Vălcnilor.
studenţi, elevi, ofiţeri, funcţionari şi ţărani din satele vecine, Nicolae Iorga a
deschis ciclul de conferinte din Istoria românilor si Istoria literaturii rmnânesti
în entuziasmul participantilor şi a vorhit despre r~manitatca naţiunii noastrc.2K.
Auditoriul ar fi fost mult mai numeros dacă autorităţile austriece şi ruse nu ar fi
împiedicat pe mulţi dintre intelectualii români transilvăneni. hucovineni şi
hasarabcni, care-şi anunţaseră participarea, să se deplaseze în România.
În cadrul acţiunilor cultural-patriotice întreprinse la Vălenii de Munte au
conferenţiat, pe parcursul anilor, şi alţi reprezentanţi de frunte ai naţiunii
române, între care amintim învăţatul filolog. latinist şi lingvist Vasile Bogrca.
istoricul transilvănean Alexandru Lapedatu, istoricul cdcziast N. Dohrcscu.
geograful şi geologul Gh. Munteanu-Murgoci, fizicianul. chimistul şt
economistul Ştefan Bogdan. medicul Manicatide. Barou Ştcfănescu
Delavrancca, A. D. Xenopol. Vasile Pârvan, dr. 1. Cantacuzino. Gh. BogdanDuică, N. Cartojan. Ion Răducanu. Virgil Madgearu. Simion Mândrcscu. Ioan
Ursu, M. Paşcanu, Virgil Arion. Nerva Hodoş şi mulţi alţii 2 l).
În fruntea conferenţiarilor de Ia Vălcnii de Munte s-a aflat, desigur.
Nicolae Iorga, al cărui cuvânt înflăcărat electriza auditoriul. dându-i putere de a
învinge deznădejdea care-i încerca în momentele grele pe românii aflaţi sun
dominaţia străină, insuflându-lc încrederea şi forţa de a rezista până la hiruinţa
istorică iminentă. Conferinţa cu care Nicolae Iorga a inaugurat cursul de Istoria
românilor. în anul 1908, a dczhătul. pe baza unor mărturii documentare de
necontestat, "prohlema continuităţii românilor pe aceste meleaguri şi, prin
urmare, aceea a dreptului de a stăpâni, prohlema locului şi epocii de formare a
limbii române (Romanitatea noastră).
În cadrul ciclului de expuneri din anii prcmergători primului război
mondial, Nicolae Iorga, cu ajutorul a numeroase documente străine, pc care le
cercetase personal, a vorhit despre trecutul istoric al poporului român (Istoria
românilor după scri.wri contemporane). Într-un grupaj de trei lecţii. el a
precizat locul şi importanţa naţiunii noastre în contextul istorici universale
(Însemnătatea românilor În istoria unil•ersal/{)·111 şi multe alte asemenea

17

B. Theodorescu, op. cit., p. 166, M. ILu. op. cit .. p. 153.
M. Itu, op. cit., p. 153
V. Netea, C. Gh. Ma1incscu, op. cit., p. 235.
111
Cf. M. ltu, op. cit., p. 154-155.
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suhicctc. a căror continut ~liintific ~i patriotic au dat suhstantă ~i dimensiune
faptelor realizate de Nicolae Iorga prin intermediul Univcrsitătii de la Vălcnii
de Munte.
Din volumul mare de Jale şi exemple prezentate de Nicolae Iorga în
cadrul cxpuncrilor de la V:tlcnii de Munte. rcdăm un fragment care pune în
evidentă atât scopul acestui lăca~ de cultură. cât ~i convingerea cu care
conferentiarul ahorda prohlcmclc nationale româneşti: ;,Suntem cu totii un
singur neam. de o admirahilă unitate. că avem o cultură originală. comună
tuturor". suhliniind îndatorirea ca această realitate să nu fie de nimeni uitată. ha
mai mult. ca pc haza ci "să dăm întregii natii o cultură modernă cu valoare
proprie" ·11 •
Cursurile de la Vălenii de Munte s-au hucural de o imensă popularitate. În
timpul verii. Vălcnii deveneau locul de întâlnire a tuturor românilor insetati de
dreptate socială şi natională. dornici de cultură. Programul Univcrsilătii antrena
un număr mare de patrioti animati de dorinta de a se pune la rândul lor în slujha
aqiunii de emancipare a maselor. Cursurile de vară. hihlioteca cu cele peste
2000 de volume. activitatea editorială ~i de presă au făcut din Universitatea de
la V ăleni un complex cultural instillttionalizal. cu o imensă contrihutic în
directia propăşirii culturale a poporului român. După Răzhoiul Înlrcgirii. suh
auspiciile acesteia au luat fiintă ~i alte forme de activitate. cu rezultate dcosehilc
în lupta şi munca de emancipare cultural-natională. Spre exemplu: Şcoala de
misionare nationale şi morale; Şcoala artelor uitate; Institutul de editură
.. Cuvântul"; Muzeul de artă hiscriccască ele. 12
Pornit din initiativă particulară. fără nici un sprijin din partea statului.
Complexul cullural de la Vălcnii de Munte. ctitoric a lui Nicolae Iorga. rămâne
în istoria culturii noastre de mase un exemplu de muncă ~i dăruire puse în siujha
ideii de unitate prin cultură a neamului romiincsc. El a dăinuit datorită
personaiilă!ii lui Nicolae Iorga. al cărui ultim gând tipărit. în oclomhric 1940.
putin timp înaintea lragicci înlâmplări. exprima profesia de crcdin!ă a unei vieti
închinate tării. "Inima luptei noastre a fost ideea culturală natională" 11 •
Roadele Univcrsilă!ii populare de la Vălcnii de Munte i-au creat lui
Nicolae Iorga convingerea ncccsitătii unui Institut al Culturii Naţionale şi
Morale a Poporului Român, conceput ca un centru puternic. cu posihilităti
materiale sulkicnlc pentru a putea edita ziare, reviste. cărti de popularizare a
ştiintci. istoric ~i allc tipărituri cu continut cultural-~tiintific pentru popor.
Fiindcă - sus\inca el - ..0 cullură a poporului fără căqi pentru dânsul nu se
.. N~amul Român~ se Lit~rar" din 1O iuli~ 19 Il.
~ M. hu. op. cit .. p. 159-160.

11
1

" .. N~amul Romfmcsc" din Il octomhri~ 19~0.
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poate ... , fără cultura poporului. orice alcătuire economică. orice formă politică
n-au nici o valoare" ~..~.
Gândul de hine al istoricului şi omului de cuhură. înfiinţarea institutului
sus-amintit, nu s-a realizat, dar intenţiile şi judecăţile sale s-au înscris în efortul
constant de a găsi modalităţi adecavte pentru organizarea muncii culturale în a~a
fel încât aceasta să li devenit o forţă spirituală dimensionată organic la scara
întregii ţări.
Altcumva, trehuie arătat că munca educativ-culturală în perioada interbelică. deşi a'Vea acela~i sens, promovând aceleaşi idealuri româneşti. era prea
fărămiţată din punct de vedere organizatoric-instituţional. De~i exista un
Minister al Culturii. în perioada la care ne referim în România activau
independent societăţile A:;tra, Li~a Culturală''. Ateneul Român, Casele
Naţionale, Ateneele populare. Fwulaţia Cultura/ii Rexalii, Institutul Social
Român şi altele. unele dintre acestea depinzând sporadic. din punct Jc vedere
material. şi de Ministerul Culturii.
Notând cele de mai sus. nu putem să nu stăruim puţin şi asupra altui
aspect. cel mai cuprinzător ~i mai elocvent din creaţia lui Nicolae Iorga ~i
anume. scrisul. Neîndoielnic. această copleşitoare operă încorporează o
diversitate uriaşă de date şi idei; de la tratate ştiinţifice, la informaţii şi sfaturi
pentru mai puţin ştiutorii de carle. Scrisul. ca activitate ncohi~nuită a lui Nicolae
Iorga a fost şi acela destinat celor mulţi. poporului, în conceptul său de
propagare a culturii în mase.
Chiar de la începutul afirmării sale ca scriitor, viitor savant şi om de
cultură. Nicolae Iorga a avut în atenţie masele. Prin intermediul presei şi a
numeroase alte lucrări el şi-a propus "să facă educaţie literară societăţii
româneşti" fără să sacrifice conţinutul ştiinţific. "dar acccsihilă oricui"'h. Era un
mod original de a se realiza ceea ce Barhu Theodorescu numeşte
"pedagogizarea literară a mulţimii" 17 •
Nicolae Iorga a tipărit în propria-i tipografic, cu resurse proprii, ziarul
"Neamul Românesc". puhlicaţie care a apărut din 1906 până la moartea tragică
a savantului, în noiemhric 1940. Între anii 191 O şi 1940. în aceleaşi condiţii. a
editat revista, semnificativ intitulată "Neamul românesc pentru popor". Amhclc
u N. Iorga. Poporul işi are cărţile .mie, în "Floarea darurilor", 11, 1907. nr. ~ 1 din
19 august. pp. 221-~~3.
" N. Iorga a militat la un moment dat pentru unificarea celor două prestigioase societă!i
cultural-istorice. în vederea creşterii for!ei lor economice şi a detaşării mai nuan!atc în privin!a
rezultatelor în munca de propagandă culturală. Optica politică. prezentă din păcate şi în domeniul
culturii, nu a permis realizarea unificării necesare.
"' B. Theodorescu. op. cit .. p. ~~17 Ibidem.
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puhlicaţii

au conlrihuil în mou suhslanţial la răspânuirca cullurii în mase.
Rckrinuu-sc la ziarul .. Neamul Românesc'". H. Thcouorcscu releva că a fost o
aucvărală .. ~coală. de pc anvonul căreia porneau continuu lecţii de cuucaţic
palriotică-cullurală. celăţenească. pc care urma să o ascullc ~i să ~i-o însu~cascit
Linnetul ~i masele populare··'X. Câl despre cea de-a Joua puhlicaţic. uin însă~i
titlul pc care i 1-a ual Nicolae Iorga. rczullă clar Jcslinaţia ~i scopul:
Emanciparea cullurală a poporului. faptul că Nicolae Iorga avea propriile sak
puhlicaţii nu a însemnat că nu puhlica şi în allă parte; Jimpolrivă. era foarte
solicitat de cele mai diferite ziare şi reviste din ţară. în paginile cărora nu a
neglijat să militeze pentru acelaşi conslanl şi înălţălor ideal. luminarea maselor.
Pc linia educaţiei patriotice a maselor populare. Nicolae Iorga a tipărit
numeroase cărţi. cu circulaţie în loală ţara. Titluri ca: Istoria lui Şt~(an cel Mare
p~11tru poporul român, Viaţa lui Mi/rai Vit~a:::u. Domnul Tudor di11 Vladimir.
Oam~ni şi fapt~ din tr~cutul mmânt'sc. Unirnt Principat~lor. Scrisori tit'
Don111i. Sf(/luri şi Îlll'tt{tlturi p~ntru ostaşii Români~i ( /9/6). P~ntru sufl~tde
celor ce muncesc şi multe. mulle alte asemenea suhicclc captivante. pline de
învăţăminte. mohilizaloare. Muncitorilor le-au fosl dedicate şi cărţi cu o
prohlemalică adecvată: C~ poat~ ajung~ Un m~s~riaş român, Ct/rţi tfe C~lll'l'
p~ntru m~seriaşul şi lwn71orul român şi allcle prin care Nicolae Iorga făcea
elogiul muncii; conchizând că .. nu esle mulţumire mai mare decât aceea a unei
munci făcute uin loală inima"\0).
De asemenea. Nicolae Iorga s-a preocupat foarte îndeaproape. până la
ohsesie. de cartea destinată celor mai puţin iniţiaţi. "Şi săteanul ~i mc~Le~ugarul.
micul negustor - suhlinia el - lrehuic să aihă într-un format plăcut. pc hârtie
tarc. cu ilustraţii. multe cărţi care să le vorhcască despre tol cuprinsul cullurii
moderne" ~ . Prin aceasta. Nicolae Iorga avea în veuerc adevărul despre natură.
auică: astronomia. ~tiinţele naturii. geografic; apoi. despre om ~i anatomia
organismului uman. sănătatea şi profilaxia holilor umane. evoluţia şi faptele
omenirii. scrisul. arta. prohlcmc sociale (D~sprt' t·iaţtl .~·i nt'l'oil~ ei). lucrul
pământului. prohlcmc privitoare la meşteşuguri. despre contahililate. preţuri
tarifare. scrieri despre morală. literatură. poezie~ 1• lată. aşauar. o preocupare
până la cel mai mic amănunt. Jar şi extrem de diversă a savantului pentru
poporul său. Nicolae Iorga ajunsese la concluzia de necontestat că poporul
ro mim a fost ca pahi 1 .. nu numai ue sforţări ră1hoinice 1Jc apărare 1 foartl'
0

'" B. Thcouorcscu. op. cit .. p. ~:!.
'" lhiclem. p. lll).
"'AptH.l.. B. Thcouorcscu. Of'· cii .. p. 1:! 1.
" lhiclem.
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onorahile. care ne-au a~czat foarte sus în rândul natiilor. dar ~i de dezvoltări
originale de civilizatie''~!.
Un factor cultural important pc linia scrisului. dar ~i a modului de a gândi
răspândirca culturii 1-a constituit editarea Calendarului. începând din anul Jl)OX.
Această puhlicatic anuală, cu o factură mai atractivă ~i mai uşor de procurat
cuprindea în paginile sale Chipuri de domni şi români mari, imagini ale unor
monumente istorice. apoi pm cstiri. descrieri de călătorii. articole de istoric. Prin
11
aceste Calendare. Nicolae lort!a ..făcea multimii cduca!ia patriotică"' . A fost
puhlicatia c'ca mai răspândită -:;i mai acccsihilă. Privitor la rolul ~i la con!inutul
calendarului editat de Nicolae Iorga trchuic să mai spunem că el constituia un
îndemn la muncă cinstită şi la rccunoştin!ă fată de oamenii mari ai !ării. Spre
exemplu. Calendarul pc Jl)()l) a fost dedicat în întregime Domnitorului
Alexandru Ioan Cuza. faptelor sale de neuitat pentru emanciparea poporului
român. Calendarul pc anul 1917 începea cu o emo!ionantă Închinure adresată
osta~ilor de pc front. text conceput. cum numai mintea. sufletul ~i pana lui
Nicolae Iorga a putut să o facă. Con!inutul era de un profund mesaj patriotic.
îmhărhătând armata. poporul în lupta pentru salvarea fiin!ei na!ionalc a
Românilor~~. Retine atentia ~i Calendarul pc anul 1920. scos suh egida Ligii
Culturale ~i care puhlica Actele Unirii din /9/N.
Pc linia aceluiaşi efort. al scrisului şi al ideii de cultură se circumscria şi
numeroasele piese de teatru. concepute de Nicolae Iorga. având ca hcneficiar
marele puhlic. Prohlematica ahordată relevă intcn!ia autorului de a contrihui ~i
pc calca spectacolului la educatia generală. Amintind aici titlurile a câtorva
piese, nu facem altceva decât să întărim consideratiile emise de alti autori. că
dramaturgia lui Iorga arc meritul de a se fi adresat maselor. Spre exemplu. Trei
piese simple pentru oameni modeşti, Zidirea mtlnăstirii din Ar.r.:eş, Omul cari ni
trehuie, Sarmală amicul poporului, etc.
La Nicolae Iorga. dragostea pentru teatru destinat poporului a mers atât de
departe. încât a militat pentru construirea de lăcaşuri populare de cultură în care
să se dea spectacole de teatru şi alte manifestări artistice. Datorită lui s-a realizat
cunoscutul edificiu. Teatrul din Bucureşti al Ligii Culturale. unde "adesea se
sus!ineau spectacole gratuit pentru meseriaşi. cu repertoriu adecvat educativ" 4 ~.
Teatrul lui Nicolae Iorga, mărturise~te acelaşi Barhu Theodorescu. este o mare
lcqie de demnitate natională şi de cduca!ie morală adecvată întregului popor.

N. Iorga, Politica wlwrii, p. -t.
B. Thcodorcscu, op. cit .. p. 79.
" lhidem. p. 1 1!!.
" /hidl'/11, pp. 105-1 07.
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Sinlctizând cele de mai sus vom apela lot la Nicolae Iorga. la vnhul lui
autentic ~i la sinceritatea cu care s-a ma ni kslal totdeauna. ar;tt<înd urm[tloardc:
...Adniiratul scop al scri.\ului meu. cart' nu e decât sti fiJ/o.wascti a/tom flrill
ctlnoştin(t'le ce poate at·ea -~·i prin experien(a ce au JWillt nÎ.~'Iiga, sti le .\fl/111
lucruri cart' sti poat1'i .fi ele fi1/os şi pitlntft', În În(elesul cel mai Imn ul
CIII'(ÎIIIU/ui" ~".
Nicolae Iorga a fost. după cum se ~tic ~i un mare orator. un orator Jc inall~t
tinulă academică. dar ~i un educator al maselor prin cuvânt. Pc calca cu,·fmtului.
el a întreţinut un permanent ~i viu dialog cu cele mai diverse categorii sociak:
de la irllclcctualul satelor, la omul Je ~Liintă: de la sătean la oră~can. Avea (l
puternică inllucntă de educare ~i înăltarc sulktcască prin cuv<Înl ~i prin pilda
vietii 'oale. Cuvântul a însemnat. pentru marele nmlru i'>loric. trihuna
parlamentară. cursul universitar. conferinta puhlică ~~ chiar di .. cutiik dtrcctc
atunci ()i nu Je putine ori) dtnd se alla în mijlocul maselor de tărani ~i or;t~L·ni.
Avea puterea ~i darul să se apropie Jc omul '>implu. s~t ptttrundit in sullctul tur.
să-I intclcagă ~i '>ă-i alinc Jurcrca. Dădea sfaturi întclcpte. pc întelesul tutun,r.
era ascultat cu deoschil interes ~i pretuit pe merit.
Timp de peste patru decenii ...conferentiarul" Nicolae Iorga a str[thiitut
toale colturile tării. cJudnd prin dinamrsmul elocintci o,;alc întregul popor
romfmesc. În accla~i timp. s-a făcut cunoscut în afara hotarelm t<-lrii. Spre piiJ:t.
numai în anul 193h. Nicolae Iorga a !inul 1XO de confcrin!e ~~ Jiscursun în
caJrul a Jifcrilc institutii acaJcmice. societii!i ~i msltllltir culturak. ~coli. radto.
ele. În numeroasele sale expuneri. !inutc in Capitală. Jar mai ales în diknte
localităti ale tării. ahorda o prohlematică re dt de divcro,;ă. pc at;Îl de
consistentă. Teme pri\'iloarc la istoria poporulur rom<in. chcstiunr social-politrcL'
ale timpului său. anivcrsări ~i comemorări ale unor pcrsonalrt<itr rom<Înqti ~i
străine ... Note'' Je dlătorie in !arii ~i străinatatc. prohlcme dL' cultură
(Raporturile Jintre cultura poporului rom<in ~~ alte popoarl'L Din acca~t:1
prohlemalică desprinde<! ccîteva titluri Je conkrin!e. sus!inute de N Iorga: Ce
este sud-estul european:' 24 lamwrie. Despre htrtlln(u cre~1111ci. Ct' t'ste l'l'cheo
noastrci artâ'! Ce III' Îtll'll{ti cariera lui ,\urei \'laictt.., Onpre \'ene(iu. /)p,pre
0/anc/a, Despre preclasici.ml, Ideea tmitâ(ii rmlllinnti' ~~ multe altele .. -\krga
de la un capăt la altul altării pentru a răspfmJi cultura .. .\'in tocmai acum de la
o altă conferinţă. !inută în celălalt cap<lt al ţării"''. se sctl/a d. cu pnlcJtll um11
act cultural la care int<Îrziasc putin .

... :--.1. Iorga.
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Însemnătatea deosebită a demersului cullural al lui Nicolae Iorga rezidă
din acel adevăr fundamental care demonstrează profundul caracler popular al
cullurii româneşti. specific ce se observă în fiecare epocă şi la fiecare scriitor.
fiindcă cei mai multi cărturari s-au ridicat din popor şi au păstrat legăturik cu
cei multi. iar opera lor s-a întemeiat pc creatia populară~''. Astfel. rezullatelc sau întors şi se întorc tol la popor.
Din întreaga operă cullural-educativă a savantului se desprinde. între
altele, preocuparea pentru promovarea principiului democratizării culturii. care
cultură - susţinea el - nu trebuie să fie "numai o podoabă a celor de sus. a
cărturarilor, ci să se coboare izvorâtoare de puteri în păturile cele mai adânci ale
acestui neam" ' 0 • Ne trebuie - conchidca Nicolae Iorga - "cultura tuturora. de
sus până jos ... o cultură care să fie a noastră" ' 1•
Uriaşa şi entuziasta muncă desfăşurată de Nicolae Iorga .s-a conjugat cu
cl(>rtul a numeroşi alti intelectuali de valoare din generaţia sa. care i-au urmat
pilda şi îndemnul de a contribui la actul de luminare a mulţimii. După exemplul
său şi în consens cu ideile sale, mari cărturari ai tării au "wborât" cu
generozitate în mijlocul celor ce simteau nevoia de cultură. Fie în cadrul Ligii
Culturale, a universilă!ilor populare, a "Astrei", a ateneelor populare. a
căminelor cullurale. folosind scrisul, conferinţa şi allc mijloace asemănătoare.
au activat Siminon Mehedinti. Ion Simionescu. Dimitrie Gusti. Emanuil Bucuta.
Vasile Voiculescu şi mulţi alţii'~.
Nicolae Iorga socotea că fiecare om cull avea obligaţia de a transmite
altora tol ceea ce acumulase ... Şi dascălii din şcoala mică. şi dascălii din ~coala
mare, şi institutori şi profesori de toate gradele, şi acei profesori ai tuturor, care
sunt ziariştii, scriitorii, oratorii în parlament. oameni de guvern. Prin exemple.
aceştia - sublinia bardul cullurii româneşti - vor avea răspunderea aceea, care
pierdută din ochi. îi va apăsa greu sub pământ şi nu-i va lăsa să doarmă somnul
odihnei meritate. Ei sunt artişti înaintea marmorci curate. care e un sullcl de
copil, marmoră din care pot face. nu un om de geniu sau de talent, ci •·redninl
operă de arttl, care e un om nobil, pcltrum de .\·im(ul datoriei, fericit şi
rclspânditor de fericire (sub!. ns.)~ 1 .
După Războiul Întregirii. Nicolae Iorga şi-a îndreptat şi mai mult atentia
către "poporul cel dornic în sacrificiul scump al sângelui său, poporul doritor de
cultură naţională şi de viaţă morală". De cealaltă parte. poporul aştepta cu inima
deschisă şi încredere binefacerile cunoaşterii, aştepta intelectualitatea. care
••> B. Thcodorcscu, op. cii., prd"a\ă.

'" B. Theodorcscu, op. cii .. p. 117.
" Ibidem, p. 36.
~! Cf. B. Thcodorcscu, op. cii., p. 5.
'·' B. Theodorescu, op. cii., p. 26.
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trehuia să se apropie mai mult de nevoile sale. Acestui popor, Nicolae Iorga i se
4
adresa cu o "încredere şi speranţă aproape exclusivă" ' •
În noua clapă istorică, a cărei început a fost marcat de Unirea cea Mare,
munca culturală a căpătat amploare cu adevărat naţională. Misiunea Lixii
Culturale şi a altor organizaţii de cultură ce-şi găseau adepţi în popor se detaşa
de trecutul imediat prin noile valenţe ce avea să le capete opţiunea cducativă.
Nicolae Iorga şi-a îndreptat de îndată gândul generos spre ,.mulţimea de români
aparţinând clasei muncitoare de la câmp şi lucrătorii din atcliere şi fahrici, care
se cu-vine a li încălziţi în sufletele lor de focul vetrei străbunilor, întreţinut cu
sfinţenie de aceia care au rămas sub acoperişul ocrotitor al independenţei
naţionale. Pentru toţi aceia, care deşi apăsaţi până ieri. sau tocmai de aceea.
aduc o energic luptătoare, pc care lrchuie să ştim a o preface din duşman a
statului, cum i s-a cerul să fie suh regimul străin, în prietenă activă şi devotată a
unei vieţi a spiritului românesc, fără de care noul stat însuşi n-ar fi decât o
trecătoare iluzie a capriciilor unei diplomaţii. fireşte schimbătoare în intenţiile.
interesele şi planurile ci"''.
Lucrări de specialitate privitoare la România interbelică, publicate în
ultimii ani, remarcă faptul că în direcţia răspândirii culturii în mase s-au
înregistrat importante împlinirii. Au fost obţinute succese evidente în domeniile
ştiinţei şi învăţământului, succese ce s-au revărsat cu eficienţă asupra societăţii
românesli.
De' remarcat şi diversitatea mare a formelor de propagare a culturii iniţiale
şi promovate de Nicolae Iorga, munca sa uriaşă, dinamismul şi amploarea cu
care s-au oficial momentele culturale, cuprinderca şi ecoul lor de necontestat.
Referindu-se la modalităţile folosite pentru emanciparea cullurală şi naţională a
poporului său, Nicolae Iorga arăta între altele: "Ne-am străduit prin toate
mijloacele care ne erau la îndemână ... " :>~.
Strădania marelui nostru istoric întruchipează voinţa şi calităţile unui om,
ca o expresie a lrăsăLUrilor întregii naţiuni române, naţiune aptă, prin puterea de
creaţie şi de asimilare, pentru înalte idealuri eulturalc.

" N. Iorga, Calendarul LiJ.:ii Culturale, p. 60.
Acte pentru ConJ.:resul LiJ.:ii Culturale ... , Bucureşti, 1920, p. S.
'' .. Buletinul Ligii Culturale" (supliment), 1 iulie 1939, p. 2.
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NICOLAE IORGA SI SCRIITORII BOTOSĂNENI

'

'

GHEORGHE MEDIAN

Paralel cu actiVItatea în domeniul istorici. Nicolae Iorga s-a
manifestat şi pc plan literar în multiple ipostaze-memorialistic. poet. dramaturg.
critic şi istoric literar. editor de reviste literare.
Ca editor, el îmbogăţe~tc patrimoniul presei literare cu o scrie <.le
publicaţii care s-au bucurat de o largă circulatie dintre care amintim "Neamul
românesc pentru popor", "Neamul românesc literar", "Ramuri" ~i "Cuget clar".
În paginile acestor publicatii, întâlnim şi numele unor boto~ăncni, ale căror
creaţii în versuri sau proză. au întrunit acele calităţi pc care N. Iorga le pretindea
unei opere literare: stil curat. claritate, originalitate. Dintre ace~tia se remarcă
prin prezenţa repetată în paginile revistelor mai sus mcn!ionatc cu precădere în
"Neamul românesc literar" ~i "Cuget clar" Tiberiu Crudu, Ion Sin Giorgiu ~i
preotul Dumitru Furtună.
Cei trei, deveniţi pc parcursul anilor prieteni şi colaboratori apropia!i ai
savantului nu sunt singurii care s-au bucurat de aprecierea lui Nicolae Iorga.
Chiar dacă nu au fost publicaţi în revistele editate de acesta. Mihail Gr.
Posluşnicu, Andronic Ţăranu, Ion Pillat au atras asupra lor interesul lui N.
Iorga. E de mentionat în această privinţă faptul că lucrarea de mari dimensiuni a
profesorului botoşăncan Mihai Gr. Posluşnicu "Istoria muzicii la români"
apărută în anul 1928 arc prefaţa semnată de N. Iorga - acest lucru fiind cea mai
convingătoare recomandare făcută cărţii. Cităm această mică prefaţă. "A strânge
laolaltă notiţelc risipite despre muzica populară, cea bisericească ~i pu\ină
muzică occidentală de la noi până mai ieri. c o faptă lăudabilă. Căci opera c
grea. Pc lângă consultarea atâtor izvoare. trebuie adunarea informa!ici orale, a~a
de greu accesibilă. D. Mihail Gr. Posluşnicu a avut acel curaj şi acea răbdare.
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Pentru imensa cantitate de lămuriri cuprinse în acest gros volum, pentru
devotamentul cu care 1-a strâns, trebuie să-i fim recunoscători" 1•
De aprecierea lui N. Iorga s-a bucurat şi Andronic Ţăranu, unul dintre
animatorii vieţii culluralc a Boloşanilor în ullimul pălrar al secolului trecut.
N. Iorga îl cunoaşte personal cu ocazia unei vizite făcute la Botoşani în anul
1908 şi impresionat de valoarea documentară a amintirilor acestuia - care
trecuse atunci graniţa celor 70 de ani -îl sfătuieşte să le aştearnă pc hârtie ~i să
le publice. Conformându-se sfatului primit, Andronic Ţăranu îşi adună
amintirile. trimiţând manuscrisul lui N. Iorga, însoţit de o scrisoare în care
printre altele nota: "Conform cererii Dvs., vă trimit amintirile melc personale
despre Eminescu. Faptele ce le-am descris aici sunt autentice şi aş dori ca acest
articol, prin rccomandaţiunea O-voastră să se publice în ziarul "Dimincaţa" 2 . Nu
am putut verifica dacă articolul a apărut în publicaţia mai sus amintită dar el a
fost înserat într-o publicaţie botoşăneană- "Revista Moldovei"- din septembrie
1924 1 ". Oricum, fără imboldul pc care N. Iorga i 1-a dat, bătrânul botoşăncan nu
ne-ar fi lăsat acele interesante amintiri legate de ultimii ani din viaţa lui Mihai
Eminescu, la Botoşani.
Dintre autorii botoşăneni cel mai adesea întâlniţi în revistele editate de
N. Iorga îl remarcăm în primul rând pc profesorul Tiberiu Crudu. Acesta scrie
în primăvara anului 1907 o lucrare intitulată "Pcscuitori în apă tulbure", în care
încearcă să dea o explicaţie cauzelor care au general marca răscoală ţărănească
~i o trimite spre a fi publicată în "Neamul românesc". Din scrisoarea adresată
lui Nicolae Iorga, la 7 mai 1907 din Tudora, desprindem câteva fraze ...
"Negreşit că pcscuitorii mei în apă tulbure ce-au pornit în săptămâna patimilor
din Tudora, vor fi ajuns cu bine şi cu sănătate la căminul Dv., unde înadins erau
trimişi spre a fi găzduiţi la ,,Neamul românesc". Acum nu ştiu cum vor fi
întâmpinaţi, cum vi s-a părut recomandarea lor faţă de Dv., cum aţi socotit cdc
ce vorbesc despre "bocrii noştri" cu prilejul răscoalclor de la noi.
Dacă aţi citit cumva manuscrisul meu şi dacă vi se parc că, măcar părţi din
el pot intra în rândurile de luptă ale "Neamu!u; românesc". fără a da o clipă
îndărăt, mai opriţi-1 acolo. Dacă însă "Pcscuilorii mei" sunt prea hărţăgoşi, dacă
aruncă vorbele prea din gura cortului şi un alt leac o nu le găsiţi, vă rog a mi-i
trimite acasă, pentru a mă învăţa şi cu a nu mai da drumul in lume unor astfel de

Mihail Gr. Posluşniucu- ..Istoria muzicii la români": Bucurc~ti. Editura ..C:an..:a
1928.
~Biblioteca Academiei Române, Corespondcn!ă N. Iorga, voi. )01!, p. 451!
.l Andronic Ţăranu, "Aminti1i despre Eminescu", în
"Revista Moldovei" An VI,
nr. 12/1923, p. 82
1

Românească",
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"buclucaşi provinciali" care nu ştiu să se înfăţişeze înaintea oamenilor. care nu
pot să încerce a vorbi, care încă fac mai multă ruşine decât cinste" 4 .
Aprecierea lui N. Iorga. fără a fi consemnată undeva, s-a concretizat în
publicarea lucrării în mai multe numere din "Neamul românesc pentru popnr'·
din lunile iunie-octombrie 1907". Ulterior numele lui Tiberiu Crudu va fi întâlnit
în mai multe numere ale "Neamului românesc literar". Dintre lucrările publicate
în această revistă amintim ... "Potrivnicilor scrisului nostru de azi" nr. 7/1909.
"0 vizită Ia, Liceul din Pomârla" nr. 30/191 O "Starea învăţământului primar
prelungit în câteva state din Germania". nr. 1/1911. "Un sculptor- Teodor
Buşcă" nr. 11/1 t)l) 1. "0 scară la Atcneu" nr. 8 şi 9/1912, "Anglia şi imlividualismului" nr. 11-12/1912.
Lui Nicolae Iorga îi datorăştc afirmarea în literatură poetul botoşăncan.
din păcate prea putin cunoscut azi, Ion Sin Giorgiu. Dcscinzând dintr-o ilustră
familie botoşăneană- familia Saint Gcorgcs -care la începutul secolului nostru
locuia în casa lui Manole Iorga, bunicul savantului, Ion Sin Giorgiu. elev al
liceului Laurian îl cunoaşte pc N. Iorga, în calitate de prieten al familiei sale şi
oaspete tradiţional al familiei Saint-Gerorgcs, de câte ori drumurile îl purtau la
Botoşani. Cult, inteligent, înzestrat cu un cert talent literar. tânărul Sin Giorgiu
încearcă cu acel curaj specific celor de vârsta sa să valorifice şansa de a se putea
dresa direct unui editor spre a-şi publica primele sale creatii. Nu disperă în fata
tăcerii destinatarului, insistând cu îndărătnicie să-şi atragă asupră-i atentia lui N.
Iorga, aşa cum desprindem dintr-o scrisoare trimisă acestuia la 1 februarie 1909:

"Mult xtimate domnule lorKa.
Vâ roK să mă iertati că îndrăznesc a 1•ă trimite iarăsi câte cel'a de sub
condeiul meu. Îmi place 'să .fiu sincer, căci de mai multe' ori cu sinceritatea
reuşeşti decât dacă ascun.-.i ade1•iirul. Sunt elel' În clasa a V-a a Liceului
Laurian, unde odată D-voastni aţi Înl'iiţat. Din păcate am Început sti scriu şi eu
şi poate că a publica nu-i tocmai potrivit pentru mine, care sunt prea tâmir, da
ce să-i faci, aşa-i tinereţea. Această nuvelă a .fo.\·t citită şi de pn~(esul meu de
latină, dl. t':Jsmoc şi el În.\·uşi mi-a spus ni pot .wi o trimit unde\'(/ spre a fi"
publicată. Îndată m-am xândit la D-l'Oastră. care 1•-aţi anltat întotdeauna oşa
de bun şi de îndatoritor pentru tinerime şi mi-am Închipuit că voi putea să-mi
văd şi eu această nuvelă pe care am scris-o cu toată patima tinereţii, cu dorinţă
5
nemărxinită de a produce ceva bun . . . Nuvela nu a fo.~t publicată dar insi.\·tent,
un an mai târziu tânărul licean se adresează din nou lui N. /orxa. ruKându-1
~

lliblioteca Academiei Române,
'Idem, vol. 137, p. 94

Corespondcn\ă

N. Iorga. vol. 95, p. 413
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printr-o scrisoare trimisă din Botoşani la 17 oct. 1910 .\·ă-i publice o traducere
din germană- .. Elegia 1-a" din grupul elegiilor romantice a lui Goethe". Nici
aceasta nu a Întrunit exigenţele necesare publicării, ceea ce-l face pe autor să
continuie asediu/. La 3 noiembrie 1911, o nouă misivă lua calea Bucureştilor,
conţinând o nouă traducere din poezia germană- Mbetcrlink. Din rândurile de
recomandare, adresat lui N. Iorga desprindem faptul că autorul dorea ca .. cea
dintâi man~festare a muncii mele" să fie publicată cu dedicaţia ,.memoriei
scumpului şi regretatului meu unchi Constantin Stroici"- care a preţuit atât de
mult munca şi a fost pururi o pildă de cinste şi l'irtute" 7. Nu găsim publicată în
N.R.L. această poezie, dar, la câteva luni, poetul era în .~fârşit publicat, în
aceeaşi revistă, cu poezia ,.Castanul" inserată în numărul din 21 aprilie 1911.
În aceeaşi publicaţie sunt publicate poeziile .. Pescarul" -traducere din Goethe
în numărul din 2 iunie, ,.Noapte" şi .. Linişte" -traducere din Eichendor:f; În
numerele 41-42 din 2R octombrie şi ,.Baladă scandinavă" în numerele 43144
din 15 noiembrie -din anul 1912.
În anii următori Ion Sin Giurgiu îşi continuă colaborarea la ,.Neamul
românesc literar" publicând totodată în revista "Cuget clar". Dintre poeziile
publicate în paginile acestei reviste amintim "Sonet" şi "Finis" în nr. 7 şi 9 din
1913 si "În munti" si "Colindătorul" în numerele 9 si 12 din anul 1924. Un an
'
' '
'
mai târziu poetul îşi scotea volume de debut intitulat "Freamăt" căruia îi vor
urma multe alte volume de poezie, teatru şi critică literară, demonstrând că
încrederea pe care N. Iorga i-a acordat-o nu a fost un lucru gratuit.
Demn de subliniat este faptul, că, timp de peste două decenii, Ion Sin
Giurgiu a fost unul dintre cei mai statornici colaboratori ai savantului, ajutându1 în organizarea an de an a cursurilor Universită!ii populare de la Vălenii de
Munte şi conducând Teatrul "Regina Maria" al Ligii Culturale.
Dintre botoşănenii apropiaţi lui N. Iorga, atât pe plan literar cât şi pe cel al
creaţiei ştiinţifice îl mai evidcnţiem pe preotul cărturar Dumitru Furtună. Ca şi
în cazul celor amintiţi mai sus, aprecierea lui N. Iorga n-o găsim în cuvinte. ci
în publicarea scrierilor acestuia în revistele pe care le îndruma. E de remarcat că
multe din studiile şi articolele lui Dumitru Furtună privind viaţa ~i opera lui 1.
Creangă au văzut lumina tiparului în "Neamul românesc" şi "Cuget clar".
Remarcăm dintre acestea "Ion Creangă şi ţăranii de astăzi"- N.R. pentru popor
nr. 111915, "Pricepătorii lui Ion Creangă"- N.R. pentru popor nr. 9/1916;
"Scisori de-ale lui Creangă"- Neamul românesc literar" nr. 1711926; "0
poveste de la sora lui Ion Creangă"- Neamul românesc literar"- nr. 18/1926;
"ldcm, voi. 164, p.1
7
ldem, voi. 183, p. 58

,,lspircscu făcut Creangă", "Cuget dar"- nr. 47/1937, "Scminaristul Creangă ~i
firea pricinii"- "Cuget clar", nr. 31/193H, "Un muzeu Eminescu. Creangă .. "Cuget clar", nr. 3/1939; "Şcoliţa lui Creangă"- "Cuget dar". nr. 4211940;
"Ce-l putea aştepta pc Creangă în diaconic"- "Cuget dar". nr. 3/1940.
S-a afirmat că Nicolae Iorga n-a promovat valori deosebite în revistele
sale. În privinta hotoşăncnilor însă, credem că nu s-a în~clal. Cei publicaţi au
devenit nume cunoscute în epocă. În privinta celor pc care nu i-a publicat. a
unor dintre ei, a avut intuiţia talentului lor. semnalându-1 şi dcschizându-Ic
acestora drumul spre teascurile tipografiilor şi spre inimile cititorilor.
Semnificative din acest punct de vedere sunt rândurile dedicate lui Ion Pillal. în
editorialul "Neamul Românesc literar·· din 12 octombrie 1912, rânduri. dedicate
volumului de debut al acestuia- VISARI PAGANE- apărut în acelaşi an.
Pentru căldura care străbate aceste rânduri rcdăm în cele ce urmează
continutul articolului intitulat- "Sfaturi unui tânăr (nume şi pentru alţi tineri r·.
Trimiterea volumului e o întrebare şi e o datorie morală să răspunzi. Mai
ales când c întâiul volum al unui începător.
D-1 1. Pillat (să-mi îngăduie să scriu aşa numele său. ca unul care cunosc
hine familia Pilătcştilor, holoşăncan cu care mă şi înrudesc) "Pillat'' c o fanlo~ăc
franceză urâtă când Le gândcşti din ce rădăcină ar veni numele) c un tânăr foarte
inlcligcnl care a cilil foarte mult ~i care declară aceasta în versuri. Multe din ele
sunt foarte bune, o samă păcătuiesc prin ceva. A vântul poetic nu Iipse~le şi
aceasta poate da prietenilor săi şi publicului foarte bune sperante.
Trei lucruri care-i lipsesc azi în parte sau cu Lotul. trebuie să le aibă deplin
pentru a fi cineva. Le spun de o parte în rânduri asupra cărora ar trebui să se
oprească atenţia dehutantului de azi pc care, din deosebite motive. literare ~i
nclitcrarc, lumea-) primeşte cu atentie şi prietenie.
Să înveţe hine româneşte. vorbind exclusiv această limbă. decât care nu
ştia alta bătrână cucoană Casandra. mama lui Nicu Pillat şi deci slrăhunica
Lânărului seriilor. Al doilea, să caute a cunoaşte. lăsând la o parte inlluienţa de
retorică vcrsificală a Francezilor, care nu c totdeauna poezie. viaţa neamului
său; Pilătcşti după lată, Brăticni după mamă, fără nici un crucial. îl asigur. între
dânşii. Şi, al treilea, să trăiască, nu între patru pereţi de odaie luxoasă. ci aici. în
lume, cu ce e bun şi rău întrânsa, să trăiască şi să fie absolut sincer faţă de dânsa
şi faţă de sine.
Si atunci va scoale alt volum, în care limba va fi, nu aceea din gramatica
învăţată ca de un străin, ci aceea din viaţă, cuprinzând în orice legătură de
cuvinte ceva dintr-un suflet frate cu sufletul nostru. Sonorilăţile nu vor fi frânlc
de transpunerea dintr-o metrică şi prosodie în alta, ci ele se vor desface de 1~
sine instinctiv, misterios, în clipa ncaparatci exprimări a simţirii ce nu se mat
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poate opri. Va fi în ele ceva din cântecele cu care de veacuri sunt deprinse
urechile noastre şi versul, în loc să ne zguduie, cu scrisuri şi ieşiri neaşteptate,
ne va duce nesimţit pe unda lui lagră. Şi oamenii bătrâni se vor mişca fără voie
de speranţele şi necazurile unui tinerel ce porneşte pe drumul vieţii având
sinceritate în ochii lui limpezi.
Uite-se numai dl. Pillat la poezia din numărul de azi a tovarăşului său de
origine botoşăneană, a rudei sale 1. Singorgiu (care din Saint-Georges-ul
părintesc a re făcut numele românesc; bun exemplu. Cu mult mai puţină
învăţătură şi un mai slab avânt, cu o tehnică manifest inferioară, el ne mişcă
totusi.
,
Şi despre acel volum vom sta de vorbă cu toată consideraţia cuvenită faţă
de un real talent ce ar merge şi pe drumul său firesc" s.
Cele câteva consideraţii asupra relaţiilor lui Nicolae Iorga cu scriitorii
botoşăneni aruncă încă o lumină asupra strânselor relaţii pe care acesta le-a avut
cu meleagurile natale. Ele sunt doar o părticică din multiplele legături ale
marelui savant cu Botoşanii, asupra cărora ne-am aplecat în studii anterioare şi
pe care le vom aborda în studiile viitoare.

Resumee
L'ouvrage publiee dans ce volume comprend les relations de N. Iorga mrec les ecrivains de
Botoşani.

Ayant comme surce d'inspiration la corespondance personelle du savant, les joumaux et les
revues redigees par celui-ci, nous avons selectionne ses points de vue les plus significents
concemant les ecrivains de Botoşani et leurs ouvrages.
'
En choisissant les valeurs certaines publiees dans scs periodiques il leur a ouvert la route
vers les maisons d'editions et par ce fait-ci il a contribue a l'emancipalion culturelle de la viile de
Botoşani.

H Nicolae Iorga, ,,Sfaturi unui tândr- (bune şi pentru alfi tineri)" în ,,Neamul Românesc
Literar", An V, nr. 41-42, 12 dec. 1912, p. 641--642
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SUFLET DE BOTOŞĂNEAN PROFESOR RODICA PROCOPIU
CAMELIA CRISTOFOR

Botoşani! Plai al Moldovei, la a carm rostire gândul românului
repede la Enescu, Iorga, Luchian şi Eminescu. Poezia, muzica, arta şi
istoria stâlpi ai culturii româneşti care au menţinut şi menţin verticalitatea
sufletului românesc.
Din acest ţinut al Botoşanilor, s-au răspândit în toată ţara, şi nu numai, fii
şi fiice ce au purtat în inimile lor dragostea faţă de meleagurile natale.
O fiică a Botaşanilor ce s-a format intelectual o perioadă de timp aici este
doamna prof. Rodica Procopiu, născută Vasiliu. A rămas toată viaţa o
moldoveancă, cea mai mare parte a vieţii şi activităţii sale desfăşurându-sc la
Iaşi. În 1946, la Iaşi. va întemeia o familie împreună cu un alt mare suflet de
moldovean, dar din ţuinutul Bârladului şi anume cu renumitul profesor şi savant
Ştefan Procopiu.
Rodica Procopiu a fost al doilea copil în familia soţilor Mihai Vasiliu (30
oct. 1877 - 21 aprilie 1951 ), institutor şi Elena Vasiliu ( 1885- 1917), născută
Sa va, institutoare. Această familie de intelectuali botoşăneni a avut cinci copii:
• Mircea,născut la 16 august 1909, este absolvent al Liceului "Laurean"
din Botosani si al Scolii de ofiteri de artilerie din Timisoara. În 1943
este rănit pc frontul din Rusia, se retrage în concediu medical la
Cernăuţi, unde moare.
• Mărioara-Rodica, născută la 1 februarie 1911 alege o carieră
umanistă, fiind licentiată, în 1933 -în filosofic, si în 1934- în litere
la Universitatea din' Bucureşti. În urma exam~nului de capacitate
sustinut în 1935, pleacă să profeseze în Basarabia. Astfel, între anii
1935- 1898 se atlă la Soroca si între 1938-1940 la Bălti. În anul 1940
vine la Iasi, la renumitul lic~u de fete "Oltea Doam~a". După anul
1948 cond,ucerea Inspectoratului şcolar local o numeşte profesoară în
diferite licee şi şcoli secundare din Iaşi, până în anul 1966, anul ieşirii
la pensie.
alunecă

'

,

,

'
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Adina, născută la 14 iunie 1913, urmează o carieră dţ medic, cu
specialitatea interne. A profesat Ia Bucureşti şi a trăit până în februarie
1991.
Brânduşa, născută Ia 19 iulie 1915, a fost licenţiată în litere,
specialitatea italiană- franceză. În 1946 pleacă Ia Paris, împreună cu
so~ul său. Nu mai revine în ţară niciodată, decedând în 1966, la
Chantilly.
0/impi, născut Ia 6 septembrie 1917, absolvent al Liceului "Laurian",
urmează pentru început o carieră militară. În paralel, îşi desăvârşeşte
studiile de drept Ia Iaşi şi Cluj, unde şi-a luat şi licenţa. A luptat pe
fronturile de est şi vest, fiind rănit pe frontul de est. A obţinut
numeroase distincţii militare. După război a fost un distins avocat în
Baroul din Bucureşti de unde se pensionează.

În "casa cu flori" a soţilor Procopiu din Dealul Copoului Iaşi, construită
de academicianul Ştefan Procopiu în 1933, doamna profesor Rodica Procopiu
păstrează încă vie atmosfera de studiu a omului de ştiinţă, cu biblioteca, biroul,
obiectele personale şi tablourile.
Amintirile şi impresiile Domniei Sale despre oraşul Botoşani, părinţi şi
frati,
profesori,
viata
a fost subiect de discutie
într-o zi de
;
' culturală a orasului
,
'
toamnă târzie a anului 1994.
C.C. - Stimată doamnă profesor Rodica Procopiu dorim să vă mulţumim
pentru donaţia pe care-aţi făcut-o Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii "Ştefan
Procopiu", fost Muzeul Politehnic. Ca soţie a ilustrului academician Ştefan
Procopiu, renumit fizician al ţării noastre, aveţi, bineînţeles, foarte multe de
spus despre personalitatea şi activitatea sa; dar, aş d'ori să discutăm despre
dumneavoastră. Stiu că sunteti născută în J·udetul Botosani si v-as ruga să
'
'
;
'
'
'
punctaţi câteva aspecte legate de casa familiei: părinţi, fraţi şi profesori. Dacă
vreti să Iocalizaţi această perioadă Ia începutul secolului, perioada copilăriei
dumneavoastră.

R.P. -Sunt născută Ia Ştefăneşti, de fapt Târg Ştefăneşti. E mai mare
poate onoarea de a fi născut Ia Botoşani, locul d.: naştere a lui Eminescu, dar
onorat este şi Ştefăneşti, pentru <;ă acolo s-a născut Luchian. cel care a redat prin
colorit şi prin atmosferă, aşa cum spune Petre Comarnescu, că este caracteristic
coloritului pictorilor moldoveni, cu deosebire la Mihăilescu-Craiu. Acea
transparenţă care-i apropie de impresionişti şi care este determinată de podişul
moldovean, de dealurile moldovene.
Este adevărat, copilăria, formaţia ca persoană, atât pe linie intelectuală,
cât, mai ales, afeCtivă s-a făcut la Botoşani unde am făcut cursul primar, cursul
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secundar şi liceul. Etapele în care, de fapt, se prind coordonatele unor drumuri
pc care vei merge toată viaţa. Acolo şi atunci se determină. Pc urmă se
completează.

Spune Iorga că "cine nu cunoaşte Iaşul, nu cunoaşte o parte din patrie"
zice şi de Botoşani. Botoşaniul avea un parfum deosebit pc care, de
exemplu, nu l-am întâlnit la Iaşi când am venit. Era oraşul grădinilor, construit
oarecum cam prea pc orizontală din punct de vedere vegetal, iar din punct de
vedere cultural, spiritual mai bine spus, mergea pc verticală cu câteva clădiri
care erau bisericile şi câteva instituţii publice: teatrul, primăria, Liceul
"Laurian", Tribmtalul şi două regimente, 37 şi 77 Infanlcric, distinse pc front în
războiul de întregire a patriei. Turlele bisericilor, a lui Ştefan cel Mare şi Petru
Rarcş dădeau această înălţare. Piaţa Primăriei, cu pecetea şi cu un fel de llcşc a
Primăriei dădeau acea atmosferă de linişte şi de spiritualitate. Această linişte pc
care o găseai pc străzile pline de pini, de case cu grădini mari.
Prima casă în care am stat în Botoşani, unde s-au născut fraţii mei a fost
pc undeva, aproape de spak:le Liceului "Laurcan". Copilăria în apropierea
Liceului "Laurian" m-a făcut să-mi îndrept oarecum, dircqia spre cele culturale.
Liceul renumit pe tară, era atât de cunoscut prin calitatea absolvcnţilor lui ...
C.C. - Dar şi prin calitatea învăţământului !
R.P - Da, încât pc vremuri, la politehnică elevii plecaţi de la Botoşani cu
medii mari nu mai dădeau concurs.
Dintre momentele semnificative ale copilăriei, cel mai bine infiltra! în
sufletul meu a fost declanşarea războiului în august 1916. Este o amintire de
neşters. Mama şi cu fraţii mei erau la Văratec; cu eram singură cu tata. Aveam 5
ani. Tatăl meu mă ţinea în braţe. Trăgeau clopotele. Se auzea muzica militară.
Am ieşit afară. Trecea regimentul chiar în noaptea aceea. Este acuma ceva ce nu
se mai găseşte. din nenorocire, la tineret. La noi, când trecea regimentul cu
drapelul eram pe altă lume.
C.C. -Eraţi foarte impresionată !
R.P.- Da ! Imaginea Patriei, toată, era în drapelul rcgimentului. Cea mai
veche amintire c aceasta din noaptea de declanşare a războiului. Pe urmă au
urmat o scrie de întâmplări triste, cu mizeria de după război.
C.C.- Tatăl dumneavoastră, Mihai Vasiliu. institutor a fost un promotor
al învăţământului şi creator de şcoli. Spuneti-ne, vă rog, câteva aspecte legate de
viaţa şi activitatea sa.
R.P. -Tatăl meu, la Ştcfăneşti, a creat un învăţământ primar deosebit.
Atât de bine a organizat şcoala, încât Spiru Harct i-a dat încadrarea şcolii
şcolile de tară nu se încadrau la fel ca şcolile de oraş -ca învătământ urban cu
patru clase în loc de cinci. A clădit două şcoli. una de hăieti şi una de fete. A
Aşa aş
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avut norocul de a conlucra cu un primar deosebit, Dimitrie Hâncu. Au ridicat
Ştefăneştiul de unde au plecat elevi ce au ajuns magistraţi până la Curtea de
Casatie, câtiva profesori universitari, profesori de liceu, militari, cu un nivel de
viată' socială si culturală deosebită. Între 1918-1919 a fost directorul scolii
'
'
'
pregătitoare de învăţători din Ştefăneşti. S-au înfiinţat în judeţ trei şcoli
pregătitoare de învăţători. La Suliţa, Todireni şi Ştefăneşti, şcoli ce erau
înfiinţate pentru a acoperi necesarul de învăţători din Basarabia.
În 1919 a venit la Botoşani, unde a fost institutor la cea mai importantă
scoală primară de băieti, la "Marchidan", în a cărei matricolă scolară este trecut
Şi Eminescu. A refăc~t şcoala primară din Ipoteşti. În acest 'sens a făcut apel
către toţi elevii din ţară. Aşa cum era "un leu pentru Ateneu", el cerea câte 50 de
bani pentru o cărămidă la şcoala din lpoteşti. Şi a ridicat şcoala de la Ipoteşti,
cum a ridicat şi cele două şcoli la Ştefăneşti. Şi a ajutat apoi, la acel complex
muzeal care s-a făcut acolo, dar veni războiul şi s-a întrerupt.
A fost un pedagog înnăscut, un artist desăvârşit în predarea lecţiilor de
geografic şi, mai ales, în desenarea hărţilor la tablă. Lucru ce ni l-a transmis şi
nouă, copiilor. Noi de mici eram cu globul pământesc, cu hărţile pe perete, cu
dragoste pentru istorie şi geografie. Toţi cei cinci copii am făcut studii
superioare. Cum reuşea? E foarte greu de înţeles. A fost singurul membru de
corp didactic care nu a avut casă. Cu chirie am stat.
tărănească, a lucrat alături de alti învătători din Botosani
Neuitând obârsia
'
'
;
;
'
la băncile populare, cooperativele şi federalele ţărăneşti. A crezut că poate
susţine ridicarea ţărănimii şi prin mijloace politice, fiind membru al Partidului
National Tărănesc si a fost ales în două legislaturi, de patru ani, în Senatul tării.
'
'
'
'
Când noi ne-am împărţit prin toate colţurile ţării, el s-a întors la Botoşani
şi a stat într-o cameră la "Căminul învăţătorului" la Corpul didactic.
Un om extraordinar de energic, cu o mare putere de muncă şi un mare
entuziasm.
C.C.- Care era atmosfera culturală din cadrul familiei?
R.P.- Am avut libertatea de a fi crescută în atmosfera de casă în care
cultura era pe primul plan. O bogăţie de cărţi, de literatură şi, mai ales, de
publicistică la zi, cotidiene si
, reviste. Citeam "Gândirea", "Viata
, Românească",
şi pot să vă spun că formaţia mea intelectuală a fost prin "Viaţa Românească" a
cărei colecţie o aveam din 1906 când a apărut revista. Alte reviste la care eram
abonaţi erau "Ramuri", "Societatea de mâine", "Ideea contemporană",
"Familia".
Fiind în clasa ultimă de liceu şi citind "Cuvântul" lui Nac Ionescu găseam
articole semnate de intelectuali tineri pe pagina a 11-a, în partea de jos, care era
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locul intelectualităţii de atunci: Petre Comarnescu, Mircea Vulcănescu, Mircea
Eliade cu care am intrat în corespondenţă.
C.C.- Cum s-a realizat acest lucru? Dezvăluiţi-ne, dacă vreţi.
R.P.- l-am scris lui Mircea Eliade, după ce am citit de Vasile Pârvan
"Idei şi forme istorice" şi "Memoriale", iar Mircea. Eliade a avut un articol
intitulat "Existenţa tragică la Vasile Pârvan" şi, care, citindu-1, m-a impresionat
foarte mult. Eu l-am rugat să mă ghideze în formarea mea spirituală, indicândumi ce lucrări să citesc. El a fost impresionat că o elevă îi scrie şi mi-a făcut un
indicator cum trebuie să citesc şi ce să citesc. Pe urmă l-am întâlnit când s-a
întors din India, pentru foarte puţin timp la Bucureşti. S-a întîlnit, apoi, la Paris
cu sora mea si a întrebat de mine. În jurnalul său scrie că a avut succese când
era tânăr, că i~au scris eleve. Ei, am fost şi eu printre ele ! Îmi pare foarte rău că
am avut două scrisori si două-trei vederi din India dar au rămas la Botosani.
'
'
C.C. - Deci, înţeleg că nu mai aveţi nimic din corespondenţa purtată cu
Mircea Eliade.
R.P. -Nu mai am nimic.
C.C.- Să revenim la sfera culturală din familie.
R.P.- Deci, revenind la sfera culturală din familie, pot spune că era o
bogăţie spirituală în casă şi o atmosferă de familie care se împletea. Parcă n-am
mai auzit, n-am întâlnit-o. Atmosfera în care am trăit era creată şi de mediul
imediat, casa şi, mai ales, grădina. Am trăit într-o casă, o a doua casă cu chirie
în Botoşani, una dintre cele mai vechi din oraş, pe Sf. Dumitru 12. În spate
venea din bulevard un arc între tribunal şi Liceul "Carmen Sylva". După
Tribunal, urma închisoarea şi asta ne impresiona, că există oameni răi, că sunt
închişi. Casa era cu o grădină fabuloasă. Fusese a unui neamţ grădinar care
plantase primii brazi pe această proprietate a lui. Erau 23 de brazi. Şi acum simt
vâjâitul ! Este un vâjâit special al bradului când este vânt, pe care-I auzeam la
Văratec când venea furtună. Vâjâitul brazilor acestora l-am simţit şi-1 port în
urechi ... Şi apoi, tot felul de plante; plină de liliac, de trandafiri, de bujori, de
iasomie, de narcise. O casă cu cerdac din trei părţi îmbrăcată în viţă şi în
trandafiri agăţători, cu o parte din grădină în care erau plantate specii vegetale
aduse din insula Sahalin. În această parte a grădinii, cu plante înalte, tubulare
sau bambus cu frunze mari, noi, copii, aveam fiecare apartamente, partea lui. O
împletire a vieţii de fiecare zi cu natura care îţi lasă o amprentă toată viaţa. Aşa
era Botosaniul. Un oras al grădinilor, al verdetii, cu câteva puncte, cam trei,
'
'
patru puncte: Liceul "Laurian" care era masiv şi sever, fără un stil anume, dar
căruia îi sedea bine această masivit41te. Era spiritul auster de învătătură adâncă.
Era tribunalul care reprezenta justiţia, teatrul şi regimentele. Armata, şcoala şi

.

.
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justiţia,

elemente care ne lipsesc aşa de mult, căci sunt pilonii de bază ai unei
societăli.
, Era o societate sănătoasă. Si
, asa
, ne-am format.
Toată viaţa noastră a fost admiraţie pentru ce înseamnă învăţătura unui
liceu mare. Profesori foarte buni ca Petre Irimescu, Ştefănescu, latiniştii şi
matematicienii din Botoşani ce erau cunoscuţi pe ţară.
C.C. - Care sunt amintirile dumnevoastră legate de Liceul de fete
"Carmen Sylva" unde a\i absolvit?
R.P.- Spre deosebire de Liceul "Laurian", nivelul de cunoaştere nu atât
nivelul cadrelor didactice, ci pregătirea elevilor era la mare distanţă de ceea ce
era la Liceul "Laurian". Foarte puţine profesoare, cea de matematică şi cea de
istorie care erau licenţiate şi îţi predau lecţiile. Poate nu mă pol plânge de
şcoală; nu am fost legată de profesoare, decât de unele care predau dexterităţile,
muzica, de exemplu. Cântam la biserică cu foarte multă seriozitate. Eram solistă
alto. Sau desenul. oarecare îndemânare moştenită de la mama mea, lucrul de
mână, croitorie. Era o şcoală care te· pregătea ca viitoare mamă şi gospodină. Şi
de la noi au plecat fete foarte bune, dar n-au fost la înăltimea absolvenţilor de la
"Laurian". Era şi altă concepţie socială. Vă închipuiţi, în anii '25-'30, despre
rolul femeii în societate.
C.C. - Erau prea puţine absolvente de institute superioare de învăţământ.
R.P. - Da. Domnea oarecum rutina. Deşi şi rutina era poate, necesară, şi la
Liceul ,,Laurian" şi la celelalte. Adică ştiai în ce cadrul să te mişti, dar în acest
cadru erau bazele culturii, a formaţiei viitorului intelectual. Şi pentru că bazele
acestea erau sănătoase puteai să te mişti cu u~urinţă şi dincolo, să te aclimatizezi
şi cu altceva, să devii creator.
C.C.- Care erau activităţile culturale la care participaţi la Botoşani? Ce vă
atrăgea în mod deosebit?
R.P.- Foarte rar veneau trupe dramatice. Am văzut, de exemplu, "0
scrisoare pierdută" -în care rolul cetăţeanului turmentat era jucat de Iancu
Brezeanu. Plus că se dădeau spectacole şi de către liceul din Botoşani, liceul de
băieţi şi de alte formaţii culturale. Veneau şi de la operă dar nu cu opera în sine,
ci cântăreţi de operă ca doamna Metaxa, Drăgulinescu-Stinghe, George Folescu.
A venit şi George Enescu. Atunci am fost gata ! Cum eram impresionaţi de
Eminescu am fost si
, de Enescu. Mama mea avea o sensibilitate deosebită, stia
,
vioara şi ştiu că atât a fost de impresionată de venirea lui Enescu. Şi asta s-a
transmis şi în sufletul meu.
Acasă aveam un gramofon cu plăci de pe vremuri prin care am făcut
cunoştinţă cu marele Carusso, Mario Lantza, dirijorul "Toscaninei". Pc urmă a
venit radioul şi ascultam muzică. Foarte slab pentru noi era cinematograful, care
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era interzis. Nu puteai să te duci singur la cinema, trebuia să-ţi aprobe şcoala. Se
mergea. de obicei. cu şcoala. Primul mare film de care-mi amintesc este
"Quovadis"- după romanul lui Hcnryk Sienkicwicz. Dar nu era o atracţie
deosebită. Atracţia era schimbarea de idei. Poate efervesccnţa intelectuală a
Botoşanilor a fost determinată de faptul că era un amestec de populaţie de
origine diferită- români, evrei, armeni, polonezi, italieni -ceva ·asemănător cu
acelaşi amestec care se găseşte în Banat şi în unele părţi ale Ardealului şi care
explică viaţa culturală deosebită a acestor regiuni. Era o aristocraţie intelectuală.
Ar mai fi de subliniat librărilc din Botoşani. Erau două librării mari. Una
era în Piaţa Birjărici şi se numea "Zcidmann". Librăriile în care găseai tot ce
dorcai. Cum, de altfel, se găsea ~i în vechiul Iaşi, la Atanasie Gheorghiu, orice
carte de literatură franceză. germană şi italiană. Şi era atmosfera aceea intimă în
care te lăsa librarul să umbli printre rafturi dacă crai de-a casei.
C.C. -Acest spaţiu cultutal descris de dumneavoastră a fost fundamental
pentru formaţia ca umanist, urmând, apoi, la Bucureşti cursurile Facultăţii de
lilologie.
R.P. -Adevărul este că cel mai mult mi-a plăcut matematica. Nu-mi
rezista nici o problemă. M-am dus la Bucureşti să fac arhitectura sau politehnica
dar eram total ncpregătită. Atunci, am urmat sfatul unei profesoare excepţionale
de la liceul din Botoşani. doamna Ghermănescu, care era de română şi lii!Jsofic.
Rcnunţând la arhitectură a făcut română şi.fi.losotie; două facultăţi, două licenţe.
Mai mult mi-a plăcut la filosofic.
C.C. -O copilărie şi tinereţe lipsită de atracţiile moderne specifice
perioadei actuale, ultramodernistă şi grăbită dar, în care, cultura şi spiritualitatea
se allau pc primul plan, împlctindu-se.
R.P. - E prea puţin şi prea personal tot ce am spus ca să se poată face prin
aceasta măcar o schiţă a Botoşanilor cu aproximativ şapte decenii în urmă.
Botoşaniul rămâne pentru mine legat de copilărie şi adolescenţă.
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CENTENAR PETRU

ŞUSTER

PROFESOR DR. PETRU ŞUSTER ÎN AMINTIRI
ELENA RORICA

ŞUSTER

Oamenii trăiesc şi după moarte. prin faptele lor, în amintirile
contemporanilor, dar amintirile dispar odată cu generaţia martoră şi numai
mărturiile, aşternute pe hârtie, le reînvie ori de cîte ori dorim să întoarcem
trecutul din necunoscut.
Amintirile mele despre tatăl meu- Prof. Dr. Petru Şuster coincid cu primii
optsprezece ani ai mei de viaţă; era vârsta când începusem a intui valoarea lui ca
om şi om de ştiinţă, când simţeam profund necesitatea de a comunica cu dânsul
nu numai sufleteşte ci şi pe plan intelectual.
Născut spre hotarul dintre două veacuri (la 15 mai 189fi ). tatăl meu a fost
singurul dintre cei Il copii ai lui Mihai Şuster din comuna Costeşti de lângă
Botoşani, căruia soarta i-a hărăzit să plece la învăţătură. De mic a trăit în sânul
unei naturi generoase, cu forme de vegetaţie foarte variate. Pe micul Suşter 1-a
atras această natură, îl atrăgeau micile gîngănii ce zburau din floare în floare.
Dragostea de natură ce s-a zămislit în sufletul său încă din fragedă
copilărie nu l-a părăsit de-alungul întregii sale vieţi.
Şcoala primară a urmat-o la Botoşani iar clasa L de liceu la liceul
"Laurian" tot din Botoşani.
Datorită lipsurilor materiale îl găsim apoi elev la Seminarul "Yeniamin
Costache" din Iasi.
,
La absolvirea seminarului dă examenele de diferenţă de liceu la Liceul
din
National
din Iasi
,
, si
' în anul 1918 se înscrie ca student la Facultatea de Stiinte
,
Iaşi la seqia de naturale şi fizico-chimice, iar mai târziu la scqia de agronomie
şi geografic, urmând însă cu regularitate cursurile la scqia de naturale.
Interesul şi dragostea cu care lucra în cadrul lahoratoarclor. precum şi în
restul activităţii sale de student, au fost remarcatc de profesorul de zoologic Jr.
Ion Borcea, care îl ia ca asistent suplinitor începând de la 1 aprilie 1921. În
calitatea sa de student şi totodată de asistent suplinitor la Catedra de t.oologic. el
duce o muncă asiduă printre studenţi în scopul antrcnării lor la cunoa~erea
tainelor naturii. Organiza excursii cu studenţii cît şi discuţii sau chiar adevărate
~
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dezbateri pe marginea unor probleme de biologie generală, în care el
întotdeauna domina prin multitudinea faptelor convingătoare de care dispunea.
Înaltul său spirit de colegialitate, ajutorul pc care îl acorda tuturor celor
care se găseau într-o S'i.tuatic materială precară, dar animati de dorinta de a
învă{a cu orice pret, îşi avea rădăcinile în trăsăturile sale morale deosebite.
Paralel cu activitatea pc care o desfăşoară ca asistent la Catedra de
zoologic, funqionează şi ca profesor de ştiintc naturale la liceul "Mihail
Kogălniceanu" din Iaşi, timp de 15 ani.
Cât timp a fost profesor secundar a căutat să trczeao;că la elevi o dragoste
deosebită fată de natură prin numeroasele excursii pe care le făcea, precum şi
prin leqiile pline de interes pc care le {inca în timpul orelor de clasă.
Ca profesor secundar şi ca asistent caută cât mai mult să se apropie de
elevi şi de studenţi, din partea cărora se lucra de o simpatie deosebită. Nu de
puţine ori a fost invitat de studenti să vină la ei în timpul vacanlelor, ca în felul
acesta să-şi poală colectiona materialul entomologic ce-l interesa.
Perioada de student şi de asistent al Prof. Dr. Ion Borcea precum şi
contactul permanent pe care l-a avut cu Prof. Dr. Paul Bujor au avut o înrîurire
deosebită asupra tânărului naturalist în ceea ce priveşte formarea conceptiilor
sale despre lume.
Facultatea o termină la 25 februarie 1923, luându-şi examenul de licentă
cu calificativul "Foarte bine şi laude", având ca subiect "Insecte dăunătoare
agriculturii".
În urma studiilor întreprinse atât în laiă cât şi în străinătate, pe baza
materialului, imens colectat şi cercetat, îşi sus~,nc la 18 iunie 1929 la Iaşi teza
de docto~al cu tema "Contributions a l'ctude des Tachinaires en Romanie", fiind
declarat Doctor în stiinte naturale cu mentiunea ,,Foarte bine si distinctie".
'
'
,
'
Reuşind să obtină prin concurs o bursă de stat merge să lucreze la Viena,
în laboratoarele de biologie experimentală şi anatomie microscopică ale Prof.
Dr. Hans Przibram.
În cele 20 de luni cât a lucrat în laboratoarele Institutului de biologie
experimentală, Dr. Petru Şuster a lăsat o impresie deosebit de frumoasă,
impunându-se prin autoritatea sa de bun cercetător si naturalist.
În acest timp a reuşit să lucreze chiar cu dir~torul institutului cu care a
publicat în colaborare.
Pe tărâm ştiintific a purtat o bogată corespondentă cu specialişti din
diverse tări ale lumii: Japonia, S.U.A., U.R.S.S., Anglia, Franta. Germania,
Austria, precum şi de la noi din ţară: A. Caradja, C. Motaş, ş.a.

.
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Încrezător în puterea exemplului personal, onest în relaţiile cu societatea,
dar deloc slugarnic, s-a condamnat singur la nesfârşit ani de funcţionare pe cele
mai minore posturi didactice.
Mai mult încă, legea Învăţământului Superior din anul 1938 emisă de
Ministrul Învăţământului Anghelescu, vine să-I înlăture de la concursul pentru
cele două Catedre de zoologie libere (la Cluj şi Cernăuţi) pe simplu motiv că era
asistent deşi funcţiona de 18 ani în Universitate şi avea 1O ani după Doctorat.
Pornit în căutarea dreptăţii inexistente Dr. Petru Şuster, ajunge în audienţă
la Nicolae Iorga însă nu rezolvă nimic.
În lunga sa activitate didactică a cerut de nenumărate ori înfiinţarea unui
Institut de Entomologie în România, pentru a se pune şi la noi în ţară în practică
lupta naturală contra insectelor vătămătoare agriculturii, dorinţă care i-a rămas
de asemenea neîndeplinită.
În amintirile foştilor săi studenţi a rămas nu numai "profesorul" nostru de
biologie dar, în aceeaşi măsură de înţelepciune şi demnitate în viaţă, care ne
stăruie în minte şi în inimă, ca una dintre cele mai luminoase figuri. Op1 de
ştiinţă eminent, de o vastă cultură, străbătută de profunde rezonanţe umane,
suflet de o căldură şi în acelaşi timp de o distincţie inegalabilă, a ştiut, ca nimeni
altul, să ne plămădească; să ne structureze nu numai cu o minte ştiinţifică dar şi
cu deprinderea fundamentală de a înţelege poziţia şi misiunea naturalismului în
complicatele ţesături ale vieţii sociale. Pentru toate seriile de studenţi care s-au
bucurat de fericirea de a fi scoliti si îndrumati de acest minunat om Petru Suster
'
' '
,
'
a însemnat un model fără seamăn către tind,~ar 1 cu totii.
'
Au fost uneori şi împrejurări dificile prin care a trecut şcoala de biologie
ieseană în anii din urmă.
' Au fost exercitate unele influenţe negative şi unele presiuni care voiau
adevărul ştiinţific şi demnitatea înţelepciunii şi a eticii umane. Este admirabil
cum, fără sentiment de revoltă şi bravadă inutilă, Profesorul Petru Şuster a ştiut
întotdeauna să găsească calea cea mai potrivită de a spune şi de a transmite
adevărul nedeformat de tendinte si interese străine.
În adevărul ştiinţific a pu~ suflet şi curaj şi ni le-a transmis împreună,
indisolubil legate, aşa cum de atunci încolo le susţinem şi le propagărn şi noi la
rîndu-pe. cei care am fost studenţii Profesorului Petru Şuster.
Indemnul şi dorinţa de a cunoaşte esenţa profundă a fenomenelor şi a
lumii în care se dezvoltă viaţa şi omul, îl datorăm celui care ne-a fost
îndrumător şi profesor. Meritul succeselor şi realizărilor noastre se datoresc în
foarte mare măsură faptului că am fost formaţi de cel care a fost admirabilul
Profesor Dr. Petru Suster
(Cuvânt la comemorarea a 70 de ani de ·la nasterea
,
,
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Prof. Dr. Petru Şuster- Universitatea Iaşi, Veronica Ardcleanu EnescuDirectoarea Fahricii de Antihioticc Iaşi).
Din activitatea didactică a Prof. Dr. Petru Şuster vor rămâne, mcmorahilc
cursurile de Histologic şi Emhriologic din perioada 1940-1948 şi apoi cursurile
de Biologic pc care le-a ţinut pînă la 24 scptcmhrie 1954.
Profesorul Dr. Petru Şustcr. primul cadru didactic care a ţinut un curs de
hiologic generală şi istoria hiologici la Universitatea din Iaşi. luând cu toată
seriozitatea şi răspunderea sarcina ce i s-a încredinţat a reuşit să prezinte în faţa
studenţilor. într-o formă academică, prohlcmc de un înalt continut. Noi, cei care
am avut fericirea să-i ascultăm prelegerile, nu-l vom uita niciodată pc profesorul
de o cultură şi inteligenţă cu totul aparte şi ne închinăm cu deoschită stimă.
respect şi înaltă consideraţie în fata acelui care a fost pentru noi Profesorul Dr.
Petru Şustcr, omul de o profundă cultură, profesorul a cărui capacitate de
memorizare a surprins şi a stârnit admiraţia generaţiilor de studenţi" ("Cronica"
nr. 14 mai 1966 şi Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. 1. Cuza" din laşi
(scrie nouă) Secţiunea II (Ştiinţe naturale) a. Biologic Tomul XII. Anul 1966.
fasc. 1, extras 70 de ani de la naşterea Prof. Dr. Petru Şustcr. Corneliu
Zolyneak. Conferenţiar Doctor în Genetică, Universitatea "Al. 1. Cuza" Iaşi).
Diversele aspecte ale lumii din afara satului natal, în mijlocul căreia
pătrunscsc, a dorit să le facă cunoscute celor mai apropiaţi ai săi; astfel, în anul
1931 hătrânul Mihalachc Şustcr este luat de fiul său la Viena timp de o lună de
zile. De acolo, cu destinaţia "La Costcşti"- Rumanien, porneşte la 30.4.1931 o
carte poştală ilustrată, unică poate în felul ci: "Catinca; fiţi liniştiţi acasă că cu
am ajuns la Viena miercuri unde m-am întâlnit cu Petru la gară"- M. Şuster. Şi
acestei semnături i s-ar fi adăugat şi cea a mamei, dacă aceasta ar fi fost în viaţă.
Sora mai mare Catinca şi-a amintit toată viaţa că la una din şedinţele de
comunicări ale Academiei a fost şi ca în aulă, îmhrăcată în portu-i de la ţară.
când Prof. Dr. Petru Şustcr a prezentat o lucrare.
Ca o. încununare a activităţii sale este primit la 21 dcccmhric 1935 ca·
memhru al Academiei de Ştiinţe din România.
Între aprecierile diverşilor specialişti în materie, menţionăm numai
părerile câtorva oameni de ştiinţă de mare remarcă în domeniul în care a lucrat.
lată cum se exprimă Prof. Ioan Borcca asupra importanţei lucrărilor Prof.
Dr. Petru Şustcr:
"Sântem fericiţi, că conferinţele ce am făcut pc lângă cursul nostru de
zoologie, la secţia agricolă a Facultăţii de Ştiinţe din Iaşi, a angajat pc unul din
cei mai distinşi elevi ai noştri. Dl. Petru Şuster să facă studii de Entomologic
aplicată. Lucrările sale, urmările cu râvnă şi persistenţă timp de mai mulţi ani,
I-au condus la rezultate interesante atât din punct de vedere ştiinţific cât şi din
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punct de vedere practic; această muncă e consacrată printr-o interesantă teză de
doctorat. Lucrarea este în totul conştiincioasă, cu date noi numeroase şi utile şi
va găsi desigur aceeaşi primire şi aceleaşi aprecieri elogioase din partea
specialiştilor".
Iată

ce caracterizare îi face Praf. Dr. Hans Przibram directorul Institutului
de biologie experimentală din Viena, unde a lucrat;
"O-nul Dr. Petru Şuster a lucrat în Institutul zoologic experimental, de la
începutul lunii aprilie 1930 până la sfârşitul lunii noiembrie 193 1. În lucrările
sale a căutat să stabilească dacă poziţia ganglionilor şi a organelor de simţ la
insecte, are o oarecare influenţă asupra morfogenezei larvei şi a părţilor ei.
O-nul Dr. Şuster a dat dovadă de un neobişnuit talent în experienţele
dificile, ducând până la capăt experienţele pe Călugăriţă (Spho dromantis
bioculata) şi Coleoptere şi prin aceasta a demonstrat vocaţia sa pentru
specialitatea zoologiei experimentale. Nu trebuie trecut sub tăcere şi un alt
aspect, acel personal: modest şi îndatoritor. Cât cunosc eu respectiva ţară, pot
afirma cu siguranţă că în România nu s-ar putea găsi nimeni mai potrivit ca
reprezentat al acestei specialităţi".
·
David G. Hali afirmă că de multe ori lucrările de sistematică ale Dr. Petru
Şuster, au servit la determinarea colecţiilor din muzeele Washingtonului.
Lucrările sale au fost onorate prin aceea că două dintre ele au fost
prezentate la cel de al VII-lea Congres Internaţional de Entomologie, ce a avut
loc la Berlin între 18-20, august 1938.
La prima şedinţă a secţiei de Entomologie şi răspândire geografică a
insectelor, Dr. Petru Şuster a fost ales vice-preşedinte al secţiei. În ziua de 19
august 1938 a prezentat lucrarea "Uber die Raupenfliegen (Tachiniden)
Rumăniens" fiind precedat la cuvânt de marele entomolog Lindner. A doua zi a
prezentat o lucrare de zoologie experimentală "Ftihler und Beinregeneration
nach Ganglienextirpation bei der egyptischen gotte". Dacă facem o privire
generală asupia celor 254 referenţi ai Congresului, putem spune că abia zece
dintre ei au prezentat mai mult de o lucrare, printre aceştia incluzând şi pe Dr.
Petru Suster.

.

*

*

*

Amintirile noastre despre Praf. Dr. Petru Şuster continuă până în seara
zilei de 11 octombrie 1954, când Natura din mijlocul căreia a pornit parcă spre
lume 1-a chemat să-I ocrotească de toate întâmplările pământene.

313

B. P. HAŞDEU ŞI OCTA V BĂNCILĂ
OCTAVIAN ONEA

Relatiile
lui B. P. Hasdeu
cu diferiti, artisti
plastici -pictori, sculptori si
"
'
"
.
graficieni - contemporani cu el s-au întins. practic, pc întreaga durată a vic~ii
sale. Faptul nu trebuie să surprindă. dacă ne gândim că, în familia sa. artele au
fost cultivate până la profesie. Astfel, Tadeu Pctriccicu Haşdeu. bunicul său .
..dessinait tres gcntiment ct s'cssaya mcmc aux portraits a l'huilc. Un pcu
musicicn aussi. il jouait de la JlOtc" 1, adică .. zugrăvia şi cânta din Jlaul" 2 • Fiul
cel mare al lui Tadeu, tol Tadeu, ..jouait trcs-hicn du violon"- cânta foarte hine
la vioară- după cum ne spune nepotul său' .
Curios. al doilea fiu al lui Tadeu, Alexandru Pctriccicu Haşdeu, ,.n' avail
aucun goOt pour la musiquc el le dcssin " 4 , dar cel de-al doilea Jiu al lui
Alexandru. Nicolae, născut în 1840, a fost pictor5 : ,.rcposatul meu frate
Nicolae, pictor. mort la 1860 în vârstă de 19 ani. un adevărat înger el însuşi prin
frumusctca
, chipului si
. prin frumusctea
, sufletului" ~. ,.Nicolae, a cărei amintire a
purtat-o până în zilele din urmă fratele său Bogdan, umplându-i de poezie
reveriile sale spiritistc, a fost un tânăr plin de însuşiri artistice. El a murit în
închisoare, unde fusese depus ca răsvrătitor" 7 , la Petersburg.

B.P. Haşdeu, Tlwddee Haşdeu (Tadeu.w Hyzdeu). în Oem·re.1· pt!.l'thwne.\· de Julie B.P.
Tome II, Chemlerie, Conjidence.1· et Canevas, Paris, Lihrairie Haehettc. Bucarest.
Lihrairie Socec, MDCCCXC/1890/, p. 236.
~ Th. D. Speran1ia, Tadeu Haşdeu (Tadeusz Hyzdeu). Schiţă hio~rajică, în ReFista Nouii.
anul li, no. 7. 15 iuliu 1889, p. 245.
1
B.P. Haşdeu, op. ât., p. 235.
~ B.P. Haşdeu, Alexandre Haşdeu, în op. cit., p. 256.
' Ibidem, p. 259.
~ B.P. Haşdeu, Sic co~ito. Ce e viaţa? Ce e moartea? Ce e omul~. Bucureşti, RevisJ.a Nouă,
1892, p. 122.
7
Iuliu Dragomirescu, Ideile şi faptele lui Bo~dan Petriceicu Haşdeu. Partea 1. IX36-IX63.
Extras din Revista pentru Istorie, Archeologie şi Filologie, Voi. XIII, Partea 1-11, Bucureşti, 1913.
p. 8.
1
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Pusă

adesea lângă Nicolae, datorită vârstei asemănătoare la care s-a stins
Iulia, nepoata de frate a acestuia, a avut aptitudini deosebite pentru
muzică şi pentru pictură. Ea a luat întâi lecţii de acuarelă cu August-ClementJacques Herst- care afirma despre ea că avea geniu" : "Il disait partout [ ... ] que
j'avais un talent merveilleux, que j'etais douee d'un grand genie pour la
peinture" - raporta fata, iară, tatălui său9 . Apoi a luat lecţii de pictură în ulei, o
vreme cu acelaşi Herst 10 , după care cu Diogene Ulysse Maillart (fostul coleg de
atelier al lui C.I. Stăncescu şi Nicolae Grigorescu la Cornu), în atelierul căruia a
lucrat în ultimii patru ani ai vieţii, începând cu octombrie 1884 11 • B.P. Haşdeu a
încurajat-o constant şi în această direcţie: "Cum mai merge cu acuarelele?" 12 ,
1
"Aştept cu nerăbdare să văz pânzele cele cu ulei ale d-şoarei Iulia Haşdeu" \
"căci )...ilicuta, în adevăr, pentru pictură, ca si pentru literatură, are o vocatiun'e
pronunţată" ' 14 • "Îmi pare bine că aţi re-nceput canto. Sper:._ că nici pictura 'nu e
negleasă" 15 • E vădea o anume pricepere în domeniu- "In sfârş_it, am primit
tabloul, care îmi place foarte mult. Dar - şi aici este un dar. .. tocmai o mititică
mioapă să-şi aleagă un asemenea efect de lumină? Dacă ar fi lucrat după natură
şi-ar strica ochişorii" 16 - deloc surprinzătoare la un poet care cântase altădată
"Madonele lui Rafaele" 17 si "Un tablou flamand" 18 si îsi comparase poezia cu
'
'
pictura lui Caravaggio 19 • '
Deşi într-un album scos de Societatea internaţională a pictorilor de la
Roma, la împlinirea a 400 de ani de la naşterea lui Rafael, - la care colabora cu _
tableta La Madona ve/ata - B.P. Haşdeu afirma că nu este "pictor; dar când e
vorba de Rafaele trebui să faci pictură. Şi de ce nu? Este şi, o pictură a ideii, o
pictură a simţului, o pictură a dorului ce ne frământă", comparând România cu o
Madonă cu profilul, Basarabia, acoperit cu un văJ2°, el avea îndemânare la
desen, cum o probează (mai ales) autoportretele cu care-şt ilustrează unele
din

viaţă,

"Documente şi manuscrise literare, Voi. III, Corespondenţa B.P. Haşdeu -Iulia Haşdeu,
Editura Academiei, 1976, p. 118; mai departe se va cita: Coresp ...
9
ldem, p. 132.
10
ldem, p. 165.
11
1dem, p. 181 şi urm.
12
ldem, p. 163; scrisoare din 25 mai/6 iunie 1884.
n ldem, p. 166; scrisoare din 22 iunie st.v. 1884.
14
ldem, p. 204; scrisoare din 25 aprilie st.n. 1885.
1
~ ldem, p. 339; scrisoare din 22 februarie/6 martie 1887.
lb ldem, p. 156; scrisoare din 2114 martie 1884.
17
Idealul poetului, în lumina, no., 10, 1863, p. 62.
1
" Lumina, no., 17, 1863, p. 80.
19
B.P. Haşdeu, Opere, 1, Poezii, Bucureşti, Editura Minerva, 1986, p. 345.
20
Tribuna Basarabiei, an V, nr. 224, marţi 30 martie 1937, p. 1; scrisoare din 5/17 martie

Bucureşti,

1883.
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scrisori 21 • Aşa fiind. nu este de mirare că el s-a simtit hine şi a căutat deseori
compania unor artişti plastici.
Trecem peste călătoria pc care. în 1861. B.P. Haşdeu. trimis de Ministerul
de Culte şi Instructiune puhlică. a făcut-o în Polonia. însoţit de pictorul
Gheorghe Panaitcanu Bardasarc- pc care urma să-I povăţuiască cu prqioasclc
sale cunoştinţi de erudit, ştiind plasticicnii români care lucraseră în vechime în
Polonia 22 -şi ne oprim la vremea în care a predat cursul de Istoria artei
româneşti Ia Şcoala de Bclle Arte din Bucureşti. La 31 deccmhrie 1XM tânărul
savant adresa o cerere în acest sens ministrului Justitiei. Cultelor şi lnstruqiunii
puhlicc: "Domnule Ministrc ~ Dorind a da tot concursul meu la nouclc şi
necontenite îmhunătătiri câte se aduc ramului instructiunii puhlicc suh regimul
de fată. am onoarea de a propune. Domnule Ministrc. ca să fac în Şcoala de
Bcllc-artc un curs lihcr şi gratuit de Istoria Românilor în legătură cu pictura.
adecă în privinta costumelor. moravurilor. mohilclor, etc .. anume o dată pc
săptămână. 1 Binevoiti. Domnule Ministrc. a primi incrcdinţările celei mai
distinse considcratittni. 1 A.P. Hăjdcu 1 31 Dcccmhric l XM. 1 Domniei Sale
Domnului Ministru ali Justiţiei. Cultelor şi Instructiunii Puhlice". Cnerca a fost
înregistrată în aceeaşi zi şi tol în aceeaşi zi ministrul Nicolae Krctzulcscu a pus
rezolutia: "Să încuviintează cererea O-lui Hăsdău. 1 să va face 4ue mai vie
mulţumire din parte-mi pentru a4uest act laudahil, şi să va puhlica în monitor.
N. K ...~1 X-vrie'' 21 . Ministerul înştiinţează Direqiunca Şcoalei de Bellearte din
Bucureşti. la 14 Januar 1H65 şi dă şi un Anunciu la Monitoml oficial:
"Ministerul Justiţiei, Cultelor şi Instruqiunci puhlice 1 D-l B. Pctriccicu Hajdcu.
dupre autorisaţiunea ce a primit de la Ministcriu, ·va face o dată pc scptimana un
curs gratuit de Istoria Românilor in răporl cu pictura. adică in privinţa
costumelor. moravurilor. mohilclor etc.. la Şcoala de Bclle Arii din
21
Bucureşti 1 No. 1XX<J. Januar· 14/65 " . Astfel f :.1şdcu a putut să-i cunoască
foarte hine pc cei care erau consideraţi a fi elita picturii şi sculpturii româneşti
de atunci: Thcodor Arnan. directorul Şcolii. numit la 5 octomhric l X64.
G.M.Tătărăscu. profesor de pictură. numit tot la 5 octomhrie. Karl Ston:k.
prolCsor de sculptură. de la 4 ianuarie l H65, cum şi pc Alcxe Marcovici.
profesor de anatomic, de la 12 ianuarie 1X65. şi Gactan Burelly. profesor de
architcctură, de la 20 ianuarie 1X652 '. Între studenţi, sărac şi fără hursă. Sa va
Hcnţia.
.-~·.~·::.::-1-LJ~~
//"
-~··,
(/ ~
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. .··

Voi fat·similclc în Core.\p ... . p. l.t6, 158 ş.a.
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" A lt'llt'll 111 Ro//W/111, 1.una Mam
. ~·. 1umu
. 1861 . p. 7!'~.
'\\1l-J·:
..
··~ · ·· •• .,.~!J'
:• IHi.A.S. Bucurqli. FonJ Milli.\'it'rul Cttltelor şi ln\'lrucfittllii ]~lh/ia. Josar f'}·:YI !!6'i.
:

1

~·.::--

L 'ilJ.
:• Jhidem. dos. cii., r. 61.
:' Jhidem. Jos. 62411866. f. 16v-17.

-;::..~

:-·· "_.~

316
Cât va fi tinut Hasdeu cursul la Belle Arte, nu stim. Fiind liber, deci,
neplătit, el nu figurează î~ statele de presenţa foncţionariior Pinacotecii şi Şcolei
de Belle Arte.
Apoi trece un timp, in care nu mai cunoaştem mare lucru, şi ne trezim
deodată cu afirmaţia că el a "protejat totdeauna neamul lui Grigorescu". Era
13/25 mai 1887, G.D. Mirea îi făcea "gratis portretul" şi el s-ar fi aşteptat la un
atare gest de la Nicolae Grigorescu: "Apropos! Mirea îmi face gratis portretul,
care e deja foarte înaintat şi are să fie un adevărat cw-d'operă. Şi totuşi lui
Mirea eu n-am făcut niciodată vreun bine, pe când am protejat totdeauna
neamul lui Grigorescu. Asa merge lumea! Sunt si buni, sunt si răi, dar'
'
'
orişicum - cei buni sunt mai mulţi. Optimismul e mai aproape de adevăr decât
pesim?mul şi schopenhauerismul, de care pătimi\i voi" 26 •
In toamna aceluiaşi an Haşdeu devine directorul Revi.\·tei Noi, publicaţie
scoasă în condiţii grafice deosebite. Arta avea, desigur, locul ei: .. ~e fiecare an
vor fi 12 portrete, 6 tablouri şi 6 costume. Afară de aceasta, muzică,
compoziţiuni originale, de Voreas şi de Papasovici, acesta din urmă mai ales un
tânăr compozitor de un talent extraordinar" 27 • Pentru muzică era un c.omitet
"compus din: [Constantin] Dimitrescu (Conservator în Viena), D. Voreas
(Conservator de Paris), Pappasovici (idem), Sihleanu (Conservator de Neapole);
afară de acestia, Delavrancea cântă din vioară ca un adevărat lăutar si
Paraschivescu' [Juan Alpar] cântă din flaut" 2H. Probabil şi pentru pictură va fi
fost la fel, deşi nu avem o mărturie expresă în acest sens. Dar prin redacţie s-au
perindat destui artişti plastici, sculptorul Ioan Georgescu şi pictorul G.D. Mirea
luând parte, joi 24 septembrie, (6 octombrie 1887, la inaugurarea revistei 29 • Ei
îşi vor vedea operele reproduse în Revista Nouă. Aşa, în numărul 1, sunt
publicate schiţa lui Ioan Georgescu pentru statuia din marmoră, de la Iaşi, a lui
Gheorghe Asachi, şi Nimfa lui G.D. Mirea. După Grigorescu se trag heliografia
Lângă iaz (nr. 4) şi zincografia Bragagiu (nr. 8), ambele "din galeria D-lui Dr.
Kalenderu". Sava Henţia este prezent cu portretul lui Costache Stamati (nr. 6) şi
D-şoara Haşdeu pe catafalc (după natură), (nr. 11), iar Epaminonda Bucevski
cu Ştefan cel Mare de pe Evangheliarul de la Homor (nr. 11).
În anul al II-lea apar Michael nebunul de Şt. Ionescu Valbudea (nr. 2), La
marginea satului (nr. 4) şi Poarta de la Radu Vodă (nr. 7) de Juan Alpar, O
marină de Eugeniu Voinescu (nr. 6), Trei ovrei (nr. 10) şi Ţiganul (nr. 11-12)
de Constantin Jiquidi, dublul portret Tadeu Haşdeu (1769-1835) şi Iulia
16

Coresp ... , p. 353-354.
ldem, p. 374.
1
" ldem, p. 382.
29
Octavian Onea, Un periodic pentru Iulia Haşdeu- .. Revista noud", în Ramuri almanah
90, p. 289-290, unde data de vineri 25 septembrie/7 octombrie 1887 trebuie îndreptată.
17
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( 1869-IRRR) desen de G. D. Mirea (nr. 7), portretul lui Au~:u.tt Treboniu
Lourian de Sava Henlia (nr. 2) şi, din nr. 11-12 şi până la incetarea revistei
ilustra\iile lui C. Jiquidi la anecdolele lui Th. D. Speran\ia.
Din anul al III-Ioa colaborator rimâne doar C. Jiquidi, cu Beţivul (nr. 1) şi
portretele lui Ctm.~tantin Nă.tturel Heră.n·u (nr. 1), Ghe<Jr~:he Scheleti (nr. 2) şi
Andrei Şa~:una (nr. 3). De la. nr. 4-5 portretele vor fi făcute de L. Vonsovici,
care semnează şi toate portretele din anul IV. Şi lot din anul al III-lea
reproducerile vor fi făcute numai după artişti străini, intre care Diog~ne
Maillart. cu Iulia Haşdeu in bibliotecă (III. nr. 4-5) şi Iulia Haşdeu in ziua
m11rţii (VI. nr. 3-4). Renunlafea la plasticienii români- accidental C. Jiquidi va
mai semna portretul lui Va.tile Cârl11va (VI, 10)- poate fi pusă şi pe seama
dificultălilor financiare ale revistei, dar şi pe orientarea lui Haşdeu spre cultul
Iuliei, după moartea acesteia. Dar, mai inainte de a ne referi la relatiile lui
Ha~u din perioada spiritistă a vielii sale, să amintim şi cele două desene ale
unui amator. foarte mult apreciat de directorul revistei pentru acest dar:
Delavrancea, căruia ii sunt publicate o mată (1. nr. 2) şi portretul lui Anton
Pann (Il. nr. 10).
Să amintim, deasemeni, interesul pentru via\3 artistică şi, deci. cronicile
plastice semnate de Delavrancea, C.l. Stăncescu şi G.l. lonescu-Gion.
Delavrancea, Salonul .. Atheneului", se opreşte asupra lui Obedeanu, Nicolae
Vennont, Juan Alpar (Paraschivescu). Eugeniu Voinescu, Nicolae Grigorescu
(II. nr. 2), Ion Andreescu, G.D. Mirea, Ion Georgescu, Şt. Valbudea (IJ, nr. 3).
loncscu-Gion este inapetent la E:cpmifiunea Gri~:ore.~cu (Palatul Atheneului)
(VII, nr. 8) şi rezervat fală de Ştefan Luchian, dar entuziasmat de tineri; dintre
pictorii con.~ra\i admiră la Juan Alpar O zi ele toamnă - Câmpina (colorit
foarte frumos şi o perspectivă superbă), iar dintre sculptori pe Dimilriu [Bârlad]
şi Filip Marin. Gion se ocupă şi de Expoziliunea operilor artiştilor în vieată
(Palatul Ateneului Român) (VII, 9). Pictorul C.l. Stăncescu, profesor la Şcoala
de Belle Arte. scrie elogios şi pertinent despre Theodor Arnan ( IH2H-IH91) (V,
nr. 3-4) şi despre Grigorescu: Muzeele noa.dre de pictură şi de .n·ulptură:
Operele D-lui N. Grigorest.:u in Muzeul ele Pictură din Bucureşti (V. nr. ~7),
iar N. Ţincu scrie despre Con.~tantin Lecca ( IHI~IHH7) (VII, nr. 2).
Am spus că după moartea Iuliei, Haşdeu se consacră, in anii imediat
următori, cultului ei şi, intr-un cadru mai larg, cultului familiei. El ridică două
temple spiritiste- unul funerar-memorial - mausoleul de la cimitirul Bellu din
Bucuresti - si altul muzeal-memorial - castdul Iulia Hasdeu de la Câmpina. La
'
'
'
anJârx.!ouă sunt chemati să coopereze artişti plastici, pentru a edifica şi decora.
In mausoleu, pictorul .,Bădulescu, talentatul elev al lui Mirea•• a zugrăvit
ingerii ..cu aripi azurii diafane si cu o scrisoare in mână.., iar pictorul
Paraschivescu (Juan Alpar) ..depi~ pe marmoră" "un scarabeu sacru şi mai
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multe buchete de flori [ ... ], mai ales trei buchete de maci şi zorele, pe fatada
altarului celui mare spre apus, d-asupra uscioarei prin care se pot vedea
moaştele răposatei"

30

•

Protiabil în sarcina lui Ioan Georgescu au fost cele "26 busturi. de teracotă,
nalt fiecare de 25-30 centimetri. Aceste busturi sunt: în fund cei 12 apostoli; la
stânga: Jeana d'Arc, S-ta Teresa, St. Ştefan Promartirul, Comeille, Beethoven,
Swedenborg şi Alfred de Musset; la dreapta: Leibnitz, Descartes, Pascal, Michel
Angelo, Cervantes, Moliere şi Andre Chenier; adecă în fund 12 (= 3x4), iar pe
laturi câte 7 (= 3+4)" 31 • Numele acestuia figurează pe marmora mesei de altar:
"Cu voia lui Dumnezeu 1 s-a săvârşit acest templu spiritist întocmai
după 1 planul dat cu toate amănuntele de 1 Iulia Haşdeu 1 executor fiind B.P.
Haşdeu) după îndemnul căruia au lucrat 1 sculptură 1. Georgescu 1 marmură şi
mosaic fraţii Axerio 1 ferăriă A. O. Czipser 1 vitraliu Ziegler şi Schmidt 1 bronz
Ph. Schweickert 1 MDCCCXC 1 cu voia lui Dumnezeu" 32 • El este autorul
bustului de marmoră al Iuliei, "din soclul căruia pleacă într-o parte Şi alta două
uscioare de fier şi oţel, care separă altarul de spaţiul celălalt al boltei şi care
33
reprezintă doi sori cu razele de aur şi de argint, pe fond azuriu" • ,,Jos, lângă
altar, la colturi, lipite de altar si de peretii de marmură ai boltei, două
postamente pentru busturi viitoare': 34 - unul p'entru bustul de marmoră al Iuliei
soţia, de Carol Storck, şi celălalt pentru bustul, turnat în bronz, al lui B. P.
Haşdeu, de Fritz Storck.
"Afară de Georgescu, Axerio, Ziegler, Czipser şi Schweickert, înscrişi pe
masa altarului celui mare; afară de pictorii Paraschivescu şi Bădulescu; au mai
luat parte la diferite lucrări: sculptorul Storck (sfinxi, globul, dominourile,
melodia), sculptorul Emesto Franzoni (cele trei marmure cu numele lui
Dumnezeu), fierarul Goldstein (portiţele şi tripodurile), petrarul De Cecchi
(tron-biblioteca), petrarul Marinescu (canapea de peatră), bronzaiul Bemescu
(fluturii) si alti câtiva, fiecare deosebit, întocmai după desernnurile sau
modeluril~ date, de mtne" 35 •
Afirmaţiile lui Ha~deu despre desemnurile date de el este valabilă şi
pentru castelul Iulia Haşdeu. Pisania ce ar fi trebuit pusă pe edificiul de la
Câmpina - a cărei ciornă a fost notată cu sepia pe versoul unei file din şedinţa
.de spiritism din 26 august 1894 (participanţi: Haşdeu, Z.C. Arbore, Dr. C.I.
Istrati, St. Michalescu, Rossi şi Haralamb G. Lecca)- este grăitoare: "Acest
Jo B.P. Haşdeu, Sic cogito, p. 119.
JJ Ibidem, p. 120.
2
J Ibidem. p. 116.
n Ibidem. p. 116.
:w Ibidem, p. 116.
J~ Ibidem, p. 120.
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castel s ·a zidit în anii (1894- J 896), planul fiind dat de spiritul 1 Iuliei B.P.
Ha~u 1 prin medium B.P. H~u ... Dealtfel, câteva din schitele crcionate de
8. P. Haşdeu pentru unele componente ale castelului. au ajuns până la noi şi se
păstmu.ă astăzi la ·Muzeul memorial ..B. P. Haşdeu'' din Câmpina. Ca şi in
cazul mausoleului de la Bcllu. şi in cazul Castelului de la Câmpina Haşdeu a
incredintat desenele sale unor profesionişti: arhiteqi. pictori, sculptori sau
meşteri, care le-au rcdescilat în vederea exccu\iei.
Din pisania pentru ca~tcJ Ha~u a şters sfârşitul: ,.apoi desemnat'' şi
•.desemoat architcctonic (şi devisul) de Th. Dobrescu 1 conslructiunea de
N. Angbelescu...
Schita pentru portile de fier cu simboluri solare şi luminatoarele de
protecţie ale spaliilor dintre portalul de piatră şi aripile castelului (pă.~trată). a
fost încredintată (poate rcfăcută) lui F. Wcigcl, care o rcdescncază pentru
cxectJ\ie. un frumos o7.alid alba.~tru. cu ştampila •.F. WEIGEL Str. Sf. Apostol
42 ('!) BUCURESCI.., fiindu-i predat lui Haşdeu. care-I adnotea7.ă pc verso.
Exccu\ia va păstra întocmai linia şi cotelc desenului din atelierul lui Wcigel.
Spre sfârşitul anului 1896 - an in care castelul ar fi trebuit să fie
terminat - B.P. Haşdeu imaginea7.ă. la 20 decembrie, şi scenele de pictură din
sferei inferioar;t a turnului central, punând o întrebare care stăruie şi azi: ..Ccs
idees sur les panneaux de la tour de Câmpina sont-elles possibles? ''. Un pictor
dintre numeroşii artişti pla~tici cu care intrc\inea relatii, transpune ideile in
culoare, pe două pânze, pentru trcccrile spre aripile din stânga şi dreapta
castelului. Cine anume crc1 acest pictor, deocamdată nu ştim. Ştim numai că s-a
pictat din vârful cupolci spre nivelul de călcare. Dacă fotografiile sotiei, făcute
la 1 J octombrie 1896 in jurul statuii lui Crist - plasată in partea superioară a
turnului - ne arătau (normal) pcre\ii albi, la inaugurarea castelui - făcută la 2
iulie J897.- partea de sus a turnului era deja pictată.
Cine a pictat partea de sus a turnului, portretele familiei Ha~eu din
sufragerie şi pcre\ii intunecati ai ,.camerei de spiritism" - cu un portret al
Iuliei - inger - nu se ştie. Tradilia a rc\inut numele lui Grigorescu şi Sava
Hcnlia, dar nu există nici un fel de documente sau mărturii in acest sens. Poate
că numele celor doi pictori au fost rcvnute fiindcă amândoi au locuit in zonă:
Grigorescu pc aceeaşi stradă principală cu Haşdeu, la câteva sute de metri, iar
Henlia la Brcbu- unde şi-a cwripărat o casă (pă.~trală până azi) şi unde a pictat
biserica mănăstirii lui Matei Basarab; el a pictat şi la Câmpina prăznicarelc
bisericii de la lac -în parohia căreia se aflau si Grigorescu si Hasdeu - ctitorită
de Constantin Câmpincanu, fratele lui Ion Câmpineanu.
Procesele verbale ale şcdin\Clor de spiritism oonsemnează prezenta la
Câmpina a lui Nicolae Vennont şi Octav Băncilă. în vara şi în toamna anului
J896, când castelul ar fi trebuit să fie gata: ..25 Aug. 96/ Eu [adică B.P. Haşdeu,

.
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n.n. 0.0], Şerb[ulescu], B. Vermont, N. Vennont"; "1 sept. 961 Eu, Şerb.,
B. Vermont, N. Vermont, Rossi"; "8 Sept. 1 Eu, Serb., St. Mich[ăilescu],
B. Vermont, G. Spirescu, N. Vennont"; "21 Sept. 961 Eu, Serb, B. Vermont,
G. Stephanescu, Gen[eralul] Năsturel, N. Vennont, Spirescu Sen[ior], Spirescu
jun[ior], N. Vaschide"; "18 oct. 961 Eu, Serb., B. Vermont, G. Stephanescu,
Junior şi Senior Spirescu, N. Vennont"; "25 oct. 1 96 Eu, Şerbulescu,
St. Michăilescu, B. Vermont, G. Stephanescu, Rossi, Spirescu, N. Vermont,
Dr. Zissu"; "1 Nov. 96 1 Eu, Z.C. Arb[ore], Th. D. Sp«ranţă, G. Steph[ănescu],
B. Vermont, N. Vermont" ; "8 Nov. 961 Eu, Serb., Ar[bore], St. Michăilescu,
B. Vermont, Gen. Năsturel, G. Stephănescu, Col[onelul Al.] Iarca, Rossi,
Coculescu Senior, Victor Crăsescu, Spirescu, Col. Bădulescu, N. Vermont",
,,Mon_.ange Lili, 1 Je te supplie, aide-moi par Stourdza de faire bien a Oc:tav
Bănc:ilă ! "; "15 Nov. 96 1 En. Şerb., Dr. [C.I.] Istrati, St. Michăilescu,
N. Vermont, Spirescu, C. · M. Ciocazan"; "22 Nov. 961 Eu, Şerbulescu,
St. Michăilescu, H. G. Lecca, Spirescu, N. Vennont, Ciocazan" (sublinierile
noastre):\6.
În general, documentele sunt foarte sărace în privinţa artiştilor a.are au
lucrat la decorarea Castelului Iulia Haşdeu. Afară de o corespondenţă cu
sculptorul Rafael - la Casciani, care a executat statuia lui Iisus Hristos Sacre
Coeur "model Montmartre", de o corespondenţă cu sculptorul Filip Marincare, însă, nu precizează ce anume a făcut pentru Haşdeu - şi de menţionarea _
lui Fritz Storck ca executant al portalului de piatră, timpul n-a mai salvat nimic.
Este însă limpede că sfintii au fost făcuti tot de Carol Storck, fund identici cu
cei de la Bellu.
Dintr-o scrisoare a pictorului albanez17 macedonean Ioan Theohari, ştim
numai că, prin 1900, Haşdeu era preocupat să-şi asorteze faimosul său castel
,,cu nişce alte tablouri, între cari şi oarecari bărbaţi de stat din trecut ai Ţărei, şi
rămăsese vorba ca "Theohari" să fie "vestit la timp, spre a priimi comanda
împreună cu dimensiunile". Theohari vorbeşte de "valoroasa Colecţie de
pictură" a lui Haşdeu, dar numai atât. Desigur că figurau şi aveau să figureze
aici -fiindcă an de an, până la sfârşitul vieţii lui Haşdeu, colecţia se întregeşte francezul Diogene Maillart, cu "Iulia Haşdeu în bibliotecă", "Iulia Haşdeu în
ziua morţii" şi portretul doamnei Iulia Haşdeu; englezul Alfred Şisley, cu
portretul doamnei Iulia Haşdeu, şi toţi cei pe care i-am citat mai sus: Mjrea,
Arnan, Henţia, Vermont, Eugeniu Voinescu, Juan Alpar, Octav Băncilă. Intre
graficieni: C. Jiquidi, D. Stravolca, cu portretul lui B.P. Haşdeu; poate Leon
Vonsovici şi N. Petrescu-Găină. Iar între sculptori: Ioan Georgescu- cu un alt

.
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37

.

Muzeul memorial "B.P. Haşdeu" din Câmpina, Arhiva spirilistă B.P. Haşdeu, sub voce.
D.G.A.S. Bucureşti, Fond Corespondenţa B.P. Haşdeu, voi. XXVII, doc. 1314.
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bust al Iuliei Haşdeu, din marmoră pictată-, Şt. Ionescu Valbudea, Carol Storck
şi Fritz Storck, Filip Marin; ultimul venit, Dimitrie Padurea, va face un cap în
bronz al lui B.P. Hasdeu în chiar anul mortii acestuia.
'
'
Bineinteles că ·Haşdeu a răspuns solicitării lui Theohari. La moartea
doamnei Haşdeu el se grăbeşte să-I consoleze pe bătrânul atât de greu încercat
de soartă, amintindu-şi cu recunoştinţa că s-a bucurat "de ospitalitatea Casei
Voastre" în vara anului 1900, ·când a "executat nişte tablouri" şi a ••avut
ocasiunea de a aprecia calitătile sufleteşti ale Acelei Nobile şi Blânde Tovarăşe
a vietii Voastre" 38 •
Calităţile sufleteşti ale doamnei Haşdeu îl fac şi pe Octav Băncilă ca, după
o ignorare nepoliticoasă a relatiilor cu familia Haşdeu, să le reia, adresâildu-i-se
tot dumneaei. Desigur că rugăminţile pictorului au fost împlinite. Cum se
deduce dintr-o a doua scrisoare, doamna Haşdeu avea să intervină şi pe lângă
generalul Năsturel. Apoi, ca şi în cazul bursei în străinătate, când Haşdeu
intervenise pe lângă D.A. Sturdza, după ce s-a aranjat la Iaşi, Octav Băncilă
întinde iar un văi al tăcerii.
Iată cele două scrisori, amândouă din 1900, adresate doamnei Haşdeu:

Iaşi,

Mult

Venerabilă

Madame

25 aprilie 1900

Hajdău,

De aproape trei ani sunt re intor.\· În ţarâ, unde me-am făcut şi serviciul militar şi
m-am eliberat în ianuarie a.c. Acum nu am nic:i o surs~. de nicăieri, aşa că nu am cu
ce-mi c;,ontinua lucrările ce Le-am început în pictură. Catedra de desen de La gimnaziul
Ştefan cel Mare de aici, din Iaşi, e vacantă. Am petiţionat d-Lui Ministru /strate 39 să mă
numească pe mine. Şi fiindcă Doamna Voastrâ îl cunoaşteţi bine, şi eu, bazat pe
bunătatea Domnie( i) Voastre, me-am Luat curajul a vă scrie şi a vă ruga să stăruiţi ~
Lângă domnul /straie, ca să jiu eu numit acolo. /..-l-am arătat domnullli Ministru toate
considerenţele pentru care pol fi numit.

'"Ibidem, doc. 1315 (scrisoare din 22 iunie 1902, Bucureşti).
Dr. C.I. Istrati, profesor de chimie la Universitatea din Bucuresti. În 1878, revenind din
pe platoul
Câmpinita. unde şi-a construit o casă în care locuia vara. După moartea Iuliei. Haşdeu
împrietenindu-se cu B.P. Haşdeu- pe care-I invita în Laboratorul de chimie după şedinţele
academice - resimte atât de mult lipsa acestuia pe durata vacantei încât, în 1893 îl invită la
Câmpina să-şi cumpere un loc de casă, în chiar vecinătatea sa. Ceea ce Haşdeu a şi făcut,
construind apoi Castelul Iulia Haşdeu.
w

Războiul pentru Independentă, a cumpărat un adevărat domeniu ia Câmpina,
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mine.

Interesul meu este încă ca să fiu numit în laşi, întrucât (o) am pe mama mea cu
apoi am şi un cerc unde pot ca să lucrezi în branşa mea.
Al D-voastră cel mai recunoscător,

Şi

Octav

Băncilă

·

Adresa mea:
D-lui OCI'A V BĂNCILĂ
Curtea Mitropoliei.
IAŞI

D.G.A.S. Bucureşti, Fond Corespondenta B.P. Haşdeu,
Voi.~. doc. 1436.

Venerabilă Doamnă,

Mi-am dat toate silinţele să aflu ziua când să reprezintă pie.fa Domnului Hqşdeu,
am întrebat pe doi prietini actori, pe vro doi ziarişti f şi1 nu mi-a/ u1 putut da un resultat
satisfăcător. Mi-aful răspuns că nu să ştie. Dar eu mă interesez şi, imediat ce aflu, vă
anunţ.

La domnul General Năsturel mă duc mâine. Îmi daţi voe să vă scriu resultatul.
Respectuoase sărutări de mâini,
al D-voastră foarte recunoscător,
Octav Băncilă
Strada POLONIA, nr. 74,
la IOAN NĂDESDE

D.G.A.S. Bucureşti, Fond Corespondenta B.P.
Voi. XXX, doc. 1437.

Haşdeu,
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ION POPESCU-GREACA, UN STRĂLUCIT
AGRONOM ŞI PUBLICIST BOTOŞĂNEAN
IOAN MAXIMIUC

I. O
1. Ce

viaţă

3fl cum a fost ...

uşor uităm!

Istoriografia este uneori nedreaptă cu o seamă de categorii sociale.
Pentru scriitori, fie şi mai puţin valoroşi, chiar cu astfel de menţiuni, deloc
măgulitoare, se găsesc consemnări în dicţionarele de profil, ba adesea câte un
student în pană de subiecte de diplomă, îi consacră un studiu, iar mai târziu şi o
teză de doctorat! Dacă se întâmplă ca odrasla să fie cu oarece susţinere
financiară, lucrarea apare şi între coperţi impozante, văzând lumina tiparului ca
monografie.
N-am să citez aici cazuri anume, ele sunt la îndemâna oricui. Cert este că
nu la fel se petrec lucrurile cu personalităţi de mărime medie din alte domenii,
orjcum importanţi cel puţin cât ,.Cichindeal gură de aur, Mumulean glas cu
durere, Pralea firea cea întoarsă, Daniil cel trist si mic" ... Şi dacă asa se
'
petrec lucrurile cu personalităţi din multe domenii, în ceea ce-i priveşte pe
agronomi, soarta lor li-i şi mai vilregă.
Sigur, faptul n-a putul trece neobservat şi pe la începutul secolului,
agronomii se îngrijeau singuri să nu le fie trecută cu vederea viaţa şi activitatea,
editându-se la câţiva ani odată almanahuri - cum a fost cel realizat de Pagini
Agrare şi Sociale - care, pe lângă utile sfaturi şi diverse informaţii, cuprindea
sintetic date despre toţi agronomii, uneori şi despre cei care aveau numai şcoala
inferioară de agricultură.
După războiul al doilea, almanahurile de agricultură s-au editat cu altfel
de persoane, pe care, de bună seamă, nu-i cazul să le amintesc. Mai încoace, în
perioada postdecembristă, editorilor de almanahuri nu le-a ajuns hârtia să
cuprindă şi să etaleze părţile, de obicei, ascunse ale corpului uman, încât nici de

.
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data aceasta personalităţile din rândul agronomilor n-au aflat un tratament mai
bun. Aşa se face că despre un agronom cum a fost Ion Popescu-Greaca, care
vreme de aproape jumătate de secol s-a ocupat de destinele agriculturii din
nordul tării nu veţi afla nimic în Dicţionarul enciclopedic ( 1971) ba nici în
Enciclopedia agricolă (Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1988) sau în alte lucrări
de specialitate. Şi aceasta cu toate că el însuşi a fost un prolific publicist,
colaborator la editarea de enciclopedii - cum se va vedea - concomitent cu un
bun agronom pe tărâmul practicii ceea ce I-ar fi îndreptăţit la un plus de atenţie.
Fără să credem că prin aceasta vom face o reperaţie totală, considerăm că
cel puţin vremelnic, din moment ce totul e supus uitării, vom arunca o rază de
lumină peste lumina ce s-a stins ...
2. Un .fiu al satului în

serviciulsătenilor

Deşi mă simt îndemnat să încep cu ideile şi concepţia generală care i-au
dominat viaţa şi activitatea lui Ion Popescu-Greaca, nu mă voi abate de la ~tilul
consacrat al lucrărilor cu caracter monografie.
Agronomul de excepţie care avea să devină Ion Popescu s-a născut în sat,
în Greaca, o comună din fostul judet Ilfov, azi ţinând de Giurgiu, în familia unor
agricultori. Tatăl său se numea Iancu, nume curat românesc, iar mama Dobra,
poate provenind dintre bulgarii din zonă dar poate tot dintre români, spiritul de
imitare a numelor străine fiind destul de vechi la noi.
Iancu Popescu nu era însă un agricultor oarecare. El făcuse studii ce i-ar fi
dat dreptul să profeseze preoţia. Dar nu a profesat-o niciodată. El s-a ocupat
temeinic de agricultură, pentru că avea pământ bun pe malul Dunării, ţinea la
vremea aceea şi o livadă, care nu era lucru puţin în epocă. E drept, duminica şi
de sărbători, desigur şi în alte împrejurări ce impuneau ritualuri religioase, Iancu
se afla la biserică, alături de preotul satului slujind ca dascăl.
Ion Popescu-Greaca s-a născut în ziua de 20 octombrie 1885, deci cam în
aceeaşi epocă istorică cu Enescu şi Sadoveanu, în aceeaşi atmosferă de sfârşit
de secol cu frământări sociale şi politice de afirmare a idealului naţional
românesc, de unitate statală, de dezvoltare economică.
Şcoala primară a urmat-o în satul natal aproximativ între anii 1892-1897.
Părinţii săi, desigur, cu posibilităţi materiale bune, oameni cu deschidere pentru
învăţătură, îl trimit apoi la una din cele mai de seamă şcoli ale timpului din
Bucureşti - la liceul "Gheorghe Lazăr", pe care îl urmează între anii 18961903. De mentionat
că trimiterea lui la învătătură
în Bucuresti
,
,
, a fost facilitată
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de faptul că Iancu Popescu- tatăl, avea acolo un alt fiu- Vasile, care locuia pc
str. Depărăteanu 26, se vede, nu prea departe de liceu, mort în 1916.
În 1903, la absolvirea liceului, ţăranul provenind din mediul rural, ce
OP\iune mai bună putea avea decât şcoala de agricultură? La Herestrău
("Fierăstrău", cum figurează în unele publicaţii ale vremii) funcţiona Şcoala
Superioară de Agricultură, devenită apoi Academia de Ştiinţe Agricole, cu un
prestigiu consolidat de cei aproape 50 de ani de activitate, cu profesori de
renume. Aşa se face că la sfârşitul studiil9r licealc se îndreaptă către această
şcoală, pc care avea să o absolve în 1908, ca şef de promoţie. Aici, cu ştiinţa lui
remarcabilă de a-şi face prieteni, şi-a apropiat mulţi colegi de care va rămâne
legat peste ani.
,
La scurtă vreme după ce devine diplomat al acestei Academii îl aflăm,
desprins de Bucureşti, chemat de glasul interior al dorinţei sale de afirmare,
tocmai în extremitatea nordică a tării la Pilipăuti-Lunca, J·udetul Dorohoi, azi
'
'
sat care se numără printre cele răpite din trupul României prin Tratatul
Ribbentrop-Molotov. Acolo, începând din 1908 (de la 15 octombrie) şi până în
1912
(la 31 martie) funcţionează ca profesor şi director al Şcolii practice de agricultură. Şcoala respectivă, din capul locului, i-a conferit un statut de vază prin partea
locului.
Că avea un statut deosebit printre localnici şi era cunoscut şi apr~ciat ne-o
confirmă însăşi faptul că s-a apropiat de o persoană atât de importantă în zonă,
cu o onorabilitate deosebită, cum era d-1 Gh. Cucu, negustor şi proprietar
(n. 1848), care cu soţia sa, Ecaterina Cucu a construit biserica din Dobrinăuţi
(azi Hapăi) - Vf. Cîmpului (1888-1892) şi Căminul de bătrâni din Dorohoi
(19 10) pe care l-a şi dotat adecvat (Ambele ctitorii ale sale există şi astăzi în
funcţiune, şi-i de menţionat că în faţa căminului de bătrâni din Dorohoi se află
şi o statuie a acestei personalităţi, după aprecierea plasticienilor, destul de
reuşită). Ei, bine, această personalitate găseşte de cuviinţă că-i poate da 'in
căsătorie lui Popescu-Greaca (inginerul de 25 de ani) pe fiica lui Aglaia,
"minoră, de ani 16", cum glăsuieşte actul de căsătorie din 22 ianuarie 1911
încheiat la orele trei post meridiane", la Primăria Dorohoi.
Spirit întreprinzător, cu· mare mobilitate de gândire şi acţiune, stimat şi
iubit de colegi, cu mulţi prieteni şi apropiaţi dintre oamenii de rând, PopescuGreaca trece cu uşurinţă de la o activitate la alta, îndeplineşte concomitent mai
multe atributii.
, Asa
, se face că între 1 martie 1912 si
' 15 februarie 1914 n aflăm
excrcitându-şi profesiunea în calitate de administrator agronom şi agronom
regional la Casa rurală Darabani - Dorohoi şi Casa rurală a judeţului Dorohoi,

.
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instituţii

cu importante

funcţii

în propulsarea economiei

săteşti

la vremea

respectivă.

Epitropia Institutului "Nicolae Sofian" din Botoşani, căruia îi aparţinea şi
din Pilipăuţi-Lunca, unde funcţionase cu câţiva ani în urmă tânărul
inginer agronom ca profesor şi director apelează la serviciile sale din nou. De
data aceasta îl solicită şi îl numeşte, începând cu 15 februarie 1914 profesor şi
director la AŞcoala practică de agricultură din Băluşeni, care, de asemenea, îi
aparţinea. (In treacăt fie spus, la Institutul Sofian, între epitropi se afla cel care
avea să fie numit mai târziu de către legionari "prinţul roşu", d-1 Scarlat
Callimachi, publicist de marcă).
BăJuşenii, între cele două războaie a fost un centru prestigios de educaţie
pentru agricultori. Acolo au fost înfiinţate şi au funcţionat printre primele obşti
de exploatare a pământului şi-i posibil ca ideia să-i fi aparţinut lui Greaca. De
altfel şi până astăzi vechea şcoală a rămas sediul de asociaţie agricolă·.
Şcoala

3. Când din

ţară "rămiisese

numai un colţ"

din Băluşeni 1-a prins şi războiul, în timpul căruia n-a fost
eliberat din funcţie (cu toate că a fost mobilizat - concentrat la 31 iulie 1914 şi
demobilizat la 31 martie 1918) post pe care îl deţine ca atare pînă la numirea sa,
la 1 aprilie 1918 ca şef al Regiunii agricole Suliţa-Botoşani. (La activitatea
militară ne vom referi separat). Între 15 aprilie şi 31 decembrie 1918
funcţionează ca şef de cancelarie la Consiliul agricol Botoşani iar între 1
ianuarie şi 31 decembrie 1919 îndeplineşte funcţia de Consilier agricol al
La

şcoala

Judeţului Botoşani.
După

cum se vede, în acele zile grele pentru ţară, când, aşa cum scria el
din ţara noastră numai un colţ şi n-a lipsit mult să nu mai
rămâie nimic", spiritul organizatoric şi capacitatea tehnică a specialistului
agricol Ion Popescu-Greaca au fost chemate să rezolve problemele complexe ale
aprovizionării armatei, ale asigurării seminţelor şi efectuării însămânţărilor întro zonă vitală pentru existenţa României, ale cărei principale forţe şi însăşi inima
sa fus~se permutată vremelnic în Botoşani, Dorohoi şi Iaşi.
In prag de an nou, 1919, la locuinţa din Botoşani, str. Armeană 40, pe care
şi-o cumpărase (cea primită drept dotă în Dorohoi, str. Jâjiei, nr. 54 o vânduse) a
avut o surpriză- o scrisoare sosită pe numele lui (adresa nr. 16.776/1918) din
partea Ministerului Agriculturii şi Domeniilor - Direcţia Agriculturii şi
Viticulturii: "A vând în vedere că pentru pregătirea lucrărilor referitoare la
expropriere este nevoie de elemente tehnice bine pregătite; ... că inspectorii
generali actuali care funcţionează sub autoritatea acestui Minister, precum şi
undeva

,,rămăsese
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celelalte organe care depind de Casa Centrală a Cooperaţiei şi Împroprietărirei
nu sunt suficiente pentru pregătirea şi conducerea lucrărilor urgente ce trebuiesc
executate din punct de vedere agricol pe teren; . . . ţinând seama de urgcnţa ce
trebuieşte pusă în pregătirea acestor lucrări de teren, am anoarea a vă face
cunoscut că prin deciziunea ministerială nr. 18.853/918 sunteţi numit pc ziua de
1 ianuarie 1919 consilier agricol judeţean al judeţului Botoşani.
Cum în judeţul dvs. există d-1 V. Rizescu inspector agricol, O-sa _va
continua a funcţiona sub autoritatea directă a acestui Minister ca ajutor al dvs.,
potrivit dcciziunilor în vigoare, ocupându-se în deosebi cu aplicarea Legii
Învoielilor Agricole. Plata salariului lunar cuvenit dvs. este de 990 lei plus
cheltuielile de deplasare când ve\i fi chemta în interesul serviciului, care se
fixează la 30 lei pc zi ...
Pentru că lucrările la care sunteti chemati a colabora sunt de o extremă
'
'
importanţă şi urgenţă şi luând în consideraţiune că nu sunteţi la curent cu toate
chestiunile referitoare, vă rugăm ca de urgenţă să vă prezentaţi la Minister spre
a vi se da toate instrucţiunile necesare pentru ca apoi să mergeţi la judeţul unde
sunteţi repartizat în primele zile ale lunii ianuarie 1919 pentru a lua postul în
primire".
4. La orixinea unor decizii cu caracter de pionerat
În calitatea de consilier agricol al judeţului Botoşani se ocupă de
aplicarea reformei agrare în judeţul Botoşani până la sfârşitul lui
1919. Bine cotată activitatea sa aici, însă cineva- un prieten (îl avea la Minister
pe bunul său coleg G. Cipăianu, cu care colaborasc în diferite împrejurări) ori
poate chiar singur se gândeşte să se ducă pc locurile unde s-a născut. Aşa se
face că pc 30 decembrie 1919 la Botoşani, din partea directorului general G.
Cipăianu din Ministerul Agricullurii se recepţionează pc adresa lui PopescuGreaca urmă- toarca telegramă:
"Fiind transferat pe 31 decembrie 1919 la Consilieratul Agricol Ilfov,
prcdaţi serviciul O-lui Al. Ciulci înlocuitorul dv., închcind cuvenitele acte".
Pc vrutc, pe nevrutc, s-a prezentat la post, deşi în mod curent declara că
"având nevastă moldoveancă, am devenit moldovean".
Desigur, poate într-un entuziasm de moment, reîntâlnindu-se cu prieteni
vechi v-a fi fost multumit
la început. Acasă, la Botosani,
îi rămăsese nu numai
,
'
familia ci şi anumite proiecte la care gândise de multă vreme şi încă
ncînfăptuile. Printre ele se afla acel celebru proiect în epocă, realizat cu ing.
Alexandru Ciulei (avea o proprietate în Plopenii Mici, comuna Ungureni, unde
vechiul conac mai există - si a cărui fiică s-a căsătorit cu celebrul agronom Gh.
'
pregătirea şi
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Ionescu Sişeşti). Este vorba de canalul de translare a Siretului în Sitna, pentru a
aproviziona ·cu o sursă constantă de apli -populaţia Botoşanilor, precum şi
eventualele industrii. Aşa numitul "canal Ciulei", început între cele două
războaie la vest de Bucecea, mai putea fi văzut cu câţiva ani în urmă. E de
presupus eli ideia celor doi ingineri se afla într-o fază înaintată de elaborare la
data respectivă şi cum să nu îţi fie drag un asemenea proiect, care, în cele din
urmă a fost înfăptuit după război într-o variantă îmbunătăţită, prin conductă,
Botoşaniul fiind printre puţinele localităţi din ţară und(>ilpa ajunge în oraş rară
c.heltuieli de energie, prin cădere liberă (la Bucecea altitudinea la care se află
Siretul este de 270 m iar altitudinea Botoşanilor este de 130 m).
Se gândea, probabil, la vremea ceea - era un gând temerar - să introducă
în prlHillca agricolă irigaţiile. Oare nu cu acest gând se întoarce acasă la sfârşitul
lui martie 1920? Între el şi proprietarii fabricii de zahăr din Ripiceni trebuie să
fi avut o discuţie prealabilă pe o astfel de temă din moment ce, într-o prioritate
absolută pentru zonă, el introduce pe un teren din vecinătatea fabricii chiar
irigaţiile la cultura sfeclei de zahăr. (Ca un fapt particular, tot el pune la punct şi
un sistem de drenaj în zonă, în vecinătatea fabricii, pentru un teren de fotbal sistem care funcţionează şi astăzi excelent).
Fabrica aceasta nu era una oarecare. Potrivit informaţiilor de care
dispunem, în campaniile de vârf absorbea peste 1000 de braţe de muncă.
Producţia în 24 de ore era de 200 tone de zahăr rafinat. În 1913, de exemplu, la
această fabrică s-au prelucrat nu mai puţin de 65.000 tone de sfeclă cu o
producţie de 7000 tone de zahăr. La vremea când Popescu-Greac:l s-a angajat la
fabrică, aceasta era una din ~ele mai moderne din ţară şi aparţinea de o
companie străină - Miellassaux et Cnie iar titulatura pe actele eliberate lui
Popescu-Greaca scria aşa:
,,RIPICENI"- societate anonimă română de ,,Fabrici şi rafinării de zahăr,
spirt, acid carbonic şi cherestea" cu capital "deplin vărsat" de 200.000.000 lei,
plus 50.000.000 lei fond de rezervă.
La această fabrică, inginerul Popescu-Greaca a îndeplinit funcţiile: şef şi
"Director al Culturii de Sfeclă", funcţii exercitate în două perioade: între 1
aprilie
1920
si
.
.
' 16 martie 1921, precum si
, între 1 ianuarie si
' 30 iunie 1922. În
intervalul 16 martie - 31 decembrie 1921 a funcţionat în calitate de consilier
agricol al judeţului Dorohoi (numire survenită prin Înalt Decret Regal, nr.
980/21) care se pare că nu i-a convenit şi îşi dă dimisia, revenind la Ripiceni.
Totuşi, în intervalul cât a lucrat la Dorohoi a dobândit, prin decizia ministerială
(nr. 9594/29 iulie 1921 ), calitatea de Consilier Agricol clasa 1.
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5.

Co'!finnări

ale

măiestriei pn~lesionale

Postul de la Ripiceni îl cedează în favoarea funcţiei de Agronom Inspector
clasa III-a în Dirccţiunea Generală a Casei Centrale a Cooperaţiei şi
Împroprictăririi sătenilor, care i s-a acordat de la 1 iulie' 1922 şi unde era rugat
să se prezinte "cât mai neîntârziat posibil".
Aceste pendulări, dimisii şi promovări arată o personalitate puternică,
constientă de valoarea sa, care îsi doreste locul cuvenit în bransa sa; nu se lasă
,
'
'
'
purtată de valurile întâmplării. La începutul anului 1922 depune o cerere de
înscriere în Corpul Agronomilor iar în 3 martie anul următor primeşte o
comunicare potrivit căreia (prin Decretul Regal 5607118 dec. 1922) a fost
încadrat "în Seqia 1-a cu gradul de Agronom Inspector, clasa 1". Comunicarea i
se face chiar sub semnătura celei mai mari autorităţi agronomice româneşti din
toate timpurile - Gh. Ionescu Sişeşti, pe atunci director general al DGA.
"Comisiunea plenară pentru propuneri de numiri şi înaintări, instituită pe lângă
<:asa Centrală a Împroprietăririi", în şedinţa din 24 iunie 1924. îl declară
"Definitiv în funcţiune", de la 1 ianuarie 1924. Începând cu 1 ianuarie 1925 este
confirmat în post în gradul de Agronom Inspector General. Curând avea să fie
numit şi în funcţia de membru în Consiliul Superior Tehnic al Agriculturii ce
funcţiona în Ministerul de profil dintre cele două războaie mondiale.
Problemele care se puneau în coordonarea agriculturii în diverse zone ale
ţării erau mari şi complexe iar pentru a le rezolva se cereau oameni competenţi.
În aceste condiţii, de la 1 ianuarie 1930 a fost chemat să îndeplinească funcţia
de "Inspector al Îndrumării la Secţiunea agriculturii şi reformei agarare din
Directoratul Cernăuţi".
6. Cu ordin de evacuare ...

La timpul respectiv, din Dircctoratul Cernăuţi făceau parte întreaga
de Nord, J·udctele Hotin, Dorohoi, Botosani, Rădăuti, Suceava si
,
'
'
'
Fălticeni. Cine ştie însă din ce motive însă, la numai patru luni de la numire.
Ministerul revine asupra deciziei şi, pc baza unui raport de anchetă întocmit de
către inspectorul general D. Voiculescu, este "transferat în interese de serviciu
şi în aceeaşi calitate" pe ziua de 3 mai 1930 la Directoratul ministerial
Timisoara (nr. 7). Nu trec însă nici două luni si la 4 iulie 1930 îi revine
com~nicarea precum că a fost transferat pe ziua d~ 1 iulie 1930 de la Serviciul
agriculturii şi domeniilor de pe lângă Directoratul VII Timişoara, în aceeaşi
calitate, la Dircctoratul II Cernăuţi.
Bucovină
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Cu intermitenta menţionată, Popescu-Greaca a functionat la Cernăuti
aproape 14 ani. A vea domiciliul într-o casă din str. General Mirccscu nr. 4
(numele străzii din vremea aceea) şi aici şi-a crescut şi educat copii, a trăit cele
mai multe din satisfacţiile profesionale şi familiale.
Cernăutiul 1-a părăsit în baza ordinului de evacuare primit în martie 1944.
mutându-sc la Curtea de Argeş (pentru o lună de zile), apoi la Bucureşti, unde a
rămas la post în Ministerul Agriculturii, ca director, figurând în această calitate
în fişierul preşedinţiei Consiliului de Miniştri. post din care s-a pensionat în
anull945.
La sfârşit de carieră revine în Botoşani. A vea aici o casă, pc fosta str.
Primăriei. apoi Regian Maria, iar actualmente str. St. Luchian 7, cumpărată în
locul celei vândute de pe str. Armeană 40. Aici locuia cu sotia sa, Aglaia, o
bună gospodină şi mamă desăvârşită, împărţind cu ca bucuriile şi tristcţile. de
care s-a despărţit la 6 noiembrie 1946 când dânsa a plecat prima dintre cei vii.
Rămas singur, pensia nu şi-a inteles-o ca o retragere definitivă din
activitate. Atât cât I-au ţinut puterile şi pc cât i-a fost permis a continua să
activeze în cadrul corpului agronomic local până la sfârşitul vieţii, survenită în
martie 1948.
Mutat la odihna de veci, pentru neodihna cu care şi-a înţeles trecerea prin
viată, pentru exemplul de dăruire dovedit de-a lungul atâtor lungi şi frământa[i
ani merită să ne aplecăm cu respect asupra moştenirii scrise. a tezaurului de idei
pc care ni le-a lăsat cu gândul curat că nimic nu se naşte din nimic. că la temelia
a ceea ce zidim azi se aşează fapta înaintaşilor.
Dar ce anume se află la temelia formării sale"! Cu ce gânduri, cu ce idei
opera Popescu-Greaca? Acestea sunt întrebări la care vom căuta răspuns în
rândurile ce urmează.

II. Progresul agricol mereu se dezvoltă între aceleasi coordonate

'

1. La Întâile i:;:yoare.
Format la Hercstrău, unde se mutase în 1869 prima vatră de învă[ământ
agricol românesc înfiintată la Pantelimon încă în 1852. într-o perioadă în care
această şcoală ajunsese la maturitate (din 1886, acolo se organizează şi o bază
didactică modernă - Staţiunea Agronomică era întâia institutie de cercetare).
Ion Popescu-Greaca beneficiază din start de o bună pregătire teoretică ŞI
practică.

La 1 iunie 1903, când a fost sărbătorit scmiccntenarul şcolii de la
(amânat cu un an. probabil. din cauza marelui incendiu ce-i mistuisc

Herăstrău
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acareturile în 1902), aceasta dăduse de-acum 538 absolvenţi (în medie, anual,
câte Il absolvenţi), cu profesori ce aveau un bun renume, între care şi preţuitul
agronom Vlad Cârnu-Munteanu (m. la 18.XI.l903, la 45 de ani).
La îndemână va fi avut şi studiat Analele Staţiunii Agronomice, care
începuseră să apară din 1904, publicând rezultatele întâilor cercetări agricole de
la noi (Să menţionăm aici, că· în calitate de student practicant, Ion PopescuGreaca trebuie să fi lucrat în câmpul experimental (29 ha) ce i se repartizase de
către Ministerul Agriculturii Staţiunii şi respectiv Şcolii de la Herăstrău, unde se
executau:
"1. Experienţe cu varietăţi recunoscute ca bune, cu îngrăşăminte chimice şi
asolamente";
11.-111. Parcele mici cu varietăţi de plante străine şi indigene pentru
plantele noi introduse şi selecţionate;
IV. inmultirea a 2-3 varietăti de plante selectionate, în vederea producerii
'
'
'
seminţelor şi răspândirii lor în ţară"; (citat după Gh. Anghel-Vatra de la
Herăstrău -leagăn al stiintei agricole românesti, Ceres, 1987).
În câmpurile e~peri~entale de la Herăstrău (azi cuprinse în perimetrul
Muzeului Satului şi parte din Parcul Herăstrău) se făceau experienţe de cultură
comparative cu grâu, porumb, fasole, cartof, in, plante de nutreţ, precum şi cu
îngrăşăminte minerale şi artificiale, cunoştinţe care, desigur, îi vor fi influenţat
determinant formarea ca specialist.
În mod sigur, un câştig profesional l-a prezentat pentru cel ce a~ea să
absolve ca şef de promoţie şcoala de agricultură în 1908 lectura Raportul
apreciatului agronom Corneliu Roman, publica~ în Anale, elaborat în 1905,
asupra staţiunilor agronomice din Italia şi Ungaria :)e care le-a vizitat cu prilejul
participării la un Congres internaţional de agricultură ca delegat al României, şi
care se desfăşura în Italia. În acest fel, tânărul viitor specialist se punea în
legătură nu numai că ceea ce era cunoscut la noi în tară ci si cu noutătile din
'
'
'
practica şi ştiinţa agricolă din ţări din Apus.
Fără îndoială, proiectând formarea tânărului specialist în contextul mai
larg al tezaurului acumulat de ştiinţa agricolă românească a timpului nu putem
uita că la data respectivă Ion Ionescu de la Brad îşi publicase principalele
lucrări, multe de referintă si astăzi sub anumite aspecte, si care este exclus să nu
fi făcut parte din bibliogr~fia studiată de viitorul sef de' promotie. Si nu numai
atât, pentru că în perioada respectivă se afirmă m~lţi alţi distinŞi ag;onomi cu a
căror operă şi activitate a intrat nemijlocit în contact - P. S. Aurelian,
Constantin Sandu-Aidea, Gh. Ionescu-Sisesti, Corneliu Roman s.a. Constantin
Sandu-Aldea, rudă cu prietenul său, Al.' Ci ulei, şi deci şi cu l~,!lescu-Sişeşti,
venea adesea în Botoşani şi-i purta frumoasă prietenie lui Greaca. Intre astfel de
intelectuali de rasă, care se întâlneau în casa Liceului din Botoşani, unde acum
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este laboratorul de

criminalistică,

Popescu-Greaca se

mişca

desigur cu

dezinvollură.

2. Un spirit metodic, si.\·tematic
Calităţile

dovedite în timpul studiilor universitare, raporturile permanente
cu somităţi ale ştiinţei agricole în domeniu, faptul că chiar de la început a
funcţional ca profesor şi director al şcolii practice de agricullură din Pilipăuţi, şi
apoi al celei similare din Băluşcni, i-au accentuat caracterul analitic, sistematic,
deprinderilc de a sintetiza din mulţimea faptelor concluzii cu valoare generală.
pc care şi le expune în scris. În publicaţiile vremii îl vom întâlni frecvent
încercând să dea un caracter de raţionalitate demersurilor tehnice şi economice
ale factorilor decizionali în domeniul agriculturii.
Articolele sale din Junimea Moldol'ei de Nord care apărea la Botoşani
(începând chiar din nr. 111919). VIAŢA AGRICOLĂ. bilunar al Societăţilor
Agronomilor. din conducerea căruia făcea parte în calitate de membru in
Consiliul Societăţii Agronomilor (cum apare în nr. 1. an XI, din 1.01.1920).
Paxini Axrare şi Sociale etc. dovedesc o viziune globală fundamentală ştiintific
asupra problematicii agricullurii şi agricullorului român. pentru care întrevede
soluţii ce corespund pc deplin şi astăzi -în concordanţă, desigur, cu timpul care
ne desparte de vremea lui - pentru ridicarea economică şi profesională a clasei
rurale, bazate pc exploatarea pământului.
În cele ce urmează ne vom opri asupra unora dintre ele:
3. Un apel de dincolo de mormânt - Nu
cele tehnice!

amestecaţi

interesele politice cu

În articolul .,În lt'glltunl cu refon~a agranl" (Junimea Moldovei de Nord.
an. I, nr. 1. 5.01.1919, pg. 33-36), oprindu-sc la Decretul-lege de împroprictărirc, Ion Popescu-Greaca. gândind în mod realist la opera ce urma să fie
înfăptuită, observă şi anumite imperfectiuni în conceperea acestei mari reforme.
care însă puteau fi depăşite de reglementări adecvate ul~crioarc.
Pornind de la faptul că "opera trebuie înfăptuită". că necesitatea ci diferă
de la o regiune la alta şi impune difercnţicri în modul de aplicare. consideră că
reforma generală poate "suferi mlădicri după regiuni, după necesităţi. după
nevoia şi des imea populaţiei etc.". Fără să cităm prc larg din articolul
menţionat. cuprins, de allfcl, ca anexă la lucrarea de faţă. vom menţiona doar că.
una dintre soluţii pc care o recomandă este "să se comtituie de urgenţă Obştii

- organizate pe alte baze - care să ia asupra lor, odată cu
de moşie ce se cuJ•ine după cotele stabilite şi im•entarul
corespunzdtor al cultimtorului mare - şi care obşti, prin munca obligatorie a
de

cumpărare

porţiunea
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tuturor locuitorilor din comun - obligativitatea muncii se impune - vor cultiva
întreaga suprafaţă a moşiei cedată ca însăşi cultivatorul mare, până la
împărţirea în loturi şi colonizarea ce va urma" (avea în vedere zonele cu
populatie agrară rară).
Deci preconiza o etapă jntermediară de înfăptuire· a reformei agrare, care
să nu conducă la scăderea producţiei, a cărei necesitate s-a relevat şi recent în
procesul de colectivizării din anii de după 1989. Dar, ca şi acum, nici atunci
specialiştii agricoli n-au fost asculta{i. Tocmai de aceea, el revine asupra acestui
subiect mai târ~iu.
În articolul "Producţia agricolă în legătură cu reforma agrară" (\:'IA ŢA
AGRICOLĂ, anul XIV, nr. 9 din 1 mai 1923, pg. 263-273) Ion Popescu-Greaca
face constatarea că după primul an de aplicare a reformei agrare, când în
primăvara anului 1919 au fost defalcate şi date micilor proprietari prin
expropriere 2.224.587 ha, au râmas necultivate 350.000 ha în regiunile cu
pământ mult iar producţia a scăzut mult în toate zonele ţării. Analiza asupra
factorilor concurenţi la o stare de lucrari şi concepţia sa despre orientările
. necesare pentru a scoate agricultura românească din această situaţie capătă
valoare de adevărat program de acţiune.
În articolul-studiu menţionat, el ridică câteva aspecte:
1. Mai întâi, cu date indubitabile demonstrează că "intensificarea producţiei agricole şi

implicit a exportului de cereale" sunt determinate pentru, situaţia
valutei noastre şi a situaţiei ţării în general.

II. Cauzele care au condus la scăderea producţiei agricole nu numai în
tirppul şi din cauza războiului mondial, ci şi după aceea, în opinia sa au fost:
1. Lipsa de instrumente şi maşini agricole; insuficiente înainte de război,
în timpul acestuia prin distrugere, nereluarea - la timpul respectiv a producţiei la nivelul antebelic.
2. Micşorarea inventarului viu- vitele de muncă;
3. Lipsa de seminţe- nici suficiente, nici de calitate;
4. Restrânge rea mijloacelor de comunicaţie şi transport;
5. Măsurile restrictive impuse de guvern asupra unor produse agricole, ca
şi taxele mari de export puse asupra altora;
6. Schimbările în repartiţia proprietăţii rurale de după 1919.
împuţiaate

Analizând aceste aspecte pe rând, autorul remarcă si obiectează că
instrumentele şi maşinile agricole lipsesc agricultorului şi datorltă scumpetei lor
~xcesive; animalele de muncă s-au impuţinat şi pre{ullor a crescut ne111ăsurat.
In scopul de a satisface necesarul de grâu de sămânţă, recomandă conducătorilor
de societăţi cooperative, bănci populare, obşti, cooperative agricole, cooperative
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de con:-.um etc.

să introducă

în

cultură ~i

grâul de

primăvară.

ca

măsură

imediată.

Dincolo de valoarea momcntană, trecătoare a unor astfel de concluzii cu
măsuri aplicabile atunci ~i acolo. se întrevăd în observaţiile sale altele cu bătaie
lungă, lesne de altfel de dcta~at. În corpul aceluiaşi articol stăruie asupra
mportului dintre mc1rimea proprietc1ţii ~i nivelul produqici. Aceasta îi oferă
prilejul să rclevc anumite stări ~i să dcgajczc concluzii mai generale referitoare
în special la exploatarea micilor proprietăţi. Drept argumente el prezintă
următorul tablou asupra agriculturii româneşti de după expropriere a din 1919:
-proprietatea mică. suh 10 ha (cu lot generalizat de 5 ha reprezintă
76.84 <'k din suprafaţa totală cultivahilă a ţării. respectiv 6.014.036 ha; era
rcpartizată la 939.939 capi de familie;
-proprietatea mijlocie. cu 826.800 ha. cu proprietăţi cuprinse între
Hl-100 ha. deţinea 10.56 Cfr din terenul cultivahil ~i aparţinea la 3X.723
proprietari (în medic 21 ,35 ha);
-proprietatea mare. cu 985.960 ha, de peste 100 ha ca întindere. era
deţinută de 3.586 proprietari. cu o pondere în cultivahil de 12.61 % (275 ha. în
medic).

4. ,.Pc/mântui. tot sc1tenii I-au muncit

şi

mai Înainte. foloa.H'Ie nu t'rllll alt'

lor··.
Din această analiză. el desprinde concluzia că .. asupra micii proprietăţii.
deci. urmează să ne îndreptăm ochii cu toţii. pentru a o pregăti hine profesional
~i a o organiza în vederea unei produqiuni sporite ~i în vederea plasării
produselor ci în condiţiunilc cele mai hunc". Căci în graba cu care s-a decretat
~i legi rai uiicrior reforma s-au strecurat erori de ordin economic ce cu greu
vor putea fi remediate.
Între erorile produse, sunt semnalate şi unele care ne sunt apropiate. lalii
una din remarcile sale. scrisă în graiul frumos al vremei. într-un stil direct ~i
plin de adevăr" ... Rt'f(mna .f(1nîndu-se Într-o t'pon1 rei'O!uţionarc1. politica de
partid s-a amestecat În elaborarea ei şi ... a Încef1llt prin a se da cât mai repnle
În proprit'tate deflnitil'll. Ori nu de proprietate de.flnitil·c1 m't'au nei'Oie .w1tenii
noştri nw1widecât, ci de folosin(a pclmâllfului, pe care ei îl munciserc1 .~·i mai
Înainte darf(Jioasele nu erau ale lor.
Popescu-Greaca lucrase direct la aplicarea reformei agrare în câteva sate
din judeţele Dorohoi ~i Boto~ani şi cunoştea hine starea de lucruri. Mulţumiţi de
felul cum o aplicase. ţăranii din Santa Mare. în porţiunea în care acum se intră
dinspre Boto~ani în sat au dat numele de Greaca, în onoarea sa. cătunului nou

re
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constituit în urma reformei. Nume de acestea s-au păstrat până la reforma
administrativă din 1968. Obiecţia lui, aşa cum a fost enunţată mai sus, venea din
activitatea practică pentru a cărei eliminare el avea şi o soluţie, dar care n-a fost
aplicată. Anume, ea 'consta în etapizarea reformei, în sensul că la început
pământul trebuia să fie folos~t prin obştii şi comitete de exploatare, până când
exproprierea era definitivă şi se ştia precis ce s-a expropriat, până când se
măsura si cadastra vechea proprietate tărănească si se camasa în mod economic,
'
'
'
pământul atribuindu-se după criteriile stabilite într-un chip raţional, în raport de
considerente tehnice, astfel ca trecerea de cultură în mari proprietăţi la cultura
parcelară a sătenilor să se facă lent, adaptându-se tehnicii agricole şi cu
pregătirea profesională ~decvată.

5.

Adevăruri

rostite la început de veac pe care destui nici azi nu vor să le

creadă

Pentru remedierea stării de lucruri ce s-a creat prin aplicarea cu atâtea
a reformei venea cu soluţii, nu încă înainte de a pune în lumină din
nou pricinile scăderii producţiei şi anume:
"1. Marea proprietate posedă lanuri de formă economică, putându-se
lucra cu uşurinţă şi de o mărime aşa ca să se poată face o rotaţiune sistematică a
plantelor; spre deosebire de mica proprietate parcelară, care posedă .adeseori
bucăţi prea mici de pământ şi de o formă ce adeseori nu îngăduie lucrarea.
2. Marea proprietate a putut folosi instrumente şi maşini care înlocuind
braţele şi sporind munca, sporesc simţitor venitun!c;
3. Marele proprietar - sau personalul exploatării - era mai bine pregătit
pro.festonal, putând conduce mai rational exploataţiunea şi avea ca atare venituri
mai mari" .
. . . Iată adevăruri rostite la început de veac, pe care unii nici azi nu vor s~
le audă, ncînţelcgând că se poate opera foarte bine cu avantajele marii
proprietăţi dacă exploatările agricole sunt organizate ştiinţific, dacă proprietarii
lor sunt organizaţi adecvat.
Două căi vede Popescu-Greaca de urmat pentru ieşirea din situaţie, căi ce
sunt conforme cu practicarea unei agriculturi moderne şi astăzi. El le numeşte:
a) Educaţiune profesională şi
b) Organizaţiune
Ce continut dă el acestor enunturi?
'
deficienţe

.
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Nu e ele conceput ca axricultura sâ.fie practicatc1 ele oamenifiirâ prexâtire
adecmtâ. Aceastii chestiune o pune pe prim plan şi propune ca
sălcnii, adică proprietarii de pământ să fie instruiti prin:

prt~{esionalc1

-Conferinţe;

-

Şcoli

de adulti;
practice de agricultură;
-Şcoli agricole de iarnă;
- Staţiuni experimentale şi mici ferme demonstrative. cât mai dese, care.
pc lângă exemplul viu pc care să-I dea, să procure sătcnilor seminţe selccţionalc.
animale de rasă ele.;
- Expoziţii şi concursuri ele .
. . . Văzând aceste sugestii. azi puţine ar mai fi de adăugat la un cvctual
program în domeniu!
Ce vrea d-1 Greaca prin Orxanizaţiune? Cităm textul autorului: "Prin
orxanizaţiune Înţelex a.mciaţiunea sâtenilor În ton1rc1şii. prin ajutorul nimra
se/ poatii şi ei sc1 folo.'ieascc1 maşinile mari În exploata re şi a organi::.a l'lÎnzarea
produselor lor".
Asocierea spontană pc care o facem noi, cei de azi, între tol'l1rt1şiile d-lui
Greaca şi Întm•iirclşirile tip TOZ, de filiaţie stalinistă, slârneşlc. în mod firesc
refuzul şi faţă de cuvinte. Dar coopcraţia nu e de ohârşic comunistă în sensul cu
care am investit în timp acest termen ci este în firea omului. "fiinţă socială
până-n slrăfundurilc structurii sale sufleteşti". după o expresie deja consacrată.
-Şcoli

6. Statulmt este tm Imn xmpoelar. Viitorul eal fermelor pril•ate
În aceste complexe activităţi de ridicare a agriculturii româneşti PopescuGreaca acordă un rol dcoschil agronomilor. cărora le cerc să dea sătenilor
îndărăt, suh formă de învătăminle. "aceea ce. cu atâta .mcr!ficiu, ei ne-au elat
pânc1 am c~juns ceea ce suntem".
Văzând rolul "asociatiunilor" pentru organizarea pc hazc comerciale a
agriculturii. Greaca nu ignoră câtuşi de puţin rolul fermelor mici. În articolul
"Fermele mici" (Junimea Moldovei de Nord, anul 1, nr. 15/15 ocl. 1919). scris
împreună cu C. Văleanu, de acord cu alti autori, el remarcă faptul că "fermele
mici sunt chemate a juca un mare rol", ca unele în care se dezvoltă lesne
iniţiativa, neîngrădită de birocraţie. "Statul nu e.\·te un hun xospodar". Chiar şi
la .,lermele axricole. la şcoli de axriculturii etc. totul trehuind .\·el se fan/ cu
ordin şi tocmai aici nu se poate lucra as({el, ci cu pasiune şi lihertate de
acţiune".
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Prin aceste idei, el militează mai ales pentru privatizare în agricultură
subliniind că "adminiJtratorii şi directorii ziJelor institutii J-au lovit, În a~•ântul
lor, ori de ordinile d-.lui MiniJtru, ori de legea contabilitătii Jtatului, care au
avut darul Jă JlăbeaJcă entuzia.\·mul celor cari îşi conJacră tot, Întreaga
activitate pentru ridicarea la. un ni1•el Înalt a inJtitutiel ce o conduce. Proba o
al'eln - conJtată concluziv - În .\·tarea de lâncezeală în care Je găJeJc aceJte
inJtitutii din agricultură".
Bune rezultate, în concepţia sa, pot da fermele private constituite cu
ajutorul statului. În acest sens se sugerează "Fennierul, ajutat de Jtat, pe riJc
propriu, va lucra cu râvnă şi beneficiul vafl general". Cine să fie acest fermier?
Opinia lui Greaca este că ,,Dacă s-ar ajuta absolvenţii diferitelor şcoli de
agricultură superioare şi inferioare şi chiar agricultori practici, buni gospoda~i.
dornici de a face o agricultură mai raţională, atunci progresul ar fi altul ... " In
acest sens şi propune ca statul să vândă terenurile din fermele sale agronomilor
şi agricultorilor distinşi, cu credite pe termen lung, astfel ca anuitatca
(amortismentul, dobânda) să fie foarte mică şi în care să lucreze neîngrădiţi de
paralizantele ordine de sus, complicatul sistem de contabilitate şi justificări de
bani, ce se practică în astfel de structuri.
La capătul ·acestei treceri în revistă a vieţii, activităţii şi concepţiei sale
despre agricultură şi sensul dezvoltării ci putem afirma cu temei că Ion
Popescu-Greaca s-a numărat printre reprezentanţii de frunte ai. breslei
agronomilor. Potrivit unor date el a contribuit la redactarea multor articole din
Marca Enciclopedic Agricoiă.
În voi. IV al :vtarii Enciciopcdii Agricole L'v1i-Poro), apărut în cdilura
P.A.S. (Pagini Agrare şi Sociale) Bucureşti, la I!nprimcria CURENTUL SAR.
tipărită în 1942, directorul magistralei lucrări, în Lâmurire, apărută pc post de
prccuvântarc sau prcfa\ă. găseşte cu cale să-i adreseze mulţumiri în mod
nominal, scriind următoarele: ,,/afLI pe colegul PopeJcu-Greaca, Directorul
agriculturi din Bucovina, ~i pc St. D. Spătaru, Directorul Agriculturi'i
Basarabene, care, din propria lor initiativă, ne-au făcut JerioaJe achizitii de
Enciclopedii( ... ) ne-au dat Încurajarea de a merge Înainte ... ";aceasta si în
legătură cu faptul mărturisit cu o pagină mai înainte, anume că, lucrarea, atât de
interesantă si bine documentată, "nu s-au găsit mai mult de o sută de insi care să
. şi-o fi proc~rat, pe cont propriu, prin comandă".
'
Puţine dintre articolele care privesc practica agricolă, sunt semnate în
această lucrare mare, ele cumulând, adesea, opiniile a mai multor colab(l)ratori,
după cum mărturiseşte însăşi directorul ediţiei. Dar contribuţia sa este
ncîndoielnică. Printr-o scrisoare personală ce i-o adresează la 14.XI.1944 din
.Bucureşti, ing. agr. C. Filipescu îi explică d-lui Greaca: "Războiul este pe cale

de a-~i înceta cursul său. Lumea se va lini~ti ~i va purcede la operă de refacere ~i
intregire. Toate indeletnicirile vor începe a ~i jalona căile ~i perspectivele legate
de o viată nouă, clăuită pc aspiratii ~i realizări impusc de noul iucal ctico-social.
Nici noi nu ne vom lăsa·mai prejos. De aceea ne-am hotărftt să punem suh tipar
ultimul volum- al VI-lea din scrie. al MARII ENCICLOPEDII AGRICOLE.
În legătură cu această intentie. d-1 Greaca era informat asupra cuprinsului:
.. hiografia ~i hihliografia tuturor savantilor care s-au ocupat cu agricultura.
ramurile anexe ~i ajutătoare. cât ~i geografia agricolă ~i economică mondială"' ~i
era rugat să expedieze ,.cât mai curând. urgent"· datele cerute. in chip "cât mai
complet" în acest scop. O cerintă la care vrem ~i noi azi să răspundem prin
prezenta lucrare era formulată astfel: În special n-am vrea să lipsească dintre
ace~tia înainta~ii no~tri autohtoni. care. din vremuri trecute. au luptat ~i au
contrihuit la progresul agriculturii sau ramurilor sale. dar despre care azi nu se
mai vorhe~tc. Je~i activitatea lor. în timpul acela. a însemnat un îndemn. o
pârghie de progres ~i o realizare de toată lauda. Este o datorie din partea noastră
să le înscricm numele în această lucrare documentară ~i să trezim în memoria
contemporanilor vrednica lor activitate ~i eventual să le rcînnoim lucrările
pentru a le pune la îndcmâna tineretului".
Pretuirea de care se hucură printre contemporani se relevă ~i din faptul că
în cuprinsul scrisorii de care aminteam C. Filipcscu i se adresează mcn!ionând
in termeni ca acc~tia :.. _ ,.ca unul ce sunteţi hinenmoscut În istoriografia ţiirii"'.
afirma!ia pc care nu credem să o fi făcut de simplă circumstan!ă.
7. Agrmwmul- tdtft'l" Popescu-Greaca Ion şi ofiţerul- agnmom!

O latură a activitălii sale este de ordin militar. Baza!i pc amintiri de
familie mcn!ionăm că în 1913. în timpul răzhoiului româno-hulgar ( 10-17 iulie
JlJ 13 ). Popescu-Greaca a fost încorporat în Regimentul tl9 infantcrie din

Dorohoi. de care avea să apaqină apoi ~i în camp<~nia primului răzhoi mondial.
De altfel. la 2H noicmhric 1913 a fost înaintat la gradul de suhlocotencnt de
rezervă (d. Înalt Decret tl700/0rdin de zi 9IH/1913, puh. în M. Of. 54).
Trei ani mai târziu. în vârtejul primului răzhoi mondial (România avea să
declare răzhoi Austro-Ungarici la 27 august 1916). Popescu-Greaca este chemat
din nou suh drapel la 15 august 191 fi. Două luni mai târziu. la 1 noicmhric. este
înaintat la gradul de locotenent de rezervă. E de mcn\ionat că. în fapt. concentrat
pentru instruqic fusese încă de la data de 31 iulie 1914. iar în 25 sept. acelaşi an
primeşte un concediu şi este concentrat din nou pentru instruqie pc 2X aprilie.
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1915 fiind deconcentrat - ţinea de acelaşi Regiment 69 din Dorohoi la lO iulie
1916 ca în ziua de Sf. Maria, deci o lună mai târziu să fie mobilizat şi trimis pc
front cu partea activă, <;a adjutant al Reg. 69 Inf., prin ordinul de zi nr. 54/916.
Avansarea sa în gradul de locotenent la 1 noiembrie 1916 se leagă de fapte
de arme memorabile. În brcvctul Înallei distinctii ce i s-a conferit - Ordinul
'
"Coroana României" cu spade În xradul de cavaler, acordat la data rcspecti_vă,
se arată că în calitate de sublocotenent în rezervă a condus cu mult curaj un
pluton de asalt şi a determinat căderea unui sat. Un an după aceasta, în care
răstimp îndeplinise cu rigoare ordine şi dispoziţii importante pentru reuşita
românească pe câmpurile de bătaie, la 1 septembrie 1917 este avansat la gradul
de căpitan.
8. Pe frontul pâinei,
comandanţi de elită.

bătăliile

au nevoie ca

şi

pe câmpurile de hâtaie, de

Ţara

trecea prin greutăţi, lipsea pamea, produsele agricole erau
nu mai ajungeau nici oştirii, nici agricultorilor. După cum
menţiona chiar el într-un articol scris la sfârşitul anului 1918, se ajunse la o
situaţie că atunci când i se făcea socoteala fiecăruia de grăunţele de care avea
nevoie, conform raţiilor vitelor oştirii, nu numai că nu i se putea luţt nimic
cultivatorului respectiv, dar mai trebuia să i se mai dea". În aceste condiţii se
consideră că aportul său ca specialist agricol e mai important decât_ cel miiitar
şi, la 1O noiembrie 1917, este demobilizat din armata regulată şi mobilizat pc
loc în calitate de Agronom regional al judeţului Botoşani iar de Ia 31 martie
1918 (I.D.R. 443/918) este demobilizat.
neîndestulătoare şi

9. Sub patru rexi ...
Meritele sale de militar şi agronom aveau să-i fie recunoscute prin
numeroase distincţii de către statul român, unele preţuind în aceeaşi măsură şi
calitatea de specialist agricol. Numai pentru campania din 1913, Carol nu i-a
conferit nici o distincţie ulterior, însă, prin decrete semnate de Ferdinand 1
(Ordinul Steaua României în gradul de ofiţer din 4 ianuarie 1924), miniştri de
război ai României (Medalia "Victoria" a marelui război pentru civilizaţie
1916-1921 dată la 30 iulie 1924; si aceeasi medalie, Ia 30 octombrie 1924;
"Crucea Comemorativă a războiului 1916-i918" cu barctele Ardeal, Carpaţi,
Oituz, Mărăşeşti dată la 15 decembrie 1924; Furaj era (n.n. sens pierdut astăzi)
"Steaua României", acordată la 27 noiembrie 1931 ), de Carol al li-lea (Ordinul
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Coroana României în gradul de comandor - la 15 iulie 1935 ). Mihai 1-iu
(Ordinul Steaua României în gradul de comandor -la 9 mai 1942) şi Mareşalul.
Ion Antonescu (Ordinul "Meritul Agricol" în gradul de cavaler - la 23
septembrie 1942) au cinstit munca unui om care şi-a servit ţara, parafrazându-1
pc Enescu. atât cu spada cât şi cu iscusinţa sa de specialist agricol şi nu o
singură dată, cu condeiul. care a intrat adânc în conştiintclc agricultorilor de
rând.
Popescu-Greaca a iubit Botoşaniul. Trimis adesea să lucreze prin alte zone
ale ţării. s-a întors mereu la Botoşani, unde avea casa şi o mică proprietate - de
5 ha de pământ, în urma împroprietăririi din 1921. în zona unde se află acum
baza de prelucrare a societăţii de Plante Medicinale - PLAF AR şi alte câteva
societăţi. Avea vie. livadă cu soiuri productive care produceau poame ce făceau
deliciul familiei. Căci Popescu-Greaca a avut o familie românească temeinică.
Soţia sa, Aglaia. de care am mai pomenit, cu zece ani mai tânără (născută la
Dorohoi în 1895) i-a dăruit patru copii.
1O. Un arhore cu ramuri 1•iguroase ridicate cu îndrt1:nealc1 spre înalturi

Întâiul născut în familia agronomului Ion Popescu-Greaca şi a soţiei sale
Aglaia a fost Radu. El a venit pc lume la 7 decembrie 190X. încă pc vremea
când se afla la Pilipăuţi. ca profesor şi director al şcolii. Radu avea să facă
şcoala primară în Botoşani, iar apoi şi-a continuat pregătirea la laşi şi Cernăuţi
în licee militare.
După bacalaureatul de la Cernăuţi luat cu strălucire, continuă pregătirea la
Şcoala militară din Sihiu încă trei ani, iar apoi o şcoală specială de cavalerie în
acelaşi ora~. pc care o încheie clasificându-se al Il-lea în promoţia sa. Ohţinând
gradul de locotenent de cavalerie este trimis în această calitate la Regimentul 8
Ro~iori unde, ţinându-sc seama de calităţile sale. devine aghiotantul col.
Cornca, funcţie pc care ~i-o menţine ~i în suhordinea generalului Petre
Dumitrcscu. care conducea armata de cavalerie ~i plecase pc front în accstă
calitate.
Împreună cu superiorul său a participat la toate acţiunile militare. din 1940
până în 1945. aflându-se mereu angajat efectiv în luptele duse de armata
română. Pentru meritele sale a fost avansat până la gradul de maior ~i a fost
decorat. A avut. ulterior. suh regimul comunist anumite greutăţi. deoarece se
căsătorisc cu fiica unui moşier, care îi dăduse ca dotă 50 ha de pământ. Acestea
erau exploatate în fond de socrul său, însă îndată după război a avea pământ
devenise o povară grea şi chiar o vină ...
Disponibilizat din armată, după război se încadrează la Institutul de
Geotizică din Bucuresti, unde desfăsoară o activitate hine cotată.
'

'
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Fiica lui Radu, Anca Popescu-Greaca, căsătorită cu prof. univ. Mara
Constantin, apreciat plastician pe plan internaţional şi-a urmat soţul în Suedia,
unde acesta îşi face nume şi renume, pe lângă apreciat dascăl, fiind prezent şi în
nenumărate expoziţii de artă plastică de pe mapamond. Pe timpul cât a
functionat la Bucuresti, la Academia de bellarte, Constantin Mara, a primit o
bursă "Grigorescu", 'beneficiu de care s-a folosit plecând la studii în Italia,
Franţa, Suedia şi în alte ţări. Revenit în ţară s-a simţit insuficient promova~ şi în
1980 pleacă în Suedia cu familia, unde meritele sale aveau să fie mai bine puse
în valoare. Despre o expoziţie personală a sa, deschisă la Stokhol o personalitate
în domeniu scria "Constantin Mara, un mare artist care face să retrăiască
renaşterea în timpul nostru .. Gândurile ne duc la Florenţa, simţim cum el
construieşte plin de dragoste o punte pentru a ne transmite moştenirea culturală
de puritate şi optimism dintr-un timp de aur al istoriei artei". (Caietul de sală al
expoziţiei Constantin Mara, Gallery Together, Stokholm, 4-17 nov. 1983).
Fireşte, în Suedia nici Anca nu este un oarecare. Ea lucrează la
prestigiosul Institut de Medicină Karelinske. Din căsătoria cu Mara, a născut doi
băieti încă în România pe care i-a luat în Suedia. De bună seamă, nici acolo nu-i
simplu de crescut copiii. Încât, în sprijin i-a venit mama, care s-a mutat şi ea în
Suedia. Divorţul cu tatăl Ancăi intervenise însă mai înainte chiar de plecarea din
ţară. Rămas singur, Radu se recăsătoreşte în 1970 şi continuă să lucreze la
Institutul de Geofizică, până în martie 1979. Trei luni mai târziu- în iunie 1979,
trece la cele veşnice. Nepotul lui, fiul Ancăi, păstrează într~ numele
străbunicului Ion Popescu-Greaca, păstrează, ca şi toată familia sa din Suedia şi
cetăţenia română. Este un copil dotat şi a câştigat o bursă de studii în Anglia
unde îşi face pregătirea universitară. Mai are un frate, Luca, încă elev la
Stokholm. Din Anglia şi Suedia, gândullor se îndreaptă cu respect spre arborele
falnic care a fost strămosul lor ce-si doarme somnul de veci între salcâmii de la
'
'
Pacea .
. . . Al doilea venit în familia lui Popescu-Greaca este o fată - singura
dintre cei patru copii pe care i-a avut Ortansa. S-a născut la Băluşeni, la '20
octombrie 1914. Şcoala primară (el. I-11-a) o urmează la Dorohoi si (el. III-IVa) la Botoşani iar liceul chiar acolo unde avea să devină mai târziu' profesoară
la "Carmen Silva", liceu de fete la vremea respectivă, care a luat după război
numele lui "Mihai Eminescu" - nici o instituţie de învăţământ nepurtându-i
numele.
Dotată de la natură cu o sensibilitate deosebită şi aplecare către artele
frumoase, în mod firesc, se îndreaptă către studii de profil. Aşa se face Că între
1932-1938 studiază la Conservatorul din Iaşi devenind diplomată a "Academiei
de Muzică şi Artă Dramatică George Enescu" din Iaşi, secţiunea pedagogică. În
paralel a urmat şi cursurile Seminarului Pedagogic al Universităţii din Iaşi, pe
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care 1-a absolvit cu distincţie în 1938. Din acea perioadă datează studiile sale la
Facultatea de filosofic (pedagogic) şi litere de la universitatea icşcană, făcute cu
celebrul profesor Ştefan Bârsănescu, care i-a predat pcdagogia generală.
Psihologia şi Didactica. Ca studentă a făcut asistenţă şi practică la lcqii de
cultură generală şi muzică, lecţii de probă şi model la Ansamblul "Carol 1'' şi la
clasele de liceu III-VI. Lucrarea sa de diplomă a purtat titlul ,,Ellucaţia
naţională prin muzică", muzicii făcându-i astfel un fel de jurământ de credinţă,
pentru că în calitate de profesor de muzică, cu specialitatea pian - a parcurs
toate treptele didactice, de la profesor de scoală primară la cea de profesor de
liceu, metodisl, inspector şi îndrumător al 'catedrelor din domeniu. Între 19411944 a predat muzica la Liceul ortodox de fete din Cernăuţi. Scurtă vreme. a
predat, de asemenea, la acelaşi liceu aflat în refugiu la Curtea de Argeş iar
perioada
1945-1946. la Câmpina, la Şcoala de cducaloarc.
Din anul 1945. când s-a căsătorit la Bucureşti cu doctorul veterinar Ioan
Bodnaru. viata vlăslarului feminin al familiei Greaca s-a împletit intim cu a
acestui distins profesionist, veteran al războiului trecut. dccofal cu distincţii
militare şi civile ("Coroana României" şi "Ordinul Muncii"). Împreună s-au
mulat în vara anului 1946 la Botoşani, în casa familiei din str. Luchian 7, unde
locuiesc şi astăzi, rămânând aici întru dcsăvârşirc profesională şi cctăţcncască.
Doctorul a pus umărul la înfiinţarea Spitalului veterinar. a dispensarclor de
profil şi laboratoarelor veterinare, instruind colegii mai tineri. crescătorii de
animale prin ferme directe dar şi prin scrisul său în publicaţiile vremii, iar
doamna Bodnaru, a crescut şi educat generaţii de elevi de-a lungul celor 39 de
ani serviţi în învăţământ, cu rczullalc care impresionează. S-a detaşat prin
talentul şi dăruirea cu care s-a dedicat instruirii elevilor. căutând să le cultive
dragostea pentru muzică prin audiţii muzicale - concerte, discuri. alte mijloace
de imprimare. În acest context a visat ca fiecare elev să devină în primul rând un
tl.'icultlitor de muzică. învăţând s-o înţeleagă şi să o iubească, să lege problemele
de stil şi interpretare cu cele de tehnică şi simţire muzicală, printr-un repertoriu
atractiv, educativ, potrivit cu nivelul de pregătire şi înţelegere al elevilor din
diferite clase. O semnificaţie deosebită a acordat organizării a numeroase
producţii muzicale ale elevilor cu public.
Privindu-şi în acest fel munca, afiându-sc într-o colaborare bună cu cei
mai mulţi dintre colegi a avut şi reuşite notabile. La Botoşani a functionat mai
întâi la Liceul Industrial de Fete (1946-1952) iar apoi la diverse scoli, inclusiv
la Şcoala Pedagogică de învăţătoarc. Între 1952-1976, la Lic~ul de artă şi
muzică, fiind profesor de pian a avut printre elevi numeroase elemente dotate,
ajutate de ca să se afirme. Într-o enumerare succintă ne-au fost prezentate 22 de
nume de profesori de pian de notorietate. care funcţionează în Botoşani.
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Bucuresti si Constanta, dar si la Opera din Stokholm (Gogolea Gabriela),
'
precum' şi 'mai multi ' profesori
ce lucrează acum în Israel (ca ,o curiozitate,
printre ei şi anume Richard Wagner).
Între personalităţile care i-au fost eleve, d-na Ortansa mai notează la loc
de frunte pe Stella Luncan-Serpeanu şi Gabriela Mineaţă, -cu rezultate de răsunet
la concursuri internationale, Felicia Mareus şi Sil_yia Kelmer, pianiste aflate
acum în Israel cu activitate concertistică deosebită. In legătură cu acest Richa,rd
Wagner consemnăm şi următoarele amănunte - este aviator şi conduce în Israel
o formatie de muzică usoară. De multi alţi elevi, d-na Bodnaru îsi aduce aminte
'
'
'
cu mândrie şi mărturisim că numai spatiul limitat totuşi al acestei lucrări ne
determină să nu-i înşiruim pe toţi, câţi ar merita. D-sa şi-a petrecut anii de
pensie în casa părintească, din str. Luchian 7, alături de sotul său, dr. Bodnaru şi
el pensionar, înconjurati cu respect de vecini, în demnitate pilduitoare pentru
concetăţeni. În anul 1996 a trecut în rândul celor drepţi.
La aniversări, aşa cum a fost la Centenarul Liceului Eminescu ( 1987), iar
în alte ocazii, foştii elevi o invitau cu respect pe venerabila profesoară care a
trudit, în specificul familiei Greaca la înzestrarea şi afirmarea şcolii muzicale
botosănene.
,
Al treilea venit în familia lui Popescu Greaca a fost băiat - Vlad (n. 28
noiembrie 1916, la Dorohoi). Militar de carieră, şef de promoţie, cu studii la
Cernăuti şi Constanţa, a fost comandant de escadrilă de submarine V 51, de
vânătoare, în Marea Neagră, îndeplinind misiuni umanitare sub pavilionul
Crucii Roşii, în afara apelor teritoriale. Rănit în război, a fost decorat pentru
faptele sale. La sfârşitul războiului trecut s-a angajat la o întreprindere de foraje
miniere, calitate în care a lucrat si
descoperind si
, la Miorcani-Botosani,
,
'
recomandând punerea în valoare a nisipului cuarţos de acolo, de cea mai mare
si
Puritate din tară
,
, nu numai. Fiindcă în răstimp a absolvit cursurile facultătii
' de
foraje din Bucureşti, la fără frecvenţă, s-a încadrat la DIAROM, producătorul
român de diamante industriale folosite în forajele minere, unde a avansat până
la postul de director . La 18 februarie ! 983 a încetat din viată în Spitalul Panduri
(Referitor kl Vlad Popescu vezi şi ,,Magazin istoric"; noiembrie 1993 şi "Ştiintă
şi tehnică" august 1989).
Ultimul născut, Ioan (Botoşani, 22 iulie 1923) a fost âVia~or. După ce a
urmat Laurianul de la Botosani, liceul militar din Cernăuti în 1940 a ter!]linat
ca sef de promotie Scoala d~ aviatie din Medias. Ca si fra~~lc său mai mare, de
la ~arină, el s-~ di~tins în lupte ~eriene şi curând a 'avansat până Ia grad~~ ~~
colonel. Cu acest grad şi-a încheiat cariera, în calitate de comandant al Şco1u_de
aviatie din Focşani, în anul 1965. De pe acest post a trecut la ~AROM ~la
lucrat încă ani buni pe rute internationale ca pilot. După ce a funcţwnat un timp
în conducerea TAROM-ului, s-a pensionat şi s-a retras la Breaza, unde are o
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vilă şi se ocupă de pomicuhură, mecanică şi politică. De aici i-a venit. într-un
rând. calitatea de consilier în conducerea oraşului Breaza. Uneori este solicitat
sâ·arhitrezc în sporluri aviatice.
Deci. iată, şi toale acestea lrehuie trecute în dreptul realizărilor distinsului
agronom care a fost Ion Popescu-Greaca. Căci nu existăm numai prin noi şi
faptele noastre. ci şi prin urmaşi şi faptele lor. Vită de român vrednic. viguros ca
şi arhorii singulari care cresc în câmpiile fertile. născut parcă anume să înfrunte
arşiţa. gerurile şi vânturile. Ion Popesucu-Greaca n-a făcut degeaha umhră
pământului. Cu strălucila lui personalitate. el vine de peste timp către noi cu
îndemnul vizionar. rostit într-o împrejurare crucială pentru ţară. şi care răsună
foarte actual:
,,E.,·tt'_ timpul, domnilor - şi nul refâ În special la cei ce au it>şit elin
m~j/ocul poporului - .w1 citim .w1tenilor îndt1rt1t, suh fomu1 cit> Înl'l1{t1mintt>, act>ea
a cu atâta sm.,.~ficiu t>i ne-au elat pâmlam ajuns ct>ea ce suntt>m - şi .w1a••em
toattl mlclt>jclt>a n1 acei ce au 1•rednicie şi cu nemtlsurate jf!rt(e au aptlrat
ptlmântul acestei (tiri. I'Or .fi tot aşa de ••rednici .w/-1 pum1 în •·a/oare" (Viaţa
Agricolă. nr. 9/1923. pag. 273 ).
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GEOFIZICIANUL

ŞTEFAN

AIRINEI

GHEORGHE AMARANDEI

Printre personalităţile de seamă ale ştiinţei, culturii şi artei
- ce s-au ridicat de pe aceste meleaguri - se află şi geofizicianul
Ştefan Airinei, om de ştiinţă remarcabil prin contribuţia adusă la cunoaşterea
struct_urii geologice adânci a teritoriului României, precum şi la încadrarea lui în
conceptul tectonicii plăcilor litosferice, membru activ al Academiei de Ştiinţe
din New York.
S-a născut la 4 ianuarie 1920, în satul Cobâla, comuna Şendriceni, din
apropierea Dorohoiului, într-o familie de intelectuali. Urmează cursurile
primare în satul natal (trei clase), chiar sub îndrumarea tatălui său, institutorul
Ilie Airinei, iar· clasa a IV-a Ia Şcoala de băieţi nr. 1 "Gheorghe Asachi"
Dorohoi. Fiind silitor Ia învăţătură, constiincios si foarte disciplinat a obtinut
'
'
'
rezultate din cele mai bune la finele fiecărui an şcolar al ciclului primar.
Cursurile secundare le urmează la Liceul de băieţi "Grigore Ghica
Voievod" Dorohoi, între anii 1931-1939, liceu de prestigiu, cu profesori foarte
exigenţi, care cereau elevilor eforturi susţinute în însuşirea temeinică a
·materiilor predate. Rigurozitatea profesorilor, inalta pregătire de specialitate,
ţinuta lor ireproşabilă vor lăsa urme adânci în conştiinţa adolescentului de la
Cobâla, influenţând pozitiv formarea sa viitoare ca om de ştiinţă român şi mare
patriot. În ciuda faptului că în toţi anii de liceu fost extern, mergând pe jos 7-14
km din satul natal la Dorohoi, deseori în condiVi meteorologice nefavorabile răpindu-i-se zilnic câteva ore din programul de învăţătură- a.reuşit să termine
cursurile liceale printre premiantii clasei, bucurându-se de aprecierea
profesorilor şi colegilor. Ba mai mult, a îndeplinit cu competenţă şi unele
sarcini extraşcolare printre care şi pe cea de preşedinte al Societăţii literare şi
ştiinţifice, ce a desfăşurat o bogată activitate în rândul elevilor. Cei opt ani de
muncă asiduă cu momente plăcute , dar si cu unele îndoielnice, vor constitui un
româneşti

.

.
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capitol important din viaţa şi activitatea geofizicianului, care se va mândri
mereu cu liceul la care a învăţat.
Nostalgia anilor de liceu va constitui totdeauna subiectul principal de
discuţie la reîntâlnirea cu colegii săi dorohoieni, dar şi cu cadrele didactice de la
această institutie centenară. "Profesorii nostri cei adevărati - sublinia Stefan
'
'
'
'
Airinei la 14 septembrie 1979 -, care au preluat îndemnuri nobile de la
- si au fost urmati de alti profesori vrednici, câti au fost si
Profesorii inaintasi
'
'
'
'
'
'
sunt - au sădit seminţe anume pregătite în sălile de clasă şi au cules, departe de
spaţiu şi timp, roade pentru societate, ei au clădit faima liceului dorohoian, lor
le datorăm, fostii si actualii elevi, dragostea si stima noastră, lor le datorează
'
'
'
societatea respectul şi elogiul ce li se cuvine".
Izbucnirea celui ce-al doilea zărboi mondial, la 1 septembrie 1939, a
fulgerat idealurile bacalaureaţ.ilor din seria aceluiaşi an. Majoritatea lor au fost
încorporaţi. Ştefan Airinei urmează Şcoala militară de ofiţeri activi de artilerie
antiaeriană (1939-1941), dedicându-se un timp activităţii militare puse în slujba
idealurilor na\ionale. Urmează apoi Facultatea de mine şi metalurgie a
Politehnicii din Bucureşti (1944-1949), precum şi cursurile Facultăţii de drept.
Atras de complexitatea fenomenelor şi proceselor scoarţei terestre se
consacră definitv muncii de prospector, cercetător şi geofizician. Între anii
1969-1985 a funcţionat la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de geologie- geografie, cu titlul de conferenţiar universitar. Din 1968, devine doctor în
geologie în urma susţinerii lucrării intitulate "Interpretarea anomaliilor
gravi metri ce şi magnetice cu privire la structura geologică adâncă a unei zone
petroliere dintre Valea Buzăului şi Valea Prahovci". În anul 1971, în urma
sustinerii unui memoriu de activitate si a unei liste de lucrări obtine titlul de
'
'
'
"doctor docent în ştiinţă".
O aten\ie deosebită a acordat-o activităţii ştiinţifice, concretizată în:
14 volume (tratate, manuale, cursuri de informare ştiinţifică); 112 lucrări
ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate, unele în
colaborare cu alţi specialişti; 52 lucrări de informare ştiinţifică, publicate în
revistele "Stiintă si Tehnică", "Natura", ,,Terra", "Magazin" s.a.; 49 hărti
'
' '
'
'
geofizice (gravimetrice şi magnetice); 28 contribuţii cu teme de informare
stiintifică la Radio-T.V. sau sub formă de interviuri, discutii la mese rotunde,
'
'
'
majoritatea fiind publicate în reviste de ramură; 18 conferinţe cu teme ştiinţifice
sau de informare stiintifică, sustinute în Cercul "Ştiintă si Tehnică" al
'
'
'
, '
Academiei, Societătii de Stiinte Naturale si Geografie, Universitătii cultural'
'
'
'
'
stiintifice Bucuresti etc.
'

'

'
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Printre volumele publicate se numără: Prospeqiuni gcolizicc ( 19o 1).
Fizica ~i structura (1972). Gen fizica internă a Pământului (1974 ). Originea.
evolutia si structura scoartci
' terestre din România ( 1975). Gcolizica pentru
gcologi (1977), Gcotcrmia, cu aplicatii pc teritoriul României (1977). teritoriul
României ~i tectonica plăcilor ( 1979), Ape minerale de consum alimentar din
România ( 1979). Radiografia gcofizică a subsol ului României ( 1980).
Potentialul gcolermic al subsol ului României ( 1981 ), Bog~tia hidromincrală
balncară din România ( 1981 ). Pământul ca planetă ( 1982). Geoclima ~i istoria
( 1987) ş.a.
Moartea surprinzătoare de la 1 noiembrie 19R9 1-a găsit cu lucrarea. în
pregătire pentru tipar, cu titlul Geolizica Oceanului Planetar. Încetarea subită
din viaţă, în plină putere creatoare, a însemnat o mare pierdere pentru geofizica

. .

românească.

Recunoasterea meritelor stiintilice ale omului de stiintă Stefan Airinei.
..
'
,
'
' '
constă în: obţinerea premiului "Grigore Cobălcescu" pc anul 1961 al Academiei
Române pentru lucrarea "Imagini gravimctrice şi magnetometricc din regiunea
de curbură a Carpaţilor Oricntali şi Ţara Bârsci"; numirea şi funqionarca ca
membru în Comitetul de Geologic şi Gcofizică Marină din Comisia
Intcrnatională de Exploatarc Stiinîifică a Mării Mcditcranc, cu sediul în Manaen
'
'
'
(din 1966); functionarea ca membru al Socictătii de Stiinte Gcolo2:ice din
România (din 1968), în cadrul căreia a îndeplinit funqia de secretar ~tiin ti fie
(1968-1978). editând Buletinul Socictătii, volumele X-XIII; functionarea ca
'
vicepresedinte al Filialei Bucuresti ale aceleiasi societăti; alegerea în Consiliul
'
'
,
'
de conducere al Societă~ii (din 1970); primirea !nahului titlu de membru activ al
Academiei de Ştiinţe din New York (din 1977) ş.a. Din cauză că n-a fost
membru de partid, n-a primit ordine. medalii, decoratii şi alte distinctii şi nici na fost avansat la titlul de profesor universitar, deşi era doctor docent în şti!ntă.
autor al unui număr mare de lucrări de specialitate, apreciate în tară ŞI
,

'

'

'

.

C'

.

străinătate.

Deşi foarte ocupat cu activitatea ştiinţifică Ia Bucureşti.

Ştefan Airinei a tinut permanent legătura cu meleagurile natalc. Într-o
datată

.

30 octombrie 1987, către subsemnatul , mentionează:
multumesc pentru frumoasele şi prea scurtelc clipe pc care
dăruit în cele trei zile cât am putul rămâne Ia Dorohoi. L-am ·
prima zi. pc venerabilul meu profesor de ~tiintc naturale. d-1 Nicolae
bucurat mult când ne-am rcvăzut. .. Prcfacerile mari pc care le tr"'''"'" 1' 10
dorohoian mă încântă ŞI mă întristează, totodată: dealurile şi-au pierdut' .
"Vă
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înălţime; pantele lor, străbătute zilnic de la Cobâla la Dorohoi şi retur s-au
îndulcit · casa părintească, altădată într-un colt de rai, a aJ·uns asa cum este si tare
'
'
'
'
mă doare pentru ea" ... A vizitat deseori liceul dorohoian, admirând progresele
sale pe plan instructiv-educativ, social-cultural şi administrativ-gospodăresc. A
donat acestei institutii lucrările sale stiintifice, colectii de minerale si roci, hărti
'
' ;
,
'
'
geofizice ş.a. De asemenea, a sprijinit cu dăruire acţiunile de pregătire a
Centenarului liceului si
, a luat parte activ la sărbătorirea lui, asa
, cum rezultă din
Monografia şcolii şi Anuarul 1979-1980. A conferenţiat cu multă plăcere la
Universitatea cultural-stiintifică
din Dorohoi - chiar în amfiteatrul în care
,
,
conducea sedintele Societătii literaro si stiintifice când era elev- spriJ"inind prin
'
,
;
' '
'
toate mijloacele ridicarea nivelului general de cultură al cetăţenilor din ţinutul
natal.
Drept omagiu pentru contribuţia adusă la progresul continuu al ştiinţei
româneşti, dorohoienii au acordat numele geofizicianului unei străzi din oraş şi
i-au dezvelit un bust, aşezat în faţa liceului "Grigore Ghica Voievod", alături de
cel al lui Dimitrie Pompeiu - ambii foşti elevi eminenţi ai acestei instituţii de
învăţământ. Bustul -executat de renumita sculptoriţă Gabriela Manole-Adoc şi
sponzorizat de marele om de cultură, Iosif Constantin Drăgan - a fost dezvelit
în ziua de 30 octombrie 1993, într-un cadru festiv. Pe lângă numerosul public
local, la festivitate au participat doamna Silvia Airinei, soţia ilustrului om de
ştiinţă, foşti colegi şi studenţi de la Universitatea din Bucureşti, pictorul Ion
Murariu. scriitorul Alecu Ivan Ghilia, o -ic.liatăti, din Dorohoi si
, Botosani,
,
reprezentanţi ai presei scrise şi ai postului de televiziune "Europa Nova" din
Iaşi, care a imortalizat pe peliculă emoţionantul moment omagial.
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UN MILITANT PENTRU MAREA UNIRE:
POETUL BOTOŞĂNEAN ARTUR ENĂŞESCU
(1889-1942)

IONEL BEJENARU

Autor al poemelor "Cruce albă de mesteacăn" şi "Riţa ţiganca",
devenite cunoscute romanţe, "Artur Enăşescu, cel căruia viaţa nu i-a fost decât
durere, s-a afirmat, în anii războiului nostru de întregire, ca un înflăcărat
sustinător
al unitătii
,
, noastre nationale.
,
Tudor Vianu, elev, în 1917, la Şcoala de artilerie din Botoşani (n.n.
impresionantă galeria de personalităţi ce s-au format atunci ca ostaşi la
Botosani!) avea să-I cunoască pe Artur Enăsescu, aici, în orasul lui de bastină,
ofcri~du-ne un succint dar plastic portret: "Î~tr-o duminică l-a~ vizitat Iti c~selc
bătrâneşti ale părinţilor şi am schimbat gândurile noastre de atunci pc prispă.
privind către grădina plină de flori. Dar am avut lot atunci, pentru întâia oară,
impresia unei ameninţări în preajma prietenului meu. Artur era un elev absolut
inadaptabil la rigorile regimului militar (n.n. la nindu-i. Artur Enăşescu urma
şcoala pregătitoare de ofiţeri de rezervă de infanterie). Părăsea frontul rătăcind
cu arma în mână prin fâneturi si îsi umplea cartusiera cu manuscrise. A trebuit
'
' '
'
să repete staşiul pregătirii sale şi a plecat ca simplu soldat Ia unitatea lui, în faţa.
inamicului" II vom găsi luptând în tăioasele încleştări de la Măgura Caşinului.
Apoi, ca redactor la săptămânalul "Îndrumarea", al cărui prim număr
apărea la Botoşani, la 19 mai 1918, în tandem cu bunul său amic Ion Sân
Giorgiu (n.n. şi el combatant, în luptele de pe Siret şi de la Oituz) avea să scrie
numeroase articole şi poeme, dedicate eroismului şi spiritului de sacrificiu al
ostaşilor noştri, cauzei naţionale, dând glas unor alese sentimente patriotice.
"România Mare" se intitula unul din acestea, apărut în numărul din 5 noiţmbrie
1918 al "Îndrumării", lucidă trecere în revistă a suferinţelor poporului nostru,
constituite si ele în temeiuri ale unitătii nationale - "În momentele cele mai
'
'
'
critice ale istoriei noastre, atunci când naţiunea se găsea pe povârnişul marilor
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nenorociri si nori negri înfăsurau ca un zăbranic cerul patne1 noastre, atunci
'
'
când cugetele se zbăteau în gheara celei mai cumplite îndoieli, când braţe
vânjoase de luptători se înălţau tremurătoare într-o rugă, atunci când mâna
nesigură a bătrânului cronicar însemna pc izvodul vremii slove ca acestea: "Ce.
sosiră asupra noastră cumplite aceste vremi de acum, de nu stăm de scrisoare. ci
de griji şi suspinuri, şi la acest fel de scrisoare gând slobod şi Jără valuri
trebuieşte, iar noi privim cumplite vremi şi cumpănă mare pământului nostru şi
nouă", atunci când cu toţii aştcpam ca într-un final de tragedie antică cea din
urmă şi cea mai crudă lovitură a destinului, întotdeauna un geniu ocrotitor al
neamului, lluturându-şi aripa deasupra noastră, ne-a întins ca prin farmec o
mână salvatoare, purtându-nc spre liman de mântuire". Cu siguranţă, acest
"geniu ocrotitor al neamului'·, de care scria autorul, era voinţa neclintită a
poporului de a dăinui, dincolo de vicisitudini. Acum, în pragul realizării unităţii
naţionale. notează poetul publicist "suntem într-o perioadă de înflăcărare, în
care clanul patriotic arc dreptul să se ridice deasupra raţiunii reci şi
calculatoare", idee reluată de autor într-un alt articol "Spre Ardeal. .. ", publicat
în acelaşi număr. Spicuim din cuprinsul său: "Mai zilele trecute, când în vraja
aspiraţiilor noastre naţionale, pentru care am sângcrat atâta, auzeam cântându-sc
"Ardealul ne cheamă, cu inima plină de dor ... ". melodia aceasta atât de
sugestivă cu vorbclc-i simbolice, lua în sufletul nostru accentul unei doine care
cântă jalea unui vis frumos; iar în dosul cântărcţului durerilor şi aspiraţii lor
noastre vcdcan silueta cinică a lcgionarului prusac. care cu trufia-i cunoscută,
zâmbca batjocoritor. Nici eL în îngâmfarca-i nemărginită, nici noi în umilinţa
dureroasă. nu credeam că aşa de curând îi vom frângc spada şi-i vom strivi
coiful lucitor. Am pornit un război pc baza celor mai legitime revendicări, oştile
noastre s-au avântat pe plaiurile şi prin munţii Ardealului, unde însă vulturul
negru, fără să-I fi provocat, a sărit în ajutorul pajurci austriece, rânjind de
bucurie la gândul că arc privilegiul să strivească încă un popor .... Şi bucuria
noastră e cu atât mai mare. cu cât odată cu strivirea foqci putem răspunde
"chemării" Ardealului, cu care ne putem uni Jără a mai cerc consimţământul
diplomaţiei germane şi fără a comite un "şantaj" faţă de Austro-Ungaria ... ".
Din păcate . in anii de după realizarea Marii Uniri. poetul avea să se zbată
într-o grea şi lungă suferinţă, pc fondul unei sărăcii cumplite, într-o societate
plină de inechităţi.
·
Apreciat (şi ajutat) de Perpessicius, N. Iorga, T. Vianu, Ştcfania Stâncă,
poetul avea să sfârşească, "neobservat de nimeni", în decembrie 1942, la
Bucureşti.
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INFORMAŢD

DESPRE CONSTANTIN HURMUZACHE
ÎN FONDUL DOCUMENTAR BOTOŞĂNEAN

STELA GIOSAN

Între familiile profund implicate în istoria neamului nostru se
numără şi cea a Hurmuzăcheştilor. Fiind cunoscută pe baza documentelor ca
foarte veche în Moldova, familia Hurmuzache a reprezentat un adevărat focar
naţional în jurul căruia s-au cristalizat cele mai de seamă spirite, fruntaşii vieţii
culturale şi politice de aici care au militat pentru menţinerea şi apărarea
românismului cu deosebire în Bucovina în secolul al XIX-lea. Însemnătatea
istorică a acestei familii de ,,români adevăraţi şi inspiraţi" cum a fost
caracterizată de numeroase personalităţi ale timpului, iese şi mai mult la iveală,
când sunt luate ÎJ?. considerare condiţiile grele ale dominaţiei stfăine, Îii care
aceasta a luptat şi acţionat pentru drepturile românilor din Bucovina.
Hurmuzăchestii s-au afirmat ca fruntasi ai rcvolut;ei de la 1848-1849 în
'
'
t"
Bucovina, reformişti şi militanţi pentru autonomia acesteia ca ducat în cadrul
Imperiului Habsburgic şi ca militanţi ai ideii de unitate naţională şi de
dezvoltare a naţiunii române în general.
Educaţi într-un mediu familial însufleţit de idealurile naţionale, făcându-şi
studii apoi la Viena, la vremea aceea mare centru de cultură şi civilizaţie
europeană - fraţii Hurmuzache au devenit cetăţeni buni, demni şi respectaţi care
"au merite mari pentru naţiunea română" cum aprecia cu temei D. A. Sturdza în
şedinta Academiei Române din 8 septembrie 1877 1 •
În cele ce urmează ne-am oprit prin intermediul documentelor aflate la
Arhivele Statului Botoşani la fiul cel mare al familiei Hurmuzache, şi anume
Constantin Hurmuzache, eminent jurist şi om politic, "unul din cei mai buni şi

1

p. 19.

P. Russindelar,

Hunnuzilcheştii

în

viaţa

culturali1

şi

politicii a Bucovinei,

Iaşi,

1945,
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ilustri români, fiu al Bucovinei ~i un ~ir de ani cctătean mult meritat al
Ro~âniei," 2 în genere mai puţin cunoscut decât Eudoxiu. fratele său mai mic.
aditor al documentelor
româncsti. dat tot atât de merituos si cu acclca~i alese
.
calităti ca si acesta.
'împr~jurărilc concrete ale vietii lui Constantin Hurmuzache au făcut ca el
să nu se afirme în Bucovina. pentru că în scurt timp după terminarea studiilor
universitare de la Viena din anul 1835 "cu merite deosebite ~i cu promovarea
unor riguroase examene pentru doctoratul în drept se va muta în Moldova, unde
datorită faptului că rcfugiatii moldoveni din 1821 au fost găzduiţi de familia sa
(la Cernauca până în 1823), avea legături şi cunoştinţe numeroase.
La acestea s-au mai adăugat şi o serie de calităti personale ale lui
Constantin Hurmuzache concretizate printr-o manifestare puternică în orice
împreJ·urare a constiintei
precum si
.,
" sale nationale,
,
, credinta
., în vitalitatea şi
viitorul glorios al natiunii române. Acestea au fost lucrurile care au determinat
pe reprezentanţii unor familii principale ale Moldovei să insiste asupra venirii
lui Constantin Hurmuzache la Iaşi cu scopul de a rezolva o serie de probleme
pentru proprietăţile lor din Basarabia apărute după 1812. De aceea la insistenta
deosebită a logofătului şi cavalerului Costache Balş din Dumbrăvenii
Botoşanilor care era în relalii foarte strânse cu familia Hunnuzache încă de la
1821 şi care avea îndelungi procese la Petersburg, pentru moşiile sale din
Basarabia, Constantin Hunnuzache se va lăsa înduplecat ~i în anul 1838 va
pleca la Iaşi cu scopul de a purta aceste procese cu statul rus. Toate încercările
făcute din 1812 până atunci pentru a scăpa mosiile lui Costachc Bals si ale altor
familii de boieri moldoveni din ghiarele fiscul~i rusesc, rămăseseră 'cică nici un
rezultat. Procesele se purtau la Petersburg, Bender, Chişinău sau Cahul şi de la
sine se înţelege faptul că acestea presupuneau cunoaşterea nu numai a limbii
ruse, dar şi a legislaţiei ruseşti. Unde să găsească boierii moldoveni un om
competent şi de încredere care să cunoască totodată limba si legile rusesti?
Junele Constantin Hurmuzache va avea marele curaj de ; lua asupra 'lui
răspunderea pentru aceste procese. De aceea, nu după mult timp se deplasa la
Chişinău unde în opt luni învaţă limba rusă, se pune la punct şi cu legislaţia
rusească, iar apoi cu erudiţia şi iscusinta sa pledează în procesele marilor boieri
din Moldova în faţa Tribunalelor din Chişinău, Bender, Cahul si Petersburg,
unde aceştia aveau procesele de revendicări pentru moşiile uzurp~te 1 . Şi astfel,
datorită priceperii şi iscusinţei sale Constantin Hurmuzache va reuşi să câştige

.

!
1

Ibidem, p. 20.
Ibidem, p. 21.

.
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toate procesele încredintate lui, salvând averile boierilor moldoveni 4 , fiind
cunoscut drept unul din cei mai străluciti avocati ai vremii pe care multe familii
de boieri moldoveni_îl solicită să le reprezinte în totalitate interesele financiare
(a consiliis). Aşa se explică faptul că în scurt timp Constantin Hurmuzache
ajunge intendentul general, al moşiilor lui Balş, avocatul, împuternicitul şi
consilierul personal al acestuia.
În colectia de documente de la Arhivele Botosani se află un grupaj de
'
'
documente emise cronologic între anii 1814-1847 care oferă informatii despre
posesiunile familiei Balş ai căror reprezentanti au ocupat functii reprezentative
la Curtea Imperială R~să sau la Colegiul de Stat al Afacerilor Interne al Rusiei.
Familia Balş, pe lângă moşiile din Moldova (între care se numără şi
Dumbrăvenii pe atunci în Ţinutul Botoşani care explică şi prezenta acestor
documente la Botosani), detinea si domenii întinse în Basarabia cum ar fi
'
'
'
Hotărniceni, Cupceni, Cârligani, Sarata, Greceni şi Gura Galbenă (unde există şi
un conac Bals )5 •
·
'
O altă serie de documente din acelaşi fond sunt cele care oferă informatii
nu numai despre domeniile Balş, dar în mod deosebit despre activitatea lui
Contantin Hurmuzache în ce privesc administrarea şi problemele financiare
legate de acestea.
Facem precizare că documentele care vorbesc despre activitatea lui
Constantin Hurmuzache datează din anul 1841 până în 1847, având ca locuri de
emitere Chişinău, Bcnder, Cahul şi Petersburg şi sunt redactate marca lor
majoritate în limba rusă şi numai câteva la număr, cele emise la Iaşi, sunt în
limba română.
În funcţie de conţinutul acestora, am clasificat în patru mari grupe, cele
40 de documente care fac obiectul comunicării prezente.
Un prim grupaj de documente se constituie din împuternicirile şi scrisorile
de acreditare date de Constantin Balş consilier de curte şi mare logofăt ,de
Dumbrăveni, baronului Constantin Eudoxiu Hurmuzache în calitatea lui de
consilier şi avocat personal, pentru a-i rep~ezenta interesele în special fată de
statul rus, în fata instantelor de J·udecată în virtutea cărora putea să scoată si
'
'
'
copii după jurnalele Tribunalelor de la Bender, Cahul si Chisinău care priveau
'
'
procesele pentru moşiile familiei Balş. Câteva din aceste împuterniciri sunt
garantate si întărite de Consulatul rus din Iasi 6 •
'
'
' G. Baritiu, Fruxmente din l.l'loria Românilor, voi. 1, Bucureşti, 1879, p. XV-XVI .
.~Arhivele Statului Boto~ani, Coleqia Documente, p. XIX/1-11.
6
lhidem. p. XXI/41-45 şi p. XXI/50.
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Tot în această categorie de documente se încadrează şi scrisorile personale
ale lui Constantin Balş către avocatul său Constantin Hurmuzache prin care
autorizează pe acesta din urmă să efectueze în numele său diferite tranzacţii, în
special vânzări de moşii sau părţi din moşiile: Mânşir, Tomai, Ivanovka, Gura
Galbenă, Hotărniccni, către diferite persoane particulare sau grupurilor de
colonisti
A, basarabeni.
In unele cazuri sunt atasate
la aceste scrisori chiar actele de vinderc,
cumpărare încheiate de Constantin Hurmuzachc în numele lui Constantin Balş
pentru unele părţi din ocincle Gura Galbenă, Tomai şi Ivanovka7 •
A doua categoric de documente, poate cea mai numcroac;ă, o constituie
scrisorile, adresele şi rapoartele şefilor de zemstvă de la Cabul, Bendcr şi
Chişinău sau cele ale unor reprezentanţi ai Curţii Imperiale (Stepan Uzrian.
Ştefan Ghcrman) şi nu în cele din urmă ale unor împuterniciţi ai comunelor
situate pc domeniile Balş -Gura Galbenă, Cârligani şi Cupccni- toate adresate
lui Constantin Hurmuzache în calitatea lui de împuternicit personal al
cavalerului şi consilierului de curte Costache Balş privind reglementarea unor
probleme financiare; privind diferite sume de bani datorate pe de o parte
familiei Balş de unii locuitori de pe moşiile sale. diverse samavolnicii comise de
săteni în respectarea învoiclilor iniţiale, încheiate cu proprietarul de moşie, sau
vânzarea la mezat a unor bunuri ce au apartinut
familiei Bals.
,
, În acest din urmă
caz se impune o precizare privind existenţa între aceste documente a notei
explicative ce aparţine jurisconsultului Principatului Moldovei Damaschin
Bojincă privind vânzările la mezat în Moldova în general, cu referiri în mod
special la proprietăţile familiei Bal{
O parte din aceste documente oferă spre cercetare informaţii şi în sensul
invers adică de achitarea datoriilor băneşti pe care le-a făcut în timp familia
Balş către diferite persoane în mod deosebit negustori.
Se invocă în acest sens o serie de hotărâri ale Tribunalelor comerciale
Bcnder şi Chişinău în perioada 1841-18439 .
O altă categorie de documente este constituită din adresele şi jurnalele
Tribunalelor comerciale şi civile Cahul şi Bender şi a altor instanţe judecătoreşti
din Basarabia adresate tot lui Constantin Hurmuzache, prin care i se face
cunoscut stadiul în care se aflau unele procese sau hotărârilc promulgate de
aceste instanţe privindu-1 pc Constantin Balş sau pe alţi membri ai familiei Balş
aflaţi în litigii diverse cu ţăranii liberi de pc domeniile Balş. Câteva din aceste
7

/hidem. p. XXI/34; p. XXI/52-54; p. XXI/60; p. XXI/63-64.
• Jhidem, p. XX/97.
'' lhidem. p. XXnO; 73-74; 87; 93-94; 97-98; p. XVIII/18.
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documente oferă informatii celor interesati despre procesul ce a durat câtiva ani
'
'
'
buni între familiile Moruzi şi Balş pentru 1/2 din domeniul Hotărniceni şi
Carani si
părti din Sarata si Gura Galbenă din districtul Cahul. Se detasează net
'
,
,
'
dintre acestea senti~ta Tribunalului districtual Chisinău
din
1 septembrie 1844
'
.
care hotăra stingerea litigiului dintre cele două familii de boieri moldoveni:
Moruzi şi Balş după mai bine de 2 ani de dezbateri, promulgând chiar un act de
împăcare datorat elocinţei şi priceperii celor doi avoca~ iluştri: Con!."lantin
Hurrnuzache pentru familia Balş şi Ion Alexandru Sturdza pentru familia
Moruzi 10 •
O altă categorie distinctă de documente care ne vorbesc despre activitatea
complexă pe care a desfăşurat-o Constantin Hurmuzache în calitatea sa de
împuternicit şi avocat al familiei Balş - şi după cum suntem siguri şi al altor
familii boiereşti din Moldova cu proprietli~ în Basarabia şi care încercau să le
răscumpere într-un fel (fie numai şi financiar) de la statul rus - o constituie
adresele, înştiinţările sau extrasele din jurnalele Tribunalelor din Basarabia
privind relaţiile existente între membrii familiei Balş şi ţăranii liberi de pe
moşiile sale şi în mod special strămutarea lor.
Pentru a clarifica acest important aspect al rela~ilor sociale ale timpului,
Constantin Hurrnuzache solicită - în calitatea pe care o avea - de la autorită~le
ruse din Basarabia tabele statistice cu locuitorii bulgari aflati la un ll}Oment dat
pe domeniile Balş (înainte de anul 1812) şi tot la fel cu cei strămuta~ sau plecaţi
benevol de pe domeniile respective atât români cât şi bulgari. După ce obtine
datele necesare Constantin Hurmuzache elaborează un raport amănun~t pe
această temă, contribuind astfel la formularea un~'r concluzii de către Consiliul
Regional Basarabia cu privire la problema strămutării locuitorilor în şi din
diferite regiuni din Basarabia 11 •
Din cele prezentate aici nu am reuşit decât să relevăm doar un aspect. al
activitătii ample pe care a desfăsurat-o Constantin Hurmuzache, si anume aceea
'
în calitatea lui de împuternicit si avocat al familiei Bals care isi are rădăcinile ei
'
'
de origine în vechiul ~nut al Botoşanilor - motiv pentru care consider
explicabilă şi prezenta acestor documente botoşănene - convinşi fiind că nu am
făcut decât un serviciu celor interesa~ în a aprofunda această latură a activită~i
celui ce a fost juristul, unionistul şi omul politic de prestanţă CONSTANTIN
HURMUZACHE, fiu deopotrivă al Bucovinei şi Moldovei.

.

.

10

11

Ibidem, p. XXI/2-4, 9, 39-40 şi 46.
/bidem, p. XXIfl, 5, 17;p. XXfl6-78.

.

.
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MARI PERSONALITĂŢD BOTOŞĂNENE
CON~UŢD LA DEZVOLTAREA" ŞTIINŢEI
ROMANEŞTI

ANGELA BALAN

Botoşanii înseamnă pentru cei mai mulţi dintre cei care-i aud
numele, oraşul şi judeţul situat în extremitatea nord-estică a României. Pentru
cei mai mulţi el este asociat cu numele poetului naţional Mihai Emine~cu, iar
pentru un număr de iniţiaţi locul de unde au plecat spre nemurire Enescu, Iorga
şi Luchian.
Pentru noi botoşănenii, acest colţ de ţară înseamnă mult mai mult. Fără
falsă modestie, noi îl considerăm ca pe unul dintre cele mai importante leagăne
ale culturii româneşti. Acesta a fost motivul care m-a determinat să prezint comunicarea de faţă.
De-a lungul multimilenarei istorii a ţării, Botoşanii s-a eyidenţiat ca un'
reprezentativ leagăn de cultură şi civilizaţie din spaţiul între Dunăre, mare şi
Carpaţi.

Remarcându-se printre atâtea vestigii figurina antromorfă din piatră
la Mitoc - una dintre cele mai vechi manifestări de artă din
România - fixează definitiv Botoşanii ca loc de referintă pentru paleoliticul
european.
Un alt eşantion de timp în care Botoşanii îşi relevă o excepţională
însemnătate si importantă îl desprindem din neolitic. Tinutul dintre Siret si Prut
'
'
'
este leagănul' unei înfloritoare
civilizaţii, surprinsă în arealul celei mai strălucite
culturi neolitice - Cultura Cucuteni.
Şi aici se detaşează printre alte lucrări de valoare celebra figurină
feminină cunoscută sub numele de Venus de la Drăguşeni, care fac ca numele
unor localităţi ca Truşeşti, Ştefăneşti şi Drăguşeni să-şi găsească locul în toate
monografiile dedicate neoliticului românesc şi european.
O altă perioadă în care Botoşanii se remarcă încă odată cu strălucire este
cel premergător formării primului stat centralizat geto-dac de sub conducerea
lui Burebista.
descoperită
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Alături

de cetătile
de la Cotnari si
,
, Barbosi
, se remarcă cetatea de la
cu interesante obiecte de uz gospodăresc, unelte, arme, podoabe de aur
şi argint, care conferă zonei Botoşanilor un loc aparte în epocă, fixându-1 între
cele mai importante leagăne de civilizaţie geto-dacă de pe cuprinsul României.
Un nou timp al afirmării sale consemnăm în epoca feudală. Aici va ctitori
în anul 1495 Ştefan cel Mare biserica Popăuţi, iar în anii 1541 şi 1552 doamna
Elena Rareş bisericile Uspenia şi Sf. Gheorghe, trei dintre cele mai importante
monumente de arhitectură feudală din Moldova. Importanţa Botoşanilor reiese
şi din statutul pe care acesta îl va avea din timpul lui Petru Rareş. El este
decretat "apanaj domnesc de către domnitor şi acordat soţiei sale spre a se
bucura de toate veniturile pe care le aducea. Botoşanii este singurul oraş din
Moldova care s-a bucurat de acest statut.
Evoluţia Botoşanilor continuă în epoca modernă când consemnăm un nou
timp al dezvoltării sale - timpul culturii. Desprindem din acesta, ca fiind
deosebit de revelator deceniul 1860-1885.
Potenţată de activa viaţă economică, de existenţa unei superioare
înţelegeri a rolului educaţiei în evoluţia societăţii pe care o intelectualitate
numeroasă a susţinut-o, cultura botoşăneană cunoaşte acum o înflorire
exceptională .
.l.
In această perioadă iau fiinţă la Botoşani două din primele licee din
Moldova - Liceul de băieti "A. T. Laurian" si Liceul de fete "Carmen Sylva".
Între anii 1860--1885 se editează 34 de ziare: În anul 1883 ia fiintă'
, Societatea
muzicală "Armonia" iar în 1885, se consemnează existenţa primei pinacoteci,
deschisă publicului, în casele lui Teodor Boian.
Ceea ce reţine atenţia în mod cu totul deosebit este faptul că în acest timp
s-all născut în ţinutul Botoşani lor peste 30 de viitoare personalităţi ale ştiinţei şi
culturii româneşti. Spicuim dintre acestea: pictorii Ştefan Luchian, Octav
Băncilă si Remus Troteanu, matematicienii Siomion Sanielevici si Dimitrie
'
Pompeiu,' medicii de talie internatională Iacob Iacobovici si Al. Ciucă,
scriitorii
'
'
Ludovic Dauş, Barbu Lăzăreanu şi Constantin Gane, poeţii Ion Păun Pincio şi
Artur Enăşescu, filologii Vasile Bogrea şi Dimitrie Evloceanu, istoricul N.
Iorga.
Lor li se adaugă o pleiadă de naturalişti care se vor număra printre ctitorii
si întemeietorii stiintei si scolii românesti - Gr. Antipa ( 1867) - întemeitorul
'
'
' ' '
'
şcolii româneşti de hidrobiologie şi fondatorul Muzeului de istorie naturală ce-i
poartă numele; N. Leon (1862) - întemeietorul Scolii
românesti
de
,
,
parazitologie; Dimitrie Brândză (1876)- întemeietorul Institutului botarric şi al
Grădinii Botanice din Bucureşti; M. Ciucă (1884)- iniţiatorul şi conducătorul
campaniei de eradicarea malariei din România; Emanoil C. Teodorescu (1866)
Stânceşti
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- întemeietorul Şcolii româneşti de fiziologie vegetală şi Andrei Popovici
( 1876) - membru fondator al Academiei de Ştiinţă.
Toţi îşi efectuează cursurile primare în localitatea în care s-au născut, dar
dragostea şi interesul pentru natură, pentru vieţuitoare în general (floră, faună)
le este însuflată de diferite persoane cu care au venit în contact: ex. în cazul lui
A. P. Bâznoşanu - iniţierea în tainele naturii i-a făcut-o unul din pritenii
familiei, pe care acesta îl îndrumă în tainele scrisului şi cititului; Dimitrie
Brândză- iniţierea i-o face un emigrant polonez stabilit.pe aceste locuri; însă în
alte cazuri primii învăţători care le-au purtat creionul în mână.
Studiile liceale şi le continuă unii din ei la Liceul ,,A. T. Laurian" din
·Botoşani, iar fraţii Antipa şi Leon la Liceul Naţional din Iaşi.
'llt>ţi au ocazia sau poate şansa de a avea ca profesori mari personalităţi ale
timpului ca: Gr. Cobălcescu;_Naum, N. Culianu, P. Poni, A. D. Xenopol etc.
Făcându-şi studiile superioare în ţară şi străinătate- Iaşi, Bu<;ureşti, Jena,
Mtinchen, Paris, Berlin, au posibilitatea să se formeze ca specialişti de primă
mărime sub îndrumarea competentă a unor mari personalităţi ale lumii
ştiinţifice ale timpului ca: Richard Hartwig, pe marele naturalist Henri B(>illau,
sau pe renumitul biolog Ernest Haeckel şi alţii.
În toţi aceşti ani ei vor urmări cu asiduitate activitatea ştiinţifică a marelui
Haeckel, studiile şi articolele sale din revista "Contemporanul", îşi vor face
, din lume veniti, în acelasi
,
Practica în mari laboratoare alături de altir studenti
scop, în marile grădini botanice şi parcuri zoologice la Paris, Berlin,
Willefrance-sur-mer, încadrându-se în rândul cercetătorilor de avangardă ai
timpului.
Anii petrecuţi în străinătate vor fi urmaţi de susţinerea doctoratului în
ştiinţele naturii şi medicină (av. D. Brândză). Tot în străinătate vor face diverse
experimente ştiinţifice, vor face călătorii şi expediţii cu caracter ştiinţific etc.
Astfel, A. P. Bâznoşanu paralel cu studiile pentru obţinerea doctoratului
studiază în Grădina Botanică Villefrance-sur-mer, în staţiunile din Paris şi
Berlin, la Napoli cu profesorul Dohrn; N. Leon îşi obţine diploma în studiul
hemipterelor cu marea distincţie "mag~a cum laudae", dedicându-se apoi
studiului parazitologiei. Gr. Antipa este cel care datorită multor călătorii la care
ia parte în special în mările şi oceanele lumii se va iniţia în studiul faunei
marine. Aşa îl cunoaşte pe Kukenthal - asistentul lui Haeckel cu care lucrează,
iar în staţiunile Helgoland din Marea Nordului învaţă să captureze animale
marine.

Întorşi în ţară cu multă ~xperienţă, cu pasiune şi dragoste pentru cariera pe
care o îmbrăţişează vor avea mult de lucru în munca şi lupta lor de a realiza
ceva.
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Toti vor ocupa catedre universitare la Iaşi, Bucureşti - catedre de
zoologie, medicină veterinară.
Astfel D. BrânQză este considerat părintele şi fondatorul botanicii
românesti, desfăsoară o muncă de pionierat în domeniu căci în toată activitatea
'
'
sa va studia flora fiecărei regiuni în parte a Moldovei, Munteniei, Dobrogei,
descoperă specii noi de plante, îmbogătind nomenclatorul cu multe specii ca:
Paaenia romanica, Silone pontica, Centaurea Junke kr., Galium baillfmi br; şi
exemplele pot continua.
Lucrări editate ca să nu cităm doar decât câteva sunt: Prodromul florei
române; 1884 - vegetatia Dobrogei etc. Merite deosebite are şi în organizarea şi
reorganizarea Grădinii Botanice (din dealul Cotroceni) din Bucureşti -, grădină
dotată în final cu bibliotecă, amfiteatru, săli de curs, laboratoare, un mare ierbar,
de fapt o coleqie de 450.000 coli ierbar.
Preocupări în afară de activitatea strictă la catedră are şi N. Leon cum ar
fi: reorganizarea Bojdeucii din Ţicău, la reorganizarea învătământului alături de
Spiru Haret, Tache Ionescu, dr. C. Istrati şi alţii. Îmbogăţeşte colectiile şcolare
si universitare cu material de laborator colectionate în toată activitatea sa si în
'
'
'
călătoriile întreprinse.
Dar cele mai multe lucrări vor fi în domeniul parazitologiei, lucrând şi
împreună cu fratii Ciucă în domeniul epidemiologiei, malariei pentru eradicarea
acestei cumplite boli în ţara noastră.
Despre A. P. Bâznoşanu - se pot spune de asemenea multe lucruri - şi
domeniul său de studiu este viaţa animalelor şi plantelor, raportul acestora cu
mediul. Este un animator al vietii culturale si stiintifice fondând si el mai multe
'
' '
'
'
societăţi, cercuri, staţiuni, spre exemplu în 1900 întemeaiză Societatea
naturalistilor, al cărei presedinte era, Cercul hotosănenilor din Bucuresti,
J
'
'
'
Staţiunea zoologică de la Sinaia.
Un exemplu al marilor realizări dar şi al marilor lupte, renunţări, împliniri,
a fost a lui Gr. Antipa.
Datorită studiilor din străinătate, personalităţilor cu care vine în contact,
călătoriilor pe care le întreprinde, materialului pe care îl colecţionează,
experienţei pe care o capătă, întors în ţară desfăşoară o muncă titanică pe mai
multe planuri.
Sigur că nu va fi uşor, va avea de înfruntat multe greutăţi, neajunsuri şi
neînţelegeri din partea autorităţilor timpului.
În infiintarea Muzeului de Istorie Naturală din Bucuresti are merite
depline; fiind intemeietorul acestuia dar şi prin dotarea cu material colecţ~onat,
iar ca mod de expunere rămâne în muzeografie prin sistemul dioramelor, s1stem
de expunere care va fi recunoscut a fi deosebit chiar şi în străinătate.
botanică,
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Apoi în studiul faunei marine are merite deosebite, fiind descoperitorul
unor noi specii de meduze; are merite în oceanografie şi oceanologie; însă cel
mai mare merit îl are în studiul apelor interne şi externe prin abordarea tuturor
aspectelor: compoziţie fizică şi chimică, floră, faună, dar şi sub aspect
economic, exploatarea apelor, importanţa acestora în pescuit şi piscicultură.
Pune bazele multor instituţii: Institutul de geologie, Institutul de Cercetări
Agronomice, Institutul de bioceanografţe, Staţiunea hidrobiologică Tulcea şi
Constanţa, Staţiunile de cercetări Agigea, Năvodari şi Midia, staţiuni care vor fi
folosite şi pentru practica viitoarelor generaţii de studenţi. Pune bazele
hidrobiologiei, aceasta rărnânând ulterior disciplină de studiu în cadrul unor
facultăţi. Încredinţându-i-se studiul economic al apelor noastre va prol!une şi
apoi va ioa fiinţă Direcţia Pescăriilor, Institutul de Cercetări Piscicole. Insă în
realizarea acestora, are nevoie de mult sprijin.
Aşa, spre exemplu, în ideea realizării Muzeului de Istorie naturală are
nevoie de sprijinul unor notabilităţi. Ajunge cu ajutorul lui Dimitrie Sturdza,
ministru la Justiţie pe atunci, în audienţă la regele Carol 1, găsind din p~ea
acestuia înţelegere, suveranul fiind cucerit de savant cu o bună pregătire de
biolog, economist, diplomat înnăscut. Aşa obţine aprobarea pentru înfiinţarea
unui astfel de muzeu dar şi pentru o expediţie în Marea Neagră pe crucişătorul
"Elisabeta".
Însă în realizarea ideilor sale îi trebuiau mulţi bani; întocmeşte tot felul de
rapoarte, de memorii în care arată printre altele "nu pricep de ce nu se găseşte
această modestă sumă (300.000 lei) tocmai atunci când se cheltuiau milioane
pentru construirea unor palate inutile" (Amintiri, N. Leon, 1918) şi mai departe:
" ... vă rog să faceţi acest sacrificiu relativ mic pentru ştiinţă, căci roadele ce le
va da se vor răsplăti însutit şi înmiit" şi " ... într-o ţară atât de recunoscută din
punct de vedere naturalist ca a noastră, un astfel de muzeu nu e un lux, nu e un
monument de înfrumuseţare a capitalei, ci un institut de primă necesitate" pentru efectuarea de studii ştiinţifice fundamentale. " ... o bază sănătoasă pentru
dezvoltarea unor izvoare de producţie naturală ... ", " ... pentru educarea
populaţiei formându-i acesteia ... gustul pentru frumuseţile naturale ale ţării ... "
si .. .la "baza dezvoltării noastre economice trebuie să fie stiinta si nu emp.iria".
'
,
' '
Ca o trăsătură comună deci ar fi aceea, că în toate timpurile au fost
domenii vitregite, în care a trebuit ca unii oameni să-şi cheltuiască energiile, să
şi macine sănătatea umblând pe la toate notabilităţile pentru a găsi înţelegere.
De multe ori pe unii i-a costat sănătatea, chiar libertatea datorită
îndrăznelilor de a-şi exprima liber gândurile şi ideile, chiar în domeniile pe care
le abordau.
Aceşti titani şi alţii rărnân deci în timp, peste timp prin durabilitatea a ceea
ce urmează:

361

- munca de pionicral în acest vasl domeniu al hiologiei şi medicinei;
-sacrificiu de care au dal dovadă pentru a-şi vedea împlinite visurile;
-lucrările editate. care sunt lucrări de referinţă în domeniu;
-înfiinţarea şi introducerea ca discipline de studii. exemple
- Parazilologia- N. Leon;
-Anatomia şi fiziologia vegelală- Emanoil Teodorescu;
- Hidrohiologia- Gr. Antipa;
- Sislcmal_ica vegelală- D. Brândză
-fondarea unor instituţii administrative;
- mcmhru fondator al Academiei de Ştiin1e (A. P: Bâznoşanu)
Ca o adâncă recunoaştere a slrădanici, a muncii depuse. au fost
recunoscuti şi omagia\i atât în ţară. <.:âl ~i în străinătate. ohţinând astfel multe
titluri, distinqii, mcdalii:
-unele instituţii le poartă numele (Muzeul Antipa);
-alţii au fost înscrişi în rândul personalităţilor marcante ~i comemoralc pc
plan modial în cadrul UNESCO (Antipa, Emanoil Theodorescu);
- memhri corespondenţi şi memhri plini ai Academiei Române;
- <..lcschidcrea unor puncte muzeistice gen case memoriale (sau expoziţii
memoriale) care le poartă numele: a~a. spre exemplu. anul acesta s-a deschis în
salu! Coslcşti- casa lui P. Suşlcr, casă în care acesta ~i-a petrecut copilăria;
- coleqia fraţilor Alexandru şi Mihai Ciucă la Să veni;
-o sală omagială în cadrul Muzeului Jude!can Botoşani dedicată dr. Iacoh
lacohovici:
-se fac toale eforturile ca în viilor să fie organizată o casă memorială
dedicată fraţilor N. Lcon şi Gr. Antipa, chiar în casele acestora, alături de fosta
grădină Vârnav, astăzi Parcul "M. Eminescu".
Sunt doar câteva aspecte prin care prezentul omagiază aceste personalităţi.
care prin activitatea lor au făcut să crească numele Boloşanilor şi al ţării.
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MARELE SAVANT-PATRIOT VICTOR

BABEŞ

1 IACOB HALLER 1

Fondator de şcoală ştiinţifică, descoperitor de microbi şi de leacuri
contra bolilor microbiene, igienist înfocat, democrat convins, patriot înfocat,
iată câteva din marile merite ale lui Victor Babeş. Trebuie să-I socotim pe
Babeş ca pe un vajnic luptător pentru sănătatea şi bunăstarea poporului,· ca pe
unul car~ a contribuit la progresul medicinii mondiale, şi mai ales ca pe un
falnic creator de ştiinţă născut din sânul poporului nostru.
Victor babes s-a născut la Viena în 1854. El îsi termină studiile liceale la
'
'
Budapesta, urmează aici un curs de medicină şi apoi doi ani de medicină la
Viena, unde funcţionează ca demonstrator la catedra de medicină.
În 1872 revine la Budapesta, unde este numit asistent la catedra de
anatomie patologică. Aici rămâne până în anul 1872. Între timp la Viena îşi ia
Diploma de doctor în medicină şi titlul de docent la Universitatea din
Budapesta, unde este numit profesor de anatomie patologică şi bacteriologică.
Între 1877 şi 1886 a tipărit 60 de lucrări de seamă. Caracteristic în
activitatea lui este faptul că el n-a despărţit diferitele ramuri ale ştiinţelor
medicale unele de altele, el n-a separat ştiinţele de practică. Babeş a rostit odată
o minunată cugetare: "cu cât un învăţat dominează mai mult ştiinţa .m, cu atât
vederile sale devin mai largi, cu atât ele se întind mai mult peste marginile
înguste ale specialităţii sale".
Gândirea filozofică a savantului interesează mult. Ea luminează şi explică
scheletul solid al operei sale, fundamentul pe care el clădeşte, construieşte,
creează. "Consideraţiuni a.mpra raportului ştiinţelor naturale către filozofie"
este prima lucrare cu conţinut filozofic pe care Victor Babeş a scris-o la vârsta
de 25 de ani. Lucrarea prezintă o luare de poziţie faţă de problemele filozofice.
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Microbiologia explică cauza bolilor infectioase, realizează pentru un cercetător
o sănătoasă gândire filozofică. După un an apare o altă lucrare filozofică a lui
Babeş:

"Un picuţ de .filozfdie".

Mai târziu, la 70 de ani Victor Babeş după ce realizează peste 1.000 de
lucrări stiintifice,
rosteste
,
,
, la Ateneul Român testamentul său filozofic intitulat
"Credintă si stiintă", a treia si ultima sa lucrare cu continut filozofic.
'
' ,
'
,
'
În 1886 este invitat stăruitor să ocupe o catedră la Facultatea din Bucureşti
şi să conducă un Institut de bacteriologie. El renuntă la universitatea din
Budapesta şi împins de simtămintele sale patriotice, primeşte invitatia.
Venit în tară, înfiintează la Facultatea de Medicină învă\ământul de
Anatomie patologică şi bacteriologie. Purtător de orizonturi noi, el a pus piatra
fundamentală în studiul medicinei.
Opera sa reprezintă o adevărată comoară ştiintific-culturală a patriei şi
reprezintă o contributie deosebit de însemnată a ştiintei româneşti, adusă
progresului ştiintci mondiale.
Dacă totalul operei ştiinţifice a lui Babeş cuprinde lucrări ce par a fi din
domenii diferite ale ştiintclor medicale, în fond, această operă imensă contine în
ca unitatea concepţiei medicale sănătoase, azi aplicată la noi, concepţie
pn~filactico-curativă.

Într-adevăr, pionier al medicinii profilactice, Babeş s-a străduit toată viata
să evite bolile, să găsească vaccinuri, seruri preventive care să pună ,Ia adăpost
omul de îmbolnăviri şi să fixeze cu siguranţă diagnosticul.
Babeş căuta să transforme microbii ce dau boli în microbi slăbiţi, atenua\i
care injectaţi omului sau animalelor utile, să producă rezistenţă contra bolilor
date în natură de aceiasi
, microbi virulenti.
,
· Igienistul Babeş muncea să înlăture bolile date de apele infectate, el se
străduia să vaccineze populaţiile ameninţate de epidemii.
Babeş a înfiinţat în cadrul Institutului "Babeş", serviciul de vaccinare
antirabică cu un vaccin imaginat de el însuşi, menit să prevină apariţia teribilei
boli la cei muscati
, , de câini sau de lupi turbati.
,
Metodele originale proprii întrebuinţate în cercetări, tehnicile imaginate
de el pentru rezolvarea necunoscutelor din experienţe, aparatele inventate de el,
instrumente tăurile de el au fost insusite
si
în laboratoarele din
,
, întrebuintatc
,
toată lumea.
Babeş a descoperit 50 de noi microbi. El a arătat că anumite asociaţii de
microbi pot produce boli. În această problemă de o importanţă deosebită, ce a
studiat-o în 1885, ce s-a realizat cu 60 de ani mai târziu este tratamentul cu
antibiotice.
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Cercetările

.

lui Victor Babes în ciumă, holeră, în tuberculoză, în răpciugă,
în lepră, în diferite, în gangrenă pulmonară, în febrele tifo~de şi paratifoide, în
sifilis, au adus un bogat m~terial de bază în cunoaşterea şi comb~terea acestor
infecţiuni.

El a studiat pelagra, "boala mizeriei" cum a numit-o Babeş o problemă de
care s-a ocupat mult timp.
În domeniul turbării, descoperirile lui Victor Babeş au o valoare
excepţională pe plan mondial - virusul turbării văzut de Babeş are .mărimea
între a 20.000 şi a l 0.000-a parte dintr-un milimetru. Tot el a descoperit în
celulele nervoase din creier din organismul mort de turbare, nişte globi atunci
când ~e vorba de turbare, ceea ce este foarte important. Cercetările s-au făcut
timp de 50 de ani. Azi, aceasţă descoperire a fost redată autorului ei şi corpii cu
pricina au luat denumirea lui Babeş - Negri.
Vaccinul contra turbării, preparat de savantul român putin timp după ce
Pasteur imaginase vaccinul său, a dat rezultate strălucite, timp de zeci şi zeci de
ani, în lupta pentru prevenirea bolii iar metoda de vaccinare găsită de el a primit
numele de ,,metoda românească...
Cartea sa despre turbare, publicată în 1912 este un monument al ştiinţei.
Deci după Pasteur, Babeş poate fi considerat ca primul între cei mai mari
cercetători ai turbării.
Turbarea este o boală provocată de un virus, este o viroză. El s-a
preocupat şi de alte viroze ca rujeola, vărsatul, gripa, scarlatina, tifosul
exantematic, febra aftoasă etc.
El a studiat şi diferite boli infecţioase ale animalelor: dalacul, holera
găinilor, tuberculoza păsărilor etc.
Cu sprijinul acestor studii, el a descoperit cauza unei boli grave care
omora oile, boii, vacile din Cârnpia Dunării. Este vorba de paraziţi, denumiţi
"Babesioze".
Tot în domeniul parazitologiei, Babeş are lucrări de seamă de malarie,
trichinoză etc.
Datorită cercetărilor sale din domeniul parazitologiei, Babeş a fost
considerat cel mai mare parazitolog din lume.
El este considerat pionier în prepararea si folosirea serurilor - serul
antidifteric. În laboratoarele din Paris -în prepararea serurilor s-a folosit
metoda Babeş.
Ca igienist- Babeş n-a putut realiza decât puţin din ce şi-a propus.
S-a preocupat de apa de băut pentru Capitală. S-a folosit de cea din Ulmi.
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S-a preocupat de asemenea de măsuri ce trebuie luate în apărarea contra
boierii.
Cu doi ani înainte de a muri, Victor Bahcş a scris cea de a treia carte a sa
de filozofic. E vorba de testamentul său filozofic intitulat "Credinţă şi ştiinţă".
rostit în şcdinta din 4 iunie 1924 în cadrul Academiei Române.
În toată activitatea ştiinţilică, teoretică şi practică a lui Bahcş se poate
admira continuitatea, unitatea şi logica clară strâns legată de gândirca sa
sănătoasă. Poziţia filozofică luată de tânărul cercetător la 25 de ani a fost
păstrată toată viaţa, pentru ca la vârsta de 70 de ani, hătrânul savant înţelept să
vină să susţină concepţia filozofică de la care a pornit şi care l-a convins în
lunga şi rodnica sa activitate. Doi ani mai târziu, la 19 octombrie 1926, Victor
Bahcş a murit.
Se impune a fi cinstită memoria lui Victor Bahcş, deschizător de drumuri
în ştiinţă, temelie a ştiinţei medicale. creator de şcoală, mare patriot.
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Ll!CRARI DE REPARATII, CONSERVARE
'
SI RESTAllRARE LA MONllMENTELE
'
DIN
!\IOLDOV,\ (sec. XIX- XX)

10:\'\

OI'RIŞ

Viata monumentl'lor relkctă uneori. până la similituuini. pc cea a
-;ociclătii. a oamenilor. Într-o mare măsură. ueslinul lor poate fi urmărit în
paralel cu cel al colccti\'itftţii. unghi suh care prezentarea lucrărilor de păstrare a
fiecărui semn liisat de creaţia umană uevinc o componentă a istorici sociale.
Moldo\ a Jetine. prin fericita situatie poli tico-economică Jerivată dintr-o
dezvoltare imkpenucntă. un loc însemnat în ce privc~tc zestrea ci monumentală.
Ridicate încă din zorii evului mcuiu. cctăti. mănăstiri. curţi uonmc~ti sau
hoicrc~ti. modeste hiscrici de tftrg sau de tară. numeroase din piatră trainică. uar
~i uin lemn ~i vălătuci - mai ales în sate -. acestea s-au păstrat. în ciuJa muhor
advcrsităti de oruin ohiectiv ~i suhicctiv. Ccn.:ctărilc întreprinse înccpânu cu
sfâr~itul veacului al X 1X-lea. apoi extinse după Unirt'a cea Mare ( 191 H). au
relc\'at multimca de monumente ce sustin inuuhitahil teza conform căreia
Moldova a constituit o formatiune statală românească ue sine stătătoare.
puternică. cu istoric uistinctă ue 7 veacuri. La acestea un aport dcosehit au adl.ls.
în ce privc~tc monumentele. îndrcplărilc teoretice ale lui /. Str;,ygows;,ky '. ca ~i
opera practică a lui K. A. Romstor/"er 2 • Este adevărat. că. pentru monumente. ele

Veti Josef Strzy~owszky. Comori de artli in Hucm·ina. în traducen: în .,BC:\11". VI. 191 ).
' K. A. Rlllmtorfcr. P!ing.lwts/111K da Touri.1·ten: tlie Kloster Puflla unt! Suc~ewit~a. in
.. Bul ~ill'hricten", 11!1!9; idem. /)a f !mhau des Kln.\"la Suc;ewit;a. in .,Mitteillun~en", 11!9.1:
idem. !>as 1-'iir.\·t,•nsclllo.\·s in Suc;ml'll, in .. C;anoll'it~a Zeitllnf.i ", 11!95. nr. ~~-L iJem. Oit• f.il".
ort. elwmalige Klo.1·takirke in Wnrmret;, 1R9.t: idem. A/tere Vertt'idif,illllf.i.~kirclwn in tin
Uukm·ine. in .Jahrlmch". 1R95: idem. iiha Steimnet;~eiclwn in da scllln.HIIIII Oemetrius Kirclrt•
in Suc;all'lt. in .. Mitteilun~en". 11!95; idem. /)er Kirclrenhaulen in der Hukm·itw. in
.. :\littci lun~cn". 11!9.t-J1!9f,: a roi. :\1oldaui.Kir-l>r;antinisclw Baukwrst. Viena. 1R9fl: 1dem, 1ht•
1\trclrl'nhautt'n in da Uukm·itra. in .. !\lilleilun~en", 11!9fl: iJem. /)it· Fonc/umf.i.Wrhl'i/1'11 am altt·n
1
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privesc mai ales vârfurile arhitecturii de piatră, de care Comisia Imperială
pentru Studierea şi Conservarea Monumentelor Istorice de la Viena (KKZ~), ~~
a ocupat numai în Bucovina. Pentru restul Moldovei, îndreptările de dupa anu
18703 , si apoi după 1892, confirmând atenţia specială a Comisiunii
Monumdntelor Istorice (CMI), au fost cele mai de seamă. Suita de refaceri şi
restaurări întreprinse sub conducerea lui Andre Lecomte de Noi.iy a adăugat o
altă perspectivă, deopotrivă prin vâlva pro şi contra lor, dar care a făcut ca
monumentele moldovenesti să intre definitiv în istoriografia natională. Pentru
4
că, studiate sistematic, el~ i-au condus pe Nicolae Iorga şi Gh. Balş , mai întâi,
la lucrări teoretice de o valoare deosebită, adăugându-li-se ulterior seria unor
contributii esenţiale datorate studiilor lui O. Tafrali, 1. D. Stetănescu, 1. Nistor,
'
'
St. Ciobanu, V. Vătăsianu, Rz. Theodorescu, V. Drăgut s.a.
'
După Unirea d~plină din 1918, în cadrele noi şi ~eneroase ale României
Mari, un loc de seamă li s-a acordat monumentelor, privite din perspectiva lor
ca factori ai istoriei comune a tuturor românilor. La relevarea, cercetc,rrea şi
Wojevodenschlos.\·e in Sucz.nva, in Jahrbuch dt
uber die Forschungsarbeiten am a/ten Wojewodenschlosse in Suczawa, în ,,Jahrbuch des ... ",
1898; idem, Rekon.1·truktion der Miroutz Kirche in Suczawa, Bericht iiber die Arbeiten in Jahre
1898, în ,,Jahrbuch ... ", 1898, Die griechisch-orientali.n:he st. Georgkirche in Suczawa, în
"Mitteillungen", 1899; idem, Ober ein Kindergrab in der um 1400 errichteten Miroutz-kirche in
Suczawa, in "Mitteillungen", 1899; idem, Die Restaurierung der Miroutzkirche in Suczawa, in
"Mitteillung", 1899; idem, Schlo.\·.1· Neamtzu und einige klofteren langen in seiner Umgebung, in
,,Jahrbuch ... ", 1899; idem, Die gr. en. Pfarrkirche in Reuseni, 1901; idem, Die
Forschungsarbeiten am Wojewoden.w.:hlosse in Suczawa, in Jahre 1901, în ,,Jahrbuch ... ", 1901;
idem, Das alte Fiirstenschlosse in Suczawa. Bericht iiber die For.1·tungsarbeiten .1·eit 1895
insbesonderen in Jahre 1901, în ,,Jahrbuch ... ", 1901; idem, Das alte Fiirstenschlosse in Suczawa.
Bericht iiber die For.~chungsarbeiten in Jahre 1902, în ,,Jahrbuch ... ", 1902; idem, Das alte
Fiistenschlosse in Suczawa, Bericht iiber die in Jahre 1903 durchgefiihnen und hiedurch zwn
Abschliise gebra.w:hten For.w:hungsarbeiten, în ,,Jahrbuch ... ", 1903; idem, Da.1· alte
Fiirstenschlosse in Suczawa, 1902-1904. Pentru sinteza lor, vezi K. A. Romstorfer, Cetatea
Sucevei descrisă pe temeiul propriilor cercetări intre 1895 şi 1904, publicată în româneşte cu o
notiţă istorică de Al. Lepădatu, Bucureşti, 1913; privitor la Putna, vezi K. A. Romstorfer, Das alte
griechisch·onhodoxe Kloster Putne, 1904, 32 p. idem, Die Fiirstengriiber in der gr. orient.
Kloster-Kirche Putna, în ,,Jahrbuch ... ", 1904; idem, Die Eroffung der griechisch onodoxe
Kioster-Kirche Putna bejindlichen Fiirstengriiber in Jahre 1856. Protokol unde Akten
hieriiber, 1904.
3
Vezi lucrarea noastră, Ocrotirea patrimoniului cultural, Bucureşti, 1986.
4
În special Gh. Balş, Bisericile lui Ştefan cel Mare, în ,,BCMI", 1925; idem, Bisericile
moldoveneşti din veacul al XVI-lea, în ,,BCMI", 1928; idem, Bisericile moldoveneşti din veacurile
al XVII-lea şi al XVIII-lea, Bucureşti, 1938; N. Iorga, Istoria bisericii româneşti, 1-11, Vălenii de
Munte, 1908-1909; idem, Istoria românilor in chipuri şi icoane, 1-11; Bucure~ti, 1905-1906;
idem, cu Gh. Balş, Histoire de l 'an roumain ancien, Paris, 1922.
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păstrarea

lor ~i-au aJus un aport remarcabil scqiilc regionale ale Comisiunii
Monumcntclor Istorice - tic la Chi~inău şi Cernăuţi - ~i. mai ales. organismul
c~ntral tic la Bucurc.~ti.
Perioada înscrisă <..leei între uhimclc <..lcccnii ale veacului al XIX-lea ~i
până la <..lcsfiintarl'a CMI. în 1948, cuprinde o largă gamă tic lucrări ce au ca
ohiccti v conservarea-restaurarea ~i protectia monumente lor istorice. Acestea
privesc. <..Ieşi nu exclusiv, în primul rân<..l arhitectura tic cult. şi datorită
îngcmănării dintn: crezurilc hiscricii ortodoxe şi politica statului român - o
caracteristică
valabilă
pentru toată istoria românilor, biserica servind
credincioasă opera tic păstrare a limbii şi fiinţei naţionale.
Despre aceste fapte tic cultură, despre efortul pc care ele îl reclamă material, în primul rând, tic ordin tehnic, creator şi cuhural - vor aduce <..lovoi
paginile următoare, rezuhatul lor putând li urmărit în mulţimea realizărilor.
deopotrivă cu dificuhatca şi durata activităţilor specifice, în opiniile ~i
concepţiile progresiste ca şi în cele retrograde. Cert este însă, că fără ele, fără
etape în care s-au produs, zestrea culturală naţională ar fi fost serios păgubită.
iar rcstaurărilc din anii de <..lupă 1950 - multe excepţionale - nu ar li fost
posihilc.

1. Redarea pe seama istoriei a Monumentelor nationale

'

Biserica Alhc1 de la Baia', opera lui Ştefan cel Mare intrase în al XX-lea
veac cu mari nevoi tic restaurare. Unele lucrări, mai mici fuseseră făcute între
anii 1907-1913 de către paro_hie, dar le întrerupsese războiul. În 1932 fusese
trăznită. (.'(lOsccinţclc a<..lăugându-se vechilor stricăciuni. Pentru îndreptare, în
1937. Şt. Bal~ este însărcinat de N. Iorga cu cercetarea situaţiei, destul de gravă
întrucât autorităţile ju<..lcţului nu se angajau la suportarea nici unei sume: pc tic
6
altă parte. acoperişul. ca şi alte părţi, trebuiau urgent restauratc • Parohia f~ce
presiuni pc seama CMI ca să înceapă cu puţinele fonduri ale ci ~i să adauge
aceasta. cxplicând: ..ceea ce nu se poate scoale astăzi de la enoriaş. nu se putea
'coate nici în viitor. căci starea materială a unui sat nu se schimbă a~a u~or".
Dcn;ul Şt. Bal~. avizat tic N. Teodoru la 28 mai 1943. indică suma: .-~.hOO.OOO
Ici Cutremurul tiin 1940 adaugă. iar hombar<..lamcntclc dintre h-1 O mai 1944

' Vezi lucrarea cu numcroa\c date a lui N. Stoiccscu. Repertoriul mo/111//lt'lllefor .)·t
./i'uda/e din Moldol'll. Bunnqti. 1974. pc care o cit;im, în continuare, pentru
inrorma\iilc utile (.kopotrivă istoricului dt ~i pentru hihliografia monumcntclor. În ca1ul (.k ra\<1.
VC/1 p. -17.
"Adrc\a parnhici nr. 93. 3 august 19-13, în Arh. CMI. Fond 5.09. Dosar Baia. 19::-!H-35.
lomlitiiţilor
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desăvârsesc: acoperişul bisericii fusese complet distrus, alte părţi fiind grav
avariate~ Costurile lucrărilor de refacere. cresc în fiecare zi: în 1946 5.500.000 lei, în 1947 - 130.000.000 lei; în asemenea condiţii intervenţiile
parohiei devin şi mai insistente, la 9 februarie 1953 aceasta adresându-se
Comitetului Asezămintelor Culturale: "Aceasta este a 100-a hârtie din anii
1951-52-53, î~ legătură cu refacerea acoperişului" şi că "ţărănimea muncitoare
dimpreună cu organele locale de stat ne tot întreabă: când aveţi de gând să
reparaţi acoperişul de la biserică. Se strică un lucru de mare importanţă istorică.
7
Noi nu putem decât să spunem că aşteptăm să ne vină olanele" •
La Dragomirna" în 1931 se executau lucrări în sala gotică a trapezei,
H. Teodoru cere, peste câţiva ani ( 1937), cercetarea tuturor straturi lor de
pictură, înlăturarea tencuielii peretelui sudic al incintei, înlăturarea varului de pe
pietrărie, completarea stâlpişorilor de piatră de la ferestrei~ gotice ale
pridvorului, curăţirea uşii pridvorului, pronaosului şi a stâlpilor dintre naospronaos; restaurarea zi dări ei de piatră a turnului de intrare, ca şi a celui sudestic; conservarea frescei în firi da de vest a stăreţiei, curăţirea pereţilor
9
nezugrăviţi din pridvor şi pronaos •
În cazul altui monument celebru, N. Iorga se adresa Ministerului de
Interne, arătând că "Vechile ziduri de la Vatra Moldoviţei ale bisericii ctitoriei
lui Alexandru cel Bun sunt pe cale a fi distruse din cauză că se află în mijlocul
izlazului comunal din acest sat. Ca atare avem onoare a vă ruga să binevoiţi a
lua urgente măsuri de împrejmuire a acestor ruine, singurele amintitoare ale lui
Alexandru cel Bun şi a ne comunica rezultatele" 10 • Efectul intervenţiei a fost
imediata împrejmuire, încă în acel an. În 1935, V. Brătulescu propunea ridicarea
planurilor şi cercetarea obiectivului, respectiv în vederea restaurării vechiului
palat''. Între 1937-40, pe baza referatului lui H. Teodoru, se îndreptau
tencuielile soclului şi se curăţa pietrăria de la uşi? ferestre, consolidându-se şi
turnul clopotniţă.

Devizul prevăzuse acoperirea cu olane, parohia propunând stuf, cf. loc. cit.
Vezi N. Stoicescu, op. cit., p. 263-265.
9
Lucrările s-au executat în anii 1937-1940, cf. loc. cit., Fond 5.06, dosar Drag o mima.
1
°Cf. loc. cit., adresa nr. 629/26 mai 1935.
11
Se asocia acestei cereri şi Dr. P. Luţia, în numele Secţiei Bucovina a CMI (vezi
nr. 19/4 februarie 1937), în loc. cit. Date despre monumente la Stoicescu, op. cii., p. 570-575.
7

8
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Edificiul ridicat de Petru Rareş (Hramul Adormirea Maicii Domnului)
terminat la 12 septembrie 1532 - aşa-zisa biserică catolică de la Baia 12 - fusese
trăznit Ia 28 iunie 1916. Începând din 1922 primăria insistă, repetat, pentru
reparatii. Acestea încep în 1925 în urma cercetărilor întreprinse de H. Teodoru
şi a devizului întocmit, tol de acesta, în 1929n. Alt rând de lucrări se execută,
conduse de Şt. Balş, între 1937-1942 şi, paralel, se realizează consolidarea
tâmplei pe care 1. Gheorghită, la recep{ia din septembrie 1945, o consideră
având "omarnentele sculptate şi colorate, care ar putea servi de modele pentru
omarnentica bisericilor în viitor" 14 •
O constructie edificată de Stefan cel Mare în al 40-lea an de domnie, 1496
- biserica Sf. Nicolae Popăufi 15 suferise multe modificări, suprapuneri şi
16
folosinte
Botosani
are
, • Spre cinstea ·lor, locuitorii considerau că, "orasul
,
,
fericirea să posedeze un frumos odor lăsat de cel mai viteaz şi mai iscusit
gospodar al Moldovei" 17 •
În 1925 mitropolitul Pimen al Moldovei şi Sucevei anunta Comisiunea că
pictura se găsea "într-o stare foarte rea", acordând 100.000 lei pentru
restaurare••. Referentul lucrării, 1. Mihail, constata şi el că pictura ,,nu mai poate
dăinui mult", având ciupercă; cât priveşte construc\ia, arh. P. Demetrescu
stabilea nevoia demolării cafasului "care lumina din aceeaşi parte şi taie
frescurile"; că pictura este refăcută în partea de jos şi că tâmpla este constituită
din 2 suprapuneri: din 1740 în partea inferioară, din 1752 icoanele făcute de
lerotei din Peloponez pentru toate cerând consolidare" 19•
1. Mihail impunea restauratorilor "a completa cu lazururi transparente fără
a ne atinge de vechea pictură". La 16 decembrie 1928 Muzeul de antichităti
bisericeşti de la Popăuti era inaugurat 20 . Ultimele interventii - la pictură şi
'!Chestionarul men1iona in inventar: Apostol (1743) şi Evanxhe/ie (1762). cf. loc. cit.,
Fond 5.09 B, Dosar Biserica catolică Baia.
11
Ele urmăreau: suhdivizarea pronaosului, consolidarea funda!iilor, repara!ii învelitoare,
salvarea frescei de pc arcada de sud a încăperii clopotelor ş.a. şi au fost conduse de Al. Popovici.
cf loc. cit., supra.
"ldem, laN. Stoicescu. op. cit .. p. 47-48.
· •~ N. Stoicescu. op. cit .. p. 113.
lh În 1804 fusese transformată, in 1832 i se adăugase o clopotni!ă (reparată 1907-8), apoi
reparată in 1875 sub conducerea directă a arh. I..ecomte de Noiiy, iar chiliile din jur folosite din
1877 ca spital militar, cf. Chestionar, loc. cit., Fond 5.06, Dosar Sf Nicolae-Popăup.
17
Adresa parohiei nr. 71/18 decembrie 1937, in loc. cit.
'"Adresa nr. 6485n noiembrie 1925, in loc. cit.
''' Referat nr. 283/1926, in loc. cit.
:!fr Repara!iile la muzeu se executau in 1946.
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tencuieli - se fac în 1943-45, din fondurile CMI, biserica suferind atât de pe
urma cutremurului cât şi războiului şi ele sunt conduse de Şt. Balş. Acesta, la
30 iulie 1946, propunând 5.000.000 lei pentru restaurarea picturii, constată
"urgenta lucrării şi ireparabila pierdere pentru arta veche românească în cazul
21
delăsării în starea actuală" •
Strădania preşedintelui N. Iorga - care la 12 decembrie 1937 a
conferentiat despre monument la Botosani, dând îndrumări si cerând sustinerea
'
'
'
aici a muzeului,
asociată cu a lui N. Ghica-Budeşti şi a preotului Al. Si!llionescu
conduc la păstrarea cu mai multă grijă a acestui frumos monument. In acelaşi
oraş, biserica S.fintu Gheorghe 22 , ctitoria Elenei Rareş, din 1551, fusese
restaurată în 1914, apoi între 1948-51 se reiau lucrările la învelitoare,
realizându-se si o pantă mai repede la acoperisn. În vecinătate, biserica
Uspenia 24 (cu 'hramul Ado~mirea Maicii Domnul~i) prezenta în 1930 grave
crăpături de la temelie la altar şi până la clopotniţă, terenullăsându-se în dreptul
absidei nordice înspre altar. Acestea îl determinau pe Şt. Balş să propună lucrări
de consolidare25 •
La Brănişteni-Roman, biserica cu hramul Duminica Tuturor Sfinţilor,
ctitoria vistiemicului Ieremia26 , aminteste curtile boieresti ale Costinestilor
(Miron Costin, Ileana si Velicico sunt' îngrop~ti aici, n.'a.) 27 . Constructia ei
'
'
fusese consolidată "cu fier", în 1894, când i se adaugă şi un pridvor. În 1946
credincioşii parohiei interveneau pentru reparaţii Ia pictura nouă (1923) făcută
de "un pictor empiric", iar, ca răspuns, Şt. Balş începe lucrări de restaurare 28 •
Pe locul ctitoriei lui Alexandru cel Bun (1402-1409), Al. Lăpuşneanu a
ridicat - la Bistriţa (Neamţ) - o impozantă mănăstire (l554f9 , iar turnul-

'

.

Acestea vor începe mai târziu - în 194 7, la 1 mai, preotul Grigoraş constatând că "timpul
cu tencuială cad, pictura se destramă" - la acoperiş şi pictură, cf. loc. cit.
22
Informaţii la N. Stoicescu, op. cit., p. 111-112.
23
Lucrări urmările de Şt. Bals si V. Moisescu.
24
Edificată la 1552 prin stă~i~\a domniţei Elena Rareş, în 1819 i se adaugă clopotniţa iar
în 1912 este repictată de V. Livescu şi V. Gallin. Tâmpla bisericii data din 1829, fiind opera lui
Vasile Mihail, cf. Chestonar, loc. cit., Fond 5.06, Dosar Uspenia-Botoşani. 1921-37. A se
consulta şi Stoicescu, op. cit., p. 110-111.
2
~ Referat nr. 19/30 ianuarie 1930, în loc. cit.
26
Cf. N. Stoicescu, op. cit., p. 121-122.
27
Chestionarul aminteşte că sub dealul Braniştenilor urmele de beciuri şi numeroase
cărămizi atestau vechiul sat Bărboşi ce a existat până la 1520, cf. loc. cit., Fond 5.07, Dosar
Brănişteni - Roman.
2
" Ibidem.
2
') Vezi Malchisedec, Notiţe istorice şi arheologice adunate de la 48 mănd.1·tiri şi biserici
antice din Moldova, 1885; Serafim Ionescu, Dicţionarul judeţului Neamţ; G. Balş, op. cit.,
voi. 1-111; N. Iorga, ln.Kripfii; N. Stoicescu, op. cit., p. 74-76.
21

trece,

pereţii
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clopotniţă ( 1496) amintind contrihuţia lui Ştefan cel Mare (în ~~-cl~~i ~lhiectiv).
Asupra valoros ului ansamhlu w vremea a operat însemnate mod1hcan: m 1814 a
fost pictat în interior. iar la fatada de sud ~i paraclis pictura s-a reînnoit în 1840.
edificiul reparându-se în 191 O.
Ghenadic Caragca, superiorul mănăstirii, cerca în 1921 ,.neapăratc
amcliorări" la acopcri~ul clopotniţei ~i la paraclise. Un fapt determinat de nevoi
2
~tiinţificc, dar nejustificat suh raportul metodei. ~i anume extragerea a 3 m de
frescă ~i spălarea ncautorizată a frescci din paraclis de către O. Tafrali în vara
lui 1924. atrăgea atenţia lui V. Drăghiceanu ~i Al. Lopcdatu. iar printre ace~ tia
lui N. Iorga. care protestează energic oprind lucrare de acest fel''. Mici reparaţii
- la ~indrilă, tencuială ~i consolidări Ia stărqie - sunt susţinute în 1924/25 prin
fondurile Societăţii Forestiere Goetz. Din nou sunt resimţite nevoi, după
cutremurul din 1940, mai ales la învelitoare ~i la noile chilii. care se
materializează în proiectul lui Şt. Balş din 1945. realizat în anul următor: prin
consolidări. reparaţii la stăreţie. suhzidiri, învclirca din nou. costând
37.000.000 Ici' 2 .
Biserica de lemn de Ia Bcria.\nt Uud. Vaslui). cu hramul Sf. Voievozi.
data din 1582 (în 1742 fusese arsă aici tâmpla hisericii din Bălişteni, făcută în
vremea lui Matei Ghica voievod) 11 . În 1898 s-au întreprins primele reparatii. dar
mai ales din 1930 - sprijinindu-se pc dreptul la pantahuză - sunt efectuate reale
restaurări. Discutii numeroase a stârnit proiectul conform căruia urma să. se
ridice un turn peste pridvorul deschis, idee apreciată de H. Teodoru: ,.contrară
tuturor principiilor de conservare a monumentclor istorice". Referentul amintit
arăta: .. La prima vedere interiorul bisericii parc a prezenta un exemplu
interesant de traducere în lemn a planului central hizantin. În rc<tlitate cei patru
stâlpi de lemn ai naosului care dau această impresie - dealtfel ca şi stâlpii ce
despart pronaosul de naos. ca şi pridvorul, au fost adăugaţi mai târziu.
Clopotnita c un tip cunoscut în ţinutul Hotinului. Sunt de părere să se fat:ă
'"Clopote din J.N 1-J.ţl).ţ; pisanie cu stema Moldovei din 1554; icoana SL Ana cu Maic<l
Domnului în hraţe. dăruită de Doamna Ana în 1407. şi îmhrăcată în argint ~i pietre in 1!!68 de
N. Alhu ~i soata sa Maria; evanghelii (1759, 1762, 1794), liturghii (17.ţ7-1769). Mi11eu (17!!0),
A11tnlo~:hion ( J7.ţ5 l ~.a. CL Chestionar. loc. cit., Fond 5.09, Dosar Bistriţa-Neam\.
"lhidem; detalii privind reacţia justificată a preşedintelui CMI în adresa din J(l.VIII.Jl)2.ţ
cinre mănăstire.
'! La 1Il august 1946 Şt. Balş propunea pedepsirea staret ului care solicita demolarea
etajului clădirii din vestul mănăstirii, aresta mai demolând un heci si la Râsca, cr. loc. cit.
.
.Il Vezi Chestionar, în loc. cit .. Fond 5.07, Dosar Bereasa-B~toaia .:. Vaslui. În patrimoniul
hisericii exista o El'ltnJ:helie (752!!, suh Matei Ghiea) donată de domnie aici, la fel un Pentico.war
donat la 1 mai 7262 (175.ţ). Alte date laN. Stoicescu, op. cit .. p. 68.
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văzut până acum nici o biserică de sat mai curat şi mai orânduit ţinută"~ • In
baza planului şi devizului ing. 1. D. Iulian de la Servic!ul tehnic Vaslui, în 1:42:
biserica era demontată şi apoi remontată pe un teren s1gur. Monument cu adanc1
semnificatii în istoria si cultura românească, mănăstirea Agapia a cunoscut
deopotrivă binele şi rău't: ctitoria lui Petru Şchiopul (1585), Agapia din Deal,
reclădită în 1823, ajunsă ruină, a fost spartă în 1913 cu târnăcoapele, inclusiv
inscriptiile iar materialele vândute sătenilor. Mai rămăseseră "în picioare" după
1920, ~lop,otniţa (1661), paraclisul şi arhondaricul~~. La mănăstire, opera de
6
bine a hatmanului Gavril si a sotiei sale Liliana din 1642/43~ - "mai ales
37
pictura maestrului Grigores~u ... e 'afumată şi pe alocuri complet întunecată" .
În 1931 se executau aici lucrări de canalizare, iar în 1934 Al. Lapedatu aproba
3
reparaţii la biserică (acoperiş, paraclis, incintă) ".
După năpraznicul cutremur din 1O noiembrie 1940, pe seama acestor
lucrări, se aprobau 1.800.000 de lei pentru Agapia şi Văratec; devizul din 1945,
executat de V. Moisescu, anunţa 18.000.000 lei şi includea operaţii de astupare
a crăpăturilor arcurilor naosului, la grinzi şi arcade, la învelitoare, apoi refaceri
de zidărie si consolidări la arhondaric~9 .
La I~şi, biserica Aroneanu (hramul Sf. Nicolae) 40 a suferit în veacul al
XIX-lea (1880) ample transformări la pridvor- "închis grosolan"- iar în 1907
a fost descoperită, în iarna lui 1921 o furtună dezvelind-o complet41 •
1. D. Trajanescu conduce lucrările de refacere a acoperişului (antreprenor Toma
Stoian, valoare 44.925 lei) încheiate în 192242 • Celelalte interventii sunt
'
determinate de N. Ghica-Budeşti, ce o vizita în 1927, ca efect al repetatelor
scrisori către N. Iorga a preotului Gh. Rotaru. Peste 3 ani abia, acestea încep,

J~ Vezi adresa CMI nr. 507/21 ianuarie 1931 şi Referat H. Teodom, 14 aprilie 1930,
în loc.:. cit.
J~ Cf. Referat Şt. Balş, nr. 1230/5 noiembrie 1932, propunând păstrarea, în loc. cit., Fond
5.01, Dosar Agapia din Deal
6
J Despre monument vezi N. Stoicescu, op. cit., p. 22-23.
7
] Pentru restaurarea şi curăţirea ei se angaja praf. 1. D. Ştefănescu (cheltuielile acoperinduse din conferinţele acestuia), cf. adresa Mitropoliei Moldovei şi Sucevei nr. 6145113 septembrie
1928 către CMI, în loc. cit., Dosar Agapia.
JH Vezi adresa mănăstirii nr. 136/21 mai 1934, în loc. cit.
w Ibidem.
~o Istoricul LaN. Stoicescu, op. cit., p. 433-435.
41
Constatări la H. Teodom, Referat nr. 544/22 august 1930. 1 se asocia P. Antonescu, ce
considera că "din punct de vedere arhitectonic, din punct de vedere arheologic şi pitoresc, ar trebui
deschis pridvorul astfel cum era", cf. loc.:. cit., Fond 5.01, Dosar Biserica Aroneanu.
41
Vezi Referat nr. 2409/6 martie 1922, în loc. cit.

fiind în~:m:inat cu :-upra\\:~llLTL'a lor H. Tcodoru (valnarc 1.,6.lJX5.J-l Ici)".
ÎnchL·ierca lor nu era dcdt paq1alit. c[tci cutrL·murul )i r<~llhniul produ~c~LT[t din
nnu mari pagulw". De acL'L"a în 1'>-l-) C\11 apmh;i un dL'\·i; de rcpara!ii in
\·;doare de -l-..~00 ()(l() k1. Ct'n~t:lltd in: rdat:LTL'a acoiKri)Uiui. a turlei de pc· altar.
L'XL'L"U\ia unei 1wi catapctom~·. t~·ncuiL'Ii ~.a. L:nnitritc de )L. Bal~- care preei ta:
.. :o-L' \·a \etiL-a d;~c;-, nu se pua le' cPn~ol ida ;id:tria tmki fără a P ditrâma: noua
turlit din ~chL'kt Lk h~·ton arnL1t. cu ~t<îlpi kga!i jns cu o talpă de hctnn pentru a
prelua împingt'rlle L·upoki ~~ ~·;lrL' ~t<Îipi vor fi cuprin~i în 1.idăria Lk căr{unid;i
(1L'lltru a nu -.c h'Lka: SL' \or ~tr;inge --în c11 de dărftmare- toate ornamcntclc de
tL'racotă ~m:tl! u i t<~L tencuicl i 11111 la ni \·d ul ce Ici vech1: urmL' k de ;ugr;l\·d i
p<-l'tralL': L·ercetat dad exist;-, urme de pardoa~eală veche~'. Delegat de C
Daicoviciu ~•1 unnitreasdt lucrarea. ŞL. Bal~ propunea - ~~ '\C aproha -aducerea
t;Împlci \Cehi de la hisnica sr :'-licolac Domnesc ~i excluderea cpltropului
Manolc Clh. Zl;hog care a 1111\lat di,trugcrea frc~cdor hol!ilor'".
Fosta m;-mitstirc de la Nunluwni ( Hramul În{il!area Dnmnului l Î)l începuse
~·xistcn!a '\Uh 'jtdan cel \'Lire. la 1-l-72. dar a~a cum ariita la începutul veacului
nostru. data din 1597 ct opna lui Teodor Movilii ~i a .. antrcprcnorului ..
Cnnstantin Batl~tc''. O rc~taurarc Lkutit în 17X5 ~uh Anania. în urma
n·cnimL·ntL·Ior din 17fl'>. 1-a adintgat prid\·orul. tfunpla de lemn ~i -.tranclc. opera
;ugranilu1 \'c111amin \'cli)CU. Din pikatc întreg im·entarul a ars la Il
-.qllcmhriL· 1'1 17 ~. ScL·pa Comisiunii de la Ccrniiuli acorda în llJJ() suma de
220.000 k1 pentru rL·para\11 la ;iditric. rdacnca învditoarci ~i curit!ir~·a
icoanelor. Dnitul pmpriu-;is il reali;a ŞL. Bal~ în IL>-'X. care propunea
1

'' lkialu in l<dt:ral nr. <ll'!./10 J.:ccmhn.: 1930. in loc. cii.
"in I'I~X într-un mcmunu adresat tk fl2 pcrsonalitii!i ic~cnc prc~edullclui ('\11.
t · Da1cP\ ll'IU. pnn care 'e 'uhcit.1u fond un de restaurare. citim· . .1 h>arJek r,l\cistP-Iutlniste c·u
"ca/1.1 h1p1el.>r n· \-.IU d.11 pe IL'ntPnul .1n:stc1 comune in primăvara anulu1 1'14~ au d.11 foc .1n:slu1
\ljnl lac·,l~ ... VeZI foc CII.
'' in I'J~o rc·\"1/Uil"<:.l dc·vl;ulul inscris 19.000.000 Ici. apoi ::!5.000 00(1 Ici. dupii vit.ila lu1
)1 Bal~ c·ar.: d:1 ain o serie Jc indic·a!il de mJin tchmc (angajarea ~i ancorarea ;idiiricl prin
htil<JCillc' de fier. ccnlur:1 de heton armat etc. l. În 1'147 suma ajunge la 150.000 00(1 ki. rf loc. cit
~" in ~upraveghcrea luniiri1 este implicat ~i ( ih. Ungurcanu. care se a~ocia ~i el - in 19~X .
1deu de a monta •un catapclct.ma veche de la hiserira amintitii. d. adresa Arhivelor Stalului la~1
nr 7XX&'!.H mat 1LJ~X. in loc. cit.
'· Şt. Bal~ ccrccla in august 1'1~.~ insnip!ia allatii pc copcrtina contrafort ului de- la altar.
lalm.îcinJu-1 pe ('. Ball~le, cumnat c·u ctitorul. ra logofăt însărcinat cu edificarea. Vezi loc. nt ..
h >nd 5.0o. Dosar BurJujcni. :\ se· consulta ~i :'11. Stoiccscu. "1'· cit .. p. X10-X 1 1.
'" ( T <. 'hestlllnar. loc. cit. Au mai ,.,-,mas r.itcva c;îrţi vech1: 1-.'IWI!:IIt'lie ( 1f\.171. l.itur~:ltir'
ii7~Xi. \llllc'c· ( 176::!. 17lJ5 -'lllt: un,·lopol daial 17'l.\ ~~ ch>nal de· :\mnia
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Jărâmarca pridvorului. refacerea acopcrişului 49 ~i execuţia de noi ferestre. Între
1940-1943 încep să se execute: nivelări. completări la acoperi~. restaurare
parchet, cohorârca nivelului cu 50 cm pc nord. restituirea ferestrelor originare
(forma lor- aprecia Balş - scmnilica înfrângerca scmilunci de către Movileştii,
sprijiniţi de Liga Creştină'") cu fonduri care se acordau- 3.300.000 lei- pc plan
1
central si care operatii se încheie ahia în 1948' •
Biserica Sf Nicolae din Tutm•a- Tomeşti, edificiu din vălătuci, datat în
1630, ridicat de Th. Jora, Ion Jora, Iordache Jora ş.a., a suferit o reparaţie
radicală la 1859 şi apoi alta - la acoperiş - înlocuindu-i-se şindrila cu tablă, în
1919' 2 •
La Bodeştii de Jos (jud. Neamt), hiscrica Sf. Voievozi, ce data de la 1651,
fusese obiect de reparaţii în 1905''.
4
Un alt obiectiv ieşean, biserica Bârnom (cu hramul Sf. Gheorghc)'
constituie una din preocupările rcstauratorilor~~. Acoperişul clopotniţci intra
primul în atenţia acestora, după dcvizul întocmit de H. Teodoru, în 1934.
Vechea clădire aflată pc sudul curţii, peste o pivniţă boltită, casa parohială. intră
în restaurări în 1936. Şl. Balş urmărindu-lc iar meşterul Fiorindo Baulli
rcalizându-le. Se refac zidăriile soclului, se execută completări, rostuieli,
curăţiri şi spălări care sunt rcccpţionatc în toamna anului 1937 de H. Tcodoru.
După cutremur, în 1942, CMI acorda parohici încă un ajutor (140.000 Ici). Încă
odată, în 1948 ( 16 noiembrie). o furtună distruge învelitoarea clopotniţci.

••• Vezi loc. cit., supra.
~~~ Asupra acestora arhitectul arăta că formele tiin tabloul votiv .,cer pante fom1e repezi care
ar suporta mai de grabă şi!a decât tabla tic aramă"; peste un an H. Teodoru, ticscopcrind urmele
bazei stclatc. îi obligă să coboare coama şarpantci cu 50 cm. Vezi în detalii referate St. Bals
nr. 41/28 ianuarie 1938, nr. 924/9 septembrie 1938 şi H. Tcoduru nr. 1058/9 octomhri~ 1939:
în loc. cit.
~ 1 Un rol însemnat în proiectarea emhlcmclor au avut preotul 1. Popovici ŞI Şl. Bal~. acestea
fiintiluatc după modelt: dispărutc în primul război montiial.
'! Cf. Anuarul Ccuei Hi.1-ericii, p. 433-34. şi Arh. CMI, Fond 5.04, Dosar Bălincsti-Putna si
laN. Stoin:scu, op. cit .. p. 861!.
'
.
~-'Vezi loc. cit., Fond 5.09. Dosar Bodcşti-Ncam\. Vezi şi N. Stoiccscu, op. cit .. p. 92.
,. Începută de Miron Barnovschi în 1630-32. lucrarea era terminată de Eusta!ic Dahija în
166-1: în jlll' t.itiul de piatră fusese de aproape 8.00() m!, iar clopolni!a se ridicase în 1720. cr.
Chestionar. loc. cit., Fund 5.04, Dosar Bucium-lasi SI la Cih. Bals, Hi.1·erici moldm•ene.1·ti cli11
l't'acttl XI'/1-XVI/1, p. -109; N. Stoicescu, op. cit., p. 4'3!l~39.
'
.
" Aşezământ bogat, în inventarul său se găsea arginlărie de la 1666, clopote datate 7122
(~in.carcunul dat la Cctă!uia), l::l'lln~llt'lia tic la 1637, Antolrwllion din 1755, Apo.wol 1794 ~.a.,
el. Chestionar. loc. cit.
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La Bftrlad. IJi,t'rica domneasu/ (hramul Adormirea Maicii Domnului)
.
.
avea un trecut plin Jc istorii' 7• În urma inunJa\iilor Jin 1932 se tmpun nm
lucrări.

Acestea se reali zau în IY.~h. respectiv: Şt. Bal~ ~i H. Teodoru avizânJ
cxccu\ia unei dopotni\c. În 19-lO Jin nou se ivesc. la cutremur. imperioase
ccrin\c 1.k restaurare. Jar ~i Je pictură'K. Ahia în 1943 (5 martie) Comisiunca
aprecia încheierea restaurării. rămânânJ viitorului schimharea acopcri~ului.
opcra!iunc dcoschit Jc Jificilă. În acda~i ora~. hiscrica V01•idn1ia (hramul
Intrarea în hiserică a Maicii Domnului) - ctitoria familiei Duca la 1707 comporlase unele repara! ii în urma inccnJiului Jin 1X) 1. cânJ a ars o parte din
ora~. executate prin 1XnO. În 19 U-14 lucrările de restaurare schimhau aspectul
originar almonu-mcntului. aJ~tugânJu-i un pridvor nou'''.
Edificiul de la /Jogt!tlne.yti-liiiOI'a (hramul Sf. Nicolae). riJicat din nuick
~i vălătuci la 1700 prin stn..tuuin!a familiilor Cucukasca ~i Ghcrgukscu. a
cnmpnrtat o refacere în 1X) 1. apoi în 1YOX se repară clopotni!a"''. Şi la
,\rc/mâşti-Boerqti (juJ. Neam!) hiscrica de vălătuci. căptu~ită cu scânduri.
cJificată pc la 1700 de hnicrul Liliac. fusese reparată ~i rcpictată la 1901.
Alături. cea Jin stejar. Jc la Ba/ma (hramul Sf. Nicolae) ~i surata ci din lemn cu
vălătuci (Sf. Voievozi) erau. după traJi!ic. tol de la 1700 ~i fuseseră reparate la
1
JlJ()0" • Bătrfmii din familiile Vlădc~Li ~i Corlătqli au ridicat la 1716 hiscrica
Sf. Voicvo1i din Vlc7dqti l.imhâqti, ~i aici făcându-sc unele rcpara!ii la 1X15
(dată înscrisă pc frontispiciu) ~i 1912. cfmJ se reface dopotni!a''~. Înainte Jc
1715 se ~tic că exila deja schitul de maici - rdăcul la 1X2X - Almaş (jud.
Neam!. pcnJinlc de miinăstirca Văratec La 1720 el era terminat Jin nou Jin

"· tlo:talii in loc. cit.
'. RiJicatii intr..: 1n4X-)0 do.: To.:tldnsic şi Vasik l.upu. hiso.:rica a fost ro.:d;iJit;i in 1XO~ . .tp<~i
inco.:ntliat;i in 1X~ 1 do.: o.:to.:ri~ti ~i iar;·l~i lnvitii la cutn:murul din 1XJX. in urma c:Irurd so.: ro.:par:1
radie li in 1XX4-X): intr..: timp - la 1X50 - lipintlu-i-so.: un pridvor do.: zid. Alte hK-r:iri. ro.:Juse. \L'
n:ali;,·a;;l in J<J()<J ~i J<J~ 1: eL ( 'ht·stionar. /ne. cit .. hmJ 5.0~. Dosar B;îrlaJ. Vai Al. l'apaJopol
( ·,llun<~t h. Noti{u iston<"<i. /Je.,f>rt' Hârlud 1XIN: N. Stoice seu. "1'· cit .. p H4.
'' l.un:u·ik dt· pil'lur:1 - ro.:comanJato.: Jo.: 1. !\lihail sii se fac:1 in 'tii hizantin. S-au exo.:nllat
Jo.: ( ih. To.:oJoro.:,cu-.\rgo.:~. in 194~.
''' ldem. 'upra ~i N. Stmco.:scu. op. cit .. p. X7.
"'Voi loc. cit.. hmd 50~. Dosar BogJănqti-Tutova. Istoricul la N. Stoico.:scu.
"'' (it .. p. lJ).
'" ldem. Dosar Roman. Voi ~i N. Stoico.:scu. np. cit .. p. 43.
"~ Jd,•m. Dosar ll<lgd<"tno.:~ti-Tutova.

3XO
lemn. apm m veacul următor s-a rcfăcul în piatră iar în 1X5 1 a fost măriln •
Biserica de zid Sf. Ilie din Rediu-Aidea (jud. Ia~i) fusese fondată în 17XO Jc
Maria Calargiu. Nicu .~i Ecalcrina Filipcscu; prin 1X94 ~i 1X99 - când se
realizează Lâmpla- se parc că s-au întreprins unele lucrări Jc rcpara!ii"-~. Leca
slugcr ridicase în 1724 hiscrica de zid de la Mlilureni (jud. Vaslui). cu hramul
Duminica Tuturor Sfin!ilor şi Sf. Nicolae. În 1XW stolnicul Dincă Brătianu. cu
osteneala moşncnilor satului Mălureni. o reface; în 191 «,1 Gh. Bclizarie o
zugrăvcşlc iar în 1942 se executau aici unele lucrări de rcstaurarcn'. Un preot
Ştefan. ducerul Grigora~ ~i Ncculai Mardarc. ridicau la 1726 hiscrica de lemn
de la Ştiohorcni (jud. Vaslui). Pc la 1X90 cJi ficiul se împodohca cu o nouă
Lâmplă iar în 1904 era reparat. În noaptea de 2W.10 martie ILJ42. prin alunecan:
Jc teren. hiscrica s-a Jcplasal. urmând rcmontarea ci în hata dcvi;ului alcătuit
Jc V. Moisesnt".
1

Cea- tol de lemn- Jc la Cosi!eni (hramul Sf. Voievozi) data din 1725. în
1900 fiind reparată" •
7

Cea de la Preceşti (jud. Neamt). cu hramul Sf. Ioan. tol Jc lemn. data Jin
1734 ~i fusese mulată la Cnrău. sal Jin apropicre"h.
Existau de la mijlocul veacului al XVIII-lea -1750 - mai mullc hiscrici
moldavc oferind Jale interesante asupra intcrvcn!iilor hincvoiloarc: hiserica
Pmco1' (hramul Sf. Ioan Botezătorul) din Botn~ani. edificiu Je piatră ctitorii Jc
Ani ta Chiriccasca. a fost reparat cu 79()(} Ici da!i Jc urhe în 1XlJX. rcfăcându-sc
cu acel prilej şi pictura inlcriorului iar calapclcazma originală ofcrindu-sc
hiscricii MânJrcşti. După datele şi ohserva!iilc lui V. Brătulcscu. între 1921-3X.
aici sunt dccluate rcslaurări şi se rcpictcază în 1929-30 Je V. Gallin şi
P. Livcsnl"''. SanJu Armăşoaia - lot la 1730 - ctilorea hiscrica /lrmtlşoaia
(jud. Vaslui l. cu hramul Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul. edificiu Jc lemn
plasat întâi în Armăşoaia V cehe, apoi din Il scplemhrie 1Xo9 adus în

"' În Chestionar, loc. cii., Fond 5.0 1. Dosar Almaş-Ncam!. În inventar poseda o scrie de
c;lqi Lip;irilc la ({;imnic între 1776-!!0. Vezi N. Stoiccscu, op. cii .. p. 27.
"• ldem. Dosar Biserica Aroncanu. Dale şi laN. Stoiccscu, of>. cii .. p. 70!!.
"' ldem. Fond 5.02, Dosar Rafaială- Vaslui.
'"' ldt·m. Fond 5.0lJ, Do.\ar Ştiorobcni- Vaslui.
7
" ldem. Dosar Briih•işcşlii de Sus -Tecuci.
'" ldem. Dosar Bodcşti - Neam!.
"'' ldem. Fond 5.08 B. Dosar Botoşani. hiscrica Sf. Dumitru. l.a 1!!l)!! hol ta de zid se
inlocuia cu una de kmn; in llJ32 era acoperită din nou cu Lahlă. Vezi şi la N. Stoin:scu.
"1'· !'/1 .. p. 113.

Armăsoaia Nouă. În llJOX sunt efectuate unele reparatii . Răze~ii Gavril Nită ~i
fiul s~u Antohc ridicau la 1750 hiserica de lemn (hramul sr. Voic\"Oti) din
/Whu.m ( jml. Neamt l. O singur:1 reparatie este mentionată: cea de la 1Xl)4 -, .
.La.Oiştl'ni-Mu.,tuţtl (jud. Hăl\i. R. Moldova) edificiul de lemn exista din
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175'7. în ll)37 Sectia pentru Hasarahia- respectiv suh semnătura lui Şt. Ciohanu
-cerca acopcrin:a acestuia cu -:;indrilă ~.
Despre Schitul :\gufton (jud. Boto~ani) - datat în 17M; ~i ridicat de
inomonahul cu nume cponim --se cunoa~tc că aici s-au făcut reparatii în llN5.
Jl) 17 ~i - cu apwharca Cl'vll. în urma incendiului din X/9 fchruaric ll)21 7

1921/22- ..
În 1761 loanichic de Roman -:;i popa Toadcr ridică hiscrica de tid din
Oprişeşu. monument pictat de Matciu tugrav în 1763 (cum era iscălit pc o
icoană reprocnl<înJu-1 PL' bus). În 1X6X hiscrica rusesc acoperită din nou cu
~indrilă iar în llJI2. peste aceasta. cu tahl:t"'.
Biscril·a de lemn SI. 1\Jicolac din Rordt'u (jud. Neam\) fusese edificatit
între 1767-1769. iar în 1XXlJ i se făcuseră importante reparatii-'. Aha. din
lhilineşti (jud. Neamt). cu hramul Adormirea Maicii Domnului. edificiu de ;.id.
era ctitoria. în 176l), lui Costache Rosetti"'h. În 19 Il unele mici reparatii
amânascră ciidcrca monumcntului, ajuns o ruină în ll)40. Pentru cauta ci
intervenea. într-o scrisoare către ministrul cullclor ~i artelor (Şt. Ciohanu) Al.
Ro.,clli: ,.Domnule ministru ~i mulL stimate coleg. mă adrese/ Dv. în speranta cit
cererea mea va găst la lh. '' hună primire. căci predecesorii Dv. nu mi-au Jat
nici măcar vreun răspuns. E vorha de hiscrica din Băline~li (jud. Neam! l. mo~ta
noastră de familie. unde sunt chiar îngropa!i 2 slrilmo~i ai mei. Hiscrica L'stc un
monument istoric. ~i nu poate fi rcparată decât cu învoirea CMI. Comisiunea nu
arc fonduri. Sătcnii ar fi dispu~i să facă ci reparatiile necesare: dar nu le pot
face. fără învoirea Comisiunii. care din lipsă de fonduri. nu poate nici măcar

.,, <·utoria na al..:,latii prin iscnpţia de p..: o /:.l"liiiJ:IIt'lie donală .:u prilejul t..:rmln;lrii
ca ~i in P"am..:. CL /rl(". nr .. Fond 5.01, Dosar Arm;isoaia-Vaslui. Vezi siN. Sllllc..:s.:u.
"1'· cit .. p. J 1.
.
•
l:ica~ului.

. , Cf. Chestionar. loc cit., Fond 5.02. Dosar Băcqti-Roman. l.a N. Stoicesru. "1'· <"it .. p.
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•

Vezi loc. cit .. hll!d 5.09. Dosar Biilli .
A vea dt>pol..: d..: la 1720. 1s1() ~i 1H51 . cr. loc. cir .. Fond 5 .O 1. Dosar Cun..:ni-Bolo~alll
Voi ~i :'11. Stoicescu. "1'· cir .. p. 109.
'• Voi Ch..:slionar. lor . .:it.. hmd 5.09, Dosar Burdusaci-T..:.:uci: Istoricul la"· Stoicescu.
"1'· cit .. p. 617.
'' ldem. Fond 5. 09. Dosar Bnd..:~ti-Neamţ. Cf ~iN. Stoin:scu. np. ,·a .. p. 100 .
... V..:hi (ih. Bal~. "1'· cit .. III. p. 260 ~iN. Stoic..:scu. np. cir .. p. 57-5H.
."l

trimite acolo un arhilccl. şi aceasta mai hine Jc un an. Las la aprecierea Dv. Fie
măsurile ce le-aţi putea lua şi vă mulţumesc anticipat pentru ceea ce veţi
dispune. Primiţi .. .'' 77 • În 1!)42-43 se execută lucrări Jc rc~taurarc.
Edificiu Jc vălătuci. iar. iniţial Jc hârnc, acoperit cu stuf. fusese şi hiscrica
SL Voievozi Jin Timişeşti, terminată la 1770 prin grija Ilincăi şi lui Ioan Anl~m.
În 1x~n Pctrache Ghica şi Păuna susţin reparatiile. urmate în 1904 Jc a1Lck ~:
Biserica Jin lemn Jc stejar Jc la Buda ,\Iare (R. Moldova). cu hramul
Buna Vestire, Fusese ridicată în 1772 Je Costache Vokinschi; 1 se aJăugasc.
după o reparaţie. clopolni!a în IX In. alte lucrări nemaifiind cunoscute"'.
În 1774 se încheie. prin contrihutia oh~tei. hiscrica Je \·~tlătuci (hramul
Întâmpinarea Domnului) Je la BoMdclni{a-Tutom. În 19~4 Al. LapeJatu ~i N.
Ghica-BuJeşli aprohau restaurarea acestui monument .. cătut la pămimr·"".
Alta. Jin hftrnc. Je la Alunteneşti (jud. Vaslui) se datora hunăvointei
stăruitoare a unui şir Je iercmonahi (Avram. Lupu. Ghcnadic. DomfiL' l ~i a lui
Constantin ~i Maria Caraca~i. în 17XX. Ea fusese reparatii în llJ 12 ~i pictată în
Il) 1X' 1• Cea Jc cărămidă Jc la Bucecea UuJ. Botoşani). cu hramul sr. Nicolae.
era terminată la 26 mai 17X7. inclusiv catapcleazma realizată Jc Vasile
Zugravu' 2 . Reparatia pc care o cunoaştem oala Jin llJ 14.
La 17lJO, tol Jc lcrim. se încheia lucrul la o altă hiscricil din Buda (hramul
SL Gheorghe); în IX!JX o primă reparatie. apoi cea Jin IIJ22 când CMI apmhă
schimharca acoperişului (valoarea 156 X25 Ici) însoţesc datele cunoscute despre
acest monument"' .
7

.. Snl'uan:. 30 ma1 J<).W. in :\rh. C!\11. hliiJ 5. 07.1>usar B:ir)!:iuani-:\..:am(.
:x Cf. luc. cit.. l'ond 5. 02. l>llSar Bog.d:mqti-Tutova; N. Stuin:su1. 11/'· ,·if. p. IU'i.
,., Clupotd..: Jatau din 1HO-l. d. luc. ol.. FonJ 5. 07. l>ll\ar Buda. N. Stoic..:scu. llf'. cii ..

r

I.E

Kll Cf. Ch..:stionar. loc. cit.. Fond 5. 02. Do\ar Bogdănqti-Tutuva; În arroricr..: de F..:dc~li.
hi,..:rit·a de kmn ridica1:1 tol în 177-1. s..: rcstaurasc 1HtJI. vezi loc. cit.. N. Stoic..:,cu. 11/'· cii.. p.

'577.
"' C:iqik vechi i s-au ridicat în iulie IIJ 1H. eL Chestionar. loc. cit., Fond 5. 09, Dosar
CL N. Stoin:scu. llf'. ni .. p. 127.
".' IJem. Fond 5. OI! B. dosar Bucecca-Boto~ani. Biserica SL Voievozi de la l'eri..:ni. din
nuick ~i v:ilătuci ( 171!<)) fusese reparatii la 11!73 si 1tJ07. eL idcm, Fond 5. 0-1, Dosar Itllinc~lil'utna.
.
.
B;irze~ti-Vaslui,

"ldcm. Fond 5. Oii. Dusar Budcni-Lcspc7.i (Suceava).
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În 1930 CMI renunta prin -opinia lui H. TeodoruH4 la restaurarea bisericii
de lemn Sf. Ioan Botezătorul, din Băluşeşti Uud. Neam\), edificată la 1791 şi
închisă la 1895 ..
În august 1794 Tudor Holban şi fratele său Vasile, biv vei ban şi stolnicu,
pun semnul edificării hisericii de zid Adormirea Maicii Domnului din Buda
Mare (R. Moldova)H~. În 1902 biserica era reparată, încă odată făcându-se acest
lucru în l942H 6 .
Biserica Sf. Voievozi de la Brăhăşeşti de Sus Uud. Galaţi) era realizată din
lemn şi paiantă în 1795; repara\ia cea mai importantă data din 1880/81, când i
se ridica şi tâmpla nouă 87 •

*
*

*

În cuprinsul Moldovei, în veacul al XIX-lea s-au construit şi refăcut o
puzderie de edificii de cult, unde limba şi conştiinţa românească au fost lege şi
crez, deopotrivă urmate de şiruri de oameni de-ai locului. Mai modeste prin
înfăţişare, unele preluând din aşezămănte mai vechi forme sau chiar materiale,
si" aceste ctitorii mărturisesc o importantă pagină de istorie a unui veac de care
'
.
abia acum ne desprindem. Sigur mai puţin valoroase sub unghi arhitectural şi
artistic, ele însă nu sunt cu certitudine mai prejos sub cel al valorii istorice.
Cum, de altfel, vom vedea şi în cazul lor, poporcnii s-au străduit în ultima sută

~ Deşi o considera ... interesantă, arhitectul opina pentm ridicarea unei construcţii noi,
necesare satului, vezi referat din 19 februarie 1935 şi adresa Episcopiei Romanului către CMI, nr.
2774/4 ap1ilie 1934, în loc. cit., Fond 5. 02, Dosar Baluşeşti-Roman. La Broscăuţi (jud. Botoşani)
bise1ica de lemn Adormirea Maicii Domnului era din 1791, fiind opera locuitorilor satului. Nu
ştim să se fi restaurat. În schimb cea din Albeşti Uud. Botoşani), tot de lemn (cu hramul Sf.
Arhangheli), datată în 1790 şi ridicată prin grija lui Grigore şi Smaranda Balş (cum scria pe un
clopot din 1792) era reparată în 1905 şi apoi, cu avizul şi îndrumarea directă a lui N. Iorga, în
1939. Cf._Ioc. cit., 5. OI, Dosar Albeşti.
"~ In inventar candele de argint donate la 1796 de Caterina Holban, clopotele din 1737,
1783 şi 1804, cf. Chestionar, loc. cit., Fond 5. 07, Dosar Buda Mare-Dorohoi.
Hh Ibidem; şi biserica din Răcea, de lemn, din 1794 solicita în 1937 ajutor bănesc pentm
restaurare, cf. loc. cit., Fond 5. 09, Dosar Băl\i.
7
" ldem, Fond 5. 09, dosar Brăhăşeşti de Sus-Tecuci. Vezi şi N. Stoicescu, op. cit., p. 121.
La Stăneşti Uud. Botoşani) o biserică de lemn cu hramul Sf. Nicolae ridică banul Cristea şi familia
Saint-Georges. lconostasul ei data din 1796 iar icoanele împărăteşti din 1792. Vezi la
N. Stoicescu, op.cit., p. 777.

3X4
Jc ani să le sustină integritatea. prin opera hanului puhlic. al comunitătii. sau al
statului. Despre ele vorhesc- suh aspcclul străJaniei Jc păstrare- Jocumcnte.
Între hisericilc Je lemn nemtcnc, cea Jc la Borleşti dt' Sus (hramul
sr. SpiriJon). din stejar, era terminată la 1HOO. o piatră tomhală din 17l)X
aminti nu-o pc predeccsoarea ci"". În 1X50 paharnicul Dumitrachc o repară. cu o
~Iare hună intrânJ în veacul nostru. La Mogoşqti (R. MoiJova) hiscrica
AJnrmirii Maicii Domnului. datorată osârdici lui lgnat BătrânulM''. datahilă în
jurul anului 1XOO, fusese rcparată în 1X51. În apropiere. la Godillt'Şti hiserica Jc
lemn cu hramul Sf. Cristofor data tol din 1XOO. ca opera preotilor Andrei, Ilie.
Ştefan ~i Mihai şi a familiilor Ohroeanu şi Ion.lachc Nacu. Plasat într-o curte
hoicrească (fusese mutată Jin Bucovina, fiind întâi riJicată la 17X..:l ).
monumentul acesta din stejar ~i acoperit cu ~indrilă fusese reparai în ll)05 <;ii Jin
nou în ll)-1.2"".
În 1XOO Casandra Ghica cu sătcnii sustineau riJicarca hiscricii SL Nicolae
din Boteşti (jud. Neam!). constructie Je paianlă ~i vălătuci pc temelie Jc piatri"t:
în 1X40 ~i apoi în 1XX6 i-au fost făcute reparatii. schimhându-sc forma
11
acoperişului ~i mutându-sc priJvorul pc vcst' •
Ora~ul Botoşani. prin poporcnii lui, au ridicat în 1XO 1 hiserica
St: Spiridon. initiativa apartinând iconomului Iftimic: la IXI5 ~i apoi în 1X60 se
alătura edificiul clopotnitci. plătindu-se cu 100 galhcni. între Il) 13-1916
făcându-sc reparatii mai serioase"~. Stolnicul Grigore Tomită i se datorc~lc
hiscrica de :tit! Naşterea Maicii· Domnului din Alheşti-Şc1treni (jud. Boto~ani ).
clăJită la 1X02 şi datată în acelaşi an'''. când se ~i datează. nu avem alte date
despre interventiile făcute în _timp. În Bucovina. la Bo~cil111eşti (jud. Suceava),

•• !\1ai mult. căqik: Apmtol (BuZ<Iu. 17·B ), minee (IUmnic, 1752. 17661. Pemicn.\tc/1·
176!! ), Ccomie (lUmnic, 17!! 1) 5.a. ca şi clopt1tul datat 1531 dovedesc din plin
afirma!ia. VCI.i loc. cit.. Fond 5. 07, Dosar Borlcşti-Ncam!: Consultă şi N. Stoiccscu. op. cll .. p.
100.
•·• În inventar existau: Pemico.wariul (R;îmnir. 17!!5 ). f:ulo~hion (laşi. 17!!5 ). Trincl
(Bucureşti. 1798), un clopot din 18-t!, cf. Chestionar, loc. cit.. Dosar Buda Marc-Durohoi. I.a
N. Stoiecseu. op. cit.. p. 568.
·•• ldem şi Vezi N. Stoiccscu. op. cit., p. 331.
''' În inventar Ceas/m· ( 17-16) ~i clopot ( 180-1), vezi loc. cit.. Fond 5. 02. Dosar Bote~ti
Roman. Cf. ~i N. Stoiccsn:1. "/'· cit., p. 10-1.
··~ T:unpla monumcntului era donată de Ion Vasili Machedon si Zamfirc, cu fiii lor. in iunie
1!!3-1: alte icoane erau din 1!C-1, 1832, 18-16, 1!!61 iar clopotele din '1 X-Il şi 18-12. Cf Chestiunar.
lo..:. cit., Fond 5. 06. Dosar Botoşani. Vezi N. Stoiccscu, op. cit., p. 115.
'"În patrimoniul ci o f.'l'lm~lrt'lie din 17-12, Pelllico.war(l7-13). Ocwih (17-16). ('f.loc rit..
Fond 5. OI. Dosar Alhc~Li-Boto~ani. Vezi şi C. Erhit:eanu, htoria Mitropoliei Mo/Jm·ei şi Sucnl'i.
CCI.XXV. p. 253.
(Bucureşti
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biserica Sf. Voievozi, tot de lemn, datează din 1803 (o altă ipoteză marca anul
1789); fusese pictată din nou în 1911, cu ocazia unei restaurări 94 •
Din averea ll\sată pe seama mănstirii Adam (hramul Adormirea Maicii
Domnului) de logofătul Costea Adam s-a ridicat întâi o biserică de lemn (1670),
care în 1802 (3) a fost refăcută în zid de ieromonahul Medotie Gociu. În vremea
stăreţiei Elisabeta Sturza, din banii adunaţi, 600 lei au susţinut reparaţiile din
1869, când se si zugrăvea în afară si înăuntru 9~. Lucrări de restaurare se
'
executau începând din 1923, apoi, între 1930-1933, insuficiente însă să restituie
complet monumentul 96. Ştefan Balş este cel ce preia contractul monumentului,
în 1938, nici atunci încheiată restaurarea, dovadă că după cutremur, în 1941, se
cerea mutarea şi reconstruirea ei. Lucrarea ca atare s-ar fi ridicat - după opinia
arh. Ionescu Berechet la 40-60 000 000 lei biserica, şi 50 000 000 lei chiliile, ca
atare optându-se pentru restaurarea "in situ" care costa cea. 20 000 000 lei, ceea
ce se şi face în 194497 •
Biserica din bârne şi pari din Banc:a-Ghennăneşti (hramul Adormirea
Maicii Domnului) s-a ridicat în 1804 de către Constantin Lambrino, data fiind
9
înscrisă pe icoana de hram; în 1909 se intreprind aici reparaţii ".
Din 1806 data şi biserica S.f. Voievozi din Bârlad, edificiu din nuiele,
refăcut în zid la, 1836 de către Ecaterina Drahnea, preotul Apostu şi familia
Gâlcă; în 1913 unele lucrări de reparaţii prelungeau durata obiectivului, altele
încep în 1921 dar abia după 1940 se realizează consolidări trainice şi o nouă,
învelitoare, urmările direct de St. Bals'~'J.
'
La Baia (jud. Suceava) Manolache Manol!u şi preotul Toader Ionescu
ctitoresc în 1807 o biserică de lemn, la care în 1900 se realiza un acoperiş de
1
draniţă m. Tot în 1807 se ridica biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului

.

.

'J.I Vezi loc. cit., Fond 5. 06, Dosar Bogdăneşti-Suceava. Contemporană cu ea părea a ti
biserica vecină din Slătioara (hramul Sf. Voievozi) cu cărţi vechi din veacul al XVIII-lea. La
N. Stoicescu, op. cit., p. 96.
·~~ Vezi loc. cit., Fond 5. OI, Dosar Mănăstirea Adam-Tutova (Bârlad). În 1834 bisericii se
adauga clopotniţa. Vezi N. Stoicescu, op. cit., p. 21.
')(, În 1933 obiectivul era cercetat de H. Teodoru, deja existând un deviz în valoare de
400 000 lei, cuprinzând lucrări la învelitoare şi consolidarea zidului; Proiectul aparţine arh.
Antoaneta dr. Bâlcu, Ibidem.
17
'
1
'"
1
'"
11
"

lbid~m.

Ibidem, Fond 5. 02, Dosar Banca-Tutova. LaN. Stoicescu, op. cit., p. 324.
Ibidem, Fond. 5. 02, Dosar Bârlad. LaN. Stoicescu, op. cit., p. 87.
Ibidem, Fond 5.07, Dosar Boroaia-Baia, N. Stoicescu, op. cit., p. 101.
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din Bo!{eşti (Putna), ctitorii fiindu-i C-tin Sturza, Hristca Vaca. Davidu Matei,
.
.
f"
-' Jl)()ciUI
Ion V mtca.
ŞI care a ost rcparata m
.l
.
De Ia 1X07 datează şi edificiul din stejar (Sf. Nicolae) pc temelie de piatră.
din Ţusn.mii din Deal (jud. Ncam!) 10~, dar care s-a reclădit, în Jl) 12. La
AnKheleşti-Putna, hiscrica de lemn Sf. Nicolae fiinţează -după inscripţie -din
vremea lui Grigorc Scarlat; adusă din Sascut-Con{eşti. în 1X50. ca a fost
refăcută ~i rcparată la acoperiş şi pereţi, în 1929, când i se alipca şi un pridvor
prevăzut cu clopotniţă 101 • În aceeaşi zonă, la Bâlca Co{t~{eneşti. în 1X02 fiinţa
hiscrica de lemn (hramul Sf. Nicolae), care, ulterior, prin 1X45 se rcfăcca în zid
rămânând din vechea construcţie pridvorul de lemn. Câteva reparaţii!: la 1916,
1I.J3X ~i Jl)4J - ultima în haza propunerii lui H. Teodoru, i-au menţinut
11
acoperişul de şiţă şi aspectul original >1.
Lui Enachc Gociu şi Sultanci, preotul Ion Bula şi prcotcsci Ioana. ca şi
multor săteni li s-a datorat, ridicarea din ccamur în 1X10 a hiscricii Adormirea
Maicii Domnului, din Blc7Keşti- Tutom. Reparatiile din anul 1I.J04 au mai
prelungit viaţa lăcaşului 1'". La Ţu.\"C·anii din Vaii', cu acelaşi hram. s-a ridicat în
acelaşi an. hiscrica din vălătuci. poate data marcând o transformare radicală a
vechiului edificiu, pentru că tâmpla adusă de la Broştcni în 1XOX, nu poate găsi
o altă explicaţie; în 1XI.J9 o reparaţie se aminteşte şi aici 1',..,_ La Bârlad, hiscrica
Sl Gheorghe, de zid, s-a clădit pc temeliile celei de lemn (din 1770), avându-i
ctitori pc Vasile Popa, Iancu Chirul şi Popa Chirul, Stoica Ahagcru. Onofrci
Mantu, Hiliuţi Popa sunt Popa Chirul. Hagi Arghiri 1117 • În 1X56 i se anexa o
clopotniţă de zid, după ce în IX15 se pictasc tâmpla, apoi ştim despre reparaţiile
din IXXO ~i. la exterior, în II.JJO-Il)JJ 10H.

Chestionar în loc. cit.. font! 5.0-1, Dosar Bălincşti-l'utna. N. Stoiccscu. op. cii .. p. 96.
~ Clopotul din 178-1 mărturisea o vechime mai mare. Vezi Chestionar, loc. cit.. Fond 5.

1111
111

02. Dosar Bahna-Roman, N. Stoiccscu, "1'· cii .. p. 886.
"" !dcm, Fond 5. OI. Dosar Anghclqti-l'utna: vezi N. Stoiccscu, "1'· cit .. p. 20-1.
"~In inventar un Aposlol (Bucurqti). 17-13) amintea o hiscricii dinaintea celei tic Ia 1802,
vezi chc:~tionar, loc. cit., Fond 5.08, Dosar BJica Cotofcncsti-l'utna. Si la N. Stoircscu, np. cir. p.

77.

'

'

'

"" CL loc. cit., Fond 5. 02, Dosar Blăgcşti- Tutova.
''"' ldcm, Dosar Bahna-Roman. Cea din vecinătate. tic la Hm.1·1eni (hramul Nasterea Maicii
Domnului 1 se ridică în 180!l, din vălătuci, de către preotul ldtimic şi so!ia sa Fr:1sina.' iar t;împla-i
fusese adus;"i din Rusia, în 1899, comportJnd şi ca o rcpara!ic.
"" De la vechea ctitorie rămăseseră o icoană reprezentând-o pc Maica Domnului, îmhrăcată
în argint în 1782. apoi un potir mic, tot tic argint, datal 12 fchruaric 1799, 77 tic icoane. Il
manuscris.:. numcroasc căqi vechi (Cell.l-!m·. Rcldclu{i. 17-15: l:",·cm~-:lwlie, Hucure.l"li. 1750:
Cu:unie. llucureşli. 1708, ~.a.) iar dopotul cel mare data din 1797. vezi. Chestionar: loc. cil ..
hmtl rit., Dosar Biirlad şi N. Stoiccscu. op. cit .. p. 85.
'"" !hidem.
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O altă constructie
, rurală, tot din vălătuci, aflătoare la Coroe.'iti (jud.

Vaslui) cu hramul Trei Ierarhi, a fost edificată de obşte în 1812, îară să avem
alte date despre soarta ei IIJlJ. La Botoşani, în octombrie 1816 se sfinţea biserica
Cuvioasa Parascheva: în urma unei refaceri mari după care nu rămăsese din
edificiul primar decât pronaosul; în 1832 tâmpla i se picta de Mihalache
Zugravul; în 1898 ea fusese reparată 1111 •
Din paiantă si vălătuci s-a ridicat, tot în 1818, de enoriasii Gh. Feletin, .Ion
'
Buta, Sorin Bârcă, Lupu Grămadă, Iacob Hondru, O-tin Hondru ş.a., prin
mâinele mcsterilor Toader Maftei si Ion Dumitrachi, biserica de paiantă si
'
vălătuci Sf Nicolae din Suceveni; cu un an înainte C-tin Hondru şi Gh. Nedele,
la 6 decembrie 1817, îi donează un rând de icoane 111 ; în 1875 lăcaşul era reparat
prefăcându-se, iar în urma incendierii sale, în 1918, este radical reparat în
1938 112 • Din bârne, reparată în 1942, este şi biserica din Mogoşeşti (hramul
Adormirea Maicii Domnului), ctitorită în 1818 de monahul Sava Holban, alături
de ea, în Buda Mică aflându-se edificiul de zid (hramul Duminica Tuturor
Sfinţilor), ridicată de Gavril Holban, tot în 1818 şi având două clopote din
1784 1n. Arzând la 20 aprilie 1810, biserica de lemn Sf Ioan din Bârlad a fost
înlocuită cu una de zid, refăcută şi aceasta în 1851 de Ioan Marzac şi alţi
114
orăşeni, apoi reparată în 1914 • Două construcţii din lemn din 1810 - se aflau
la Burgheleşti (hramul Sf. Nicolae)- ___________ ---------· ___ -·------· . _____ .. .,-

.

.

11

"

1111

.

I~em, Dosar Bogdăniţa şi N. Stoicescu, op. cit., p. 209.
In inventar se găseau în 1921 o pereche de cununi de argint donate de Mihail

Kogălniceanu, multă carte veche (12 minec de Râmnic, 1789; Penticostar, 1743; Triodul de
Râmnic, 1771, ceasloave din 1797 ş.a., cf. Chestionar, loc. cit., Fond 9. 06, Dosar Botosani. Vez~
şi N. Stoicescu, op. cil., p. 114.
'
111
Alte icoane datau din 1830, 1833.
11
! Loc. cit., Fond 5. 02, Dosar Bogdana de Sus-Tutova.
m ldem, Fond 5.07, Dosar Buda Mare-Dorohoi. În Mogoşeşti s-a ridicat, tot în 1818, de
către acelasi ctitor o biserică de zid, cu hramul Nasterea Maicii Domnului căreia i s-a adăugat în
1848 -1 85,1 'o clopotniţă. În inventarul ei se gă,seau obiecte ce proba:. preexistenţa unui alt
edificiu: un acatist al Sf. Nicolae, manuscris datorat, probabil, lui Teodor sân Giorgiu Ia 1786; alt
manuscris slavon din 1662, o E1•anghelie din 1735, alta din 1783; Biblia lui Klein din 1795; Un
mincu cu inscripţie; Voroave de Întrebări şi ră.1punsuri Întru biserică, tradus de Kesaric,
Bucureşti, 1765; Etegesa dogmelor lui Platon, în greceşte, 1748 ş.a. Acest edificiu s-a reparat în
1870. La N. Stoicescu, op.cit., p. 568.
11
• În inventar se găsea o Evanghelie de Sibiu, 1806, vezi loc. cil., Fond 5. 02, Dosar Bârlad
~i N. Stoiccscu, op. cit .. p. 86.
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reparată în 1902 -şi Beneşti (hramul Adormirea Maicii Domnului). susţinută de
11

familia Romaşc, reparată la 1890 ~.
La 1814 (sau 1820, după V. Moisescu) s-a încheiat edificarea hiscricii de
zid Buna Vestire din Bădeni (corn. Scohinţi, jud. Iaşi) de către Eufrosina şi
Mihalache Pascanu-Cantacuzino. În ·190 1-1902 a fost re pa rată. adăugându-i -se
11
pridvorul, apoi din nou în 1924 şi 1946--1947 h.
În 1914-1918 I.D. Ştefănescu picla în interior hiserica de zid Sf Spiridon
117
din Bârlad (ridicată în 1821 şi incendiată în 1914) •
SchiLUl Buâumeni de lângă Tecuci, ridicat în 1825 în locul unui alt
aşezămânl din lemn (fondat pc la 1760 de Gh. Sărdaru Ioni!ă ~i Irina) se repară
în llJ 10, apoi din nou în 1946 11 K. La Bu:nea- Dlldeştii (jud. laşi) hiscricii de zid
(hram Sf. Nicolae), sfinţite la 1 martie, 1826. i s-au făcut reparaţii în 1886 şi
1925 119 . Cea de lemn de la Tall(tcu (jud Vaslui). tot din 1826 (cu hramul Sf.Voievozi). îi avea ctitori pc răzcşii locului Ion Moisă. Mihalachi Vasile.
Costachi Ion ş. a. În 1928. H. Tcodoru o aprecia că va deveni "cu timpul
1211
monument istoric'', ca comportând o reparaţie în 1910. apoi alta în 1928 •
Biserica de lemn Sl Ioan Botezătorul din Lunguleşti. ctitorită de preotul Gavrilă
în 1828, a fost reparată în 191 0 1 ~ 1 • Altui aşezământ tutovean. de Ia Bogdana de
.Jos (hram Sf. Trei Ierarhi). din paiantă şi vălătuci. care a fost ridicat de cluccrul
Vasile Chicoş în 1829. i s-a aşezat în 1885 de la Schitul Bogdănc~ti. o tâmplă:
n:paraţiilc din 1894- radicale, care au lărgit edificiul şi i-au dat un acoperi~ de
tahlă - şi 1938 i-au păstrat, în ciuda dorinţei parohiei de a-l demola, aspectul
originar 1 ~ 2 •

11

j La prima. un Apo.1·tnl din 171!-1 şi El'lln):lrelie din 1794 probau o vechime mai mare; în
apropiere, la Beneşti, biserica de l.:mn Sf. Nicolae, a fost reclădită de obşte în 11!64 iar
<.:atapctcazma i s-a cumpărat de la Hu~i, şi ca având un AJifi.Wol de la 171!-1, o t:l'an):lrelie de la
179-l.cf. loc. cit.. Fond 5. 07, Dosar Tanacu-Vaslui. Vezi N. Stoicescu. op. cit., p. 137.
"" ldem. Dosar Popricani-Iaşi. În acelaşi loc, hise1i..:a de zid Sf. Nicolae din Popricani data
din 11! 12. fiind opera lui Dimitrie şi Pukheria Paşcanu: fusese re pa rată în 19 1-1-1911!, 1925. În
19-14 fusese bombardată, ca atare parflhia cerând la 25 august 19-16 s<1 fie ştearsii din listde
monumentdm, CMI (cu nr. 1 103/19-16) rcfu~.a "având în vedere că atât bisc:rica dlt si zidul
încojurător tn:huiesc restaurate şi rcfăcute, fără nici o modificare: în formele vechi'', pc:ntn; care ~i
înlesneşte lunarea. Alte: date laN. Stoicescu, op. cii., p. 52.
117
Cf. loc. cit., Fond 5. 02, Dosar Bârlad. LaN. Stoicescu, op. cit .. p. 1!6-1!7.
""Vezi loc. cit., Fond 5.09, Dosar Schit Buciumeni; N. Stoicescu, op. cit., p. 129.
11
'' lhidem, Fond, 5. 0-1, Dosar Băicc:ni-Ia~i. N. Stoicescu, op. cit., p. 2-1-1.
J!o lhidem, Fond 5. 07, Dosar Tanacu-Vaslui şi N. Stoicc:scu, op. cit .. p. 1!-13.
J!J lhidem, Fond 5. 0-1, Dosar Hălăbănesti- Tutova.
J!! Şt. Balş încercă de două ori să ajung'ă dar nu-l aşteaptă nimeni în gara aflată la 15 hm de
sat! Cu referatul nr. -12/21! ianuarie 1928, după ce în sfrâşit, văzuse monumentul şi aprecia se: că
"propor!iile interioare sunt destul de frumoase", el cerca piistrarea şi închc:ia un deviz d.: restaurare
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Între 1829-1832 se încheie constructia la Bârlad, a bisericii de lemn Sf
Mucenici Haralamhie şi Mina - ulterior, în 1855-1856 - ea refăcându-se din
zid, prin grija preotului Teodosie Bumbac si a negustorului Andrei Gheorghiu.
În 1856 era împodobită cu o nouă tâmplă, 'iar în 191 ~ 1911, reparată, cu care
ocazie s-a reînchis total zugrăvindu-sem. În 1832 se ridica, din zid, biserica Sf
Nicolae şi Teodor din Bârlad, în 1912 ca fusese pictată în ulei, iar în 1935
fusese restau.rată 1 ~4 • Tot de aici, biserica· S.f Dumitru (zidită în 1833, picţată în
1913) a foste repictată în 1940 de V. Pascu şi Seb. Constantinescu. În 19391941, Şt. Balş o vizita şi încheia devizul de reparatii la clopotnită - prin centuri
de beton armatm. La Botoşani, modclnicerul Grigore Racliş şi comisul Ioan
Mavromati au sustinut edificarea bisericii Sf Dumitru în 1833 1 ~~. care a fost
reparată şi zugrăvită - în 1873. Biserica Sfântul Nicolae Bursuceni, edificiu de
zid din 1829, fusese reparată în 1885 si 1918 127 • Tot în orasul Botosani,
biserica
'
de zid Sfântul Ilie este opera contributiei blănarilor şi cojocarilor; alături de
aceasta, terminată între 1837-1843, se găseşte clopotni!a ridicată în 1809. O
zugrăvire la catapeteazmă în 1871. apoi repara!iilc din 1909 sus!in prelungirea
l'ieţii ed~flciului 1211• Alte edificii - cum sunt bisericile de lemn Sf. Nicolae din
Moişa (1834, rcparată în 1880) şi cea cu acelaşi hram din Giuleşti (1840).
rcparată în 1910, urmau să·fie mutate, în acest sens parohiile cerând, în 1929,

.

.

aprobări 1 ~ 9 •

În alte situaţii CMI era pusă în faţa unor ilegalităti. care produceau
sau chiar anulări ale formelor originale ale monumentel<.lf: aşa era
cazul cu biserica din Brăteni-l.Rspezi ( 1828) unde, prin 191 O şi continuând.
deformări

la valoarea de 120 000 lei. În inventarul paroh iei se găseau: Llt:tn:hier ( 1797), Octoih Mic ( 1796),
vezi chestionar şi documentele în loc. cit., Fond 5. 02, Dosar Bogdana de Sus-Tu tov a. La
N. Stoicescu, op. cit., p. 94.
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Vezi Chestionar, loc. cit., Fond 5. 02. Dosar Bârlad. LaN. Stoice.I'CII, op. cit., p. 85.
~~~ Ibidem şi N. Stoicescu, op. cit., p. 86.
1
~j Ibidem şi N. Stoicescu, op. cit., p. 85.
l!~ În inventar Llturxhier din 1774, Evanxhelie grecească din 1754, Evanxhelie românească
din 1775, clopot mare cu inscriptie din 1761, cf. loc. cit., Fond 5. 08 B, Dosar Botoşani, Biserica
Sf. Dumitru, vezi şi N. Stoicescu, op. cit .. p. 112.
1 7
! O cruce de argint fusese donată de Atanasie Nicolau în anul ridicării, cf. loc. cit., Fond
5. 07. Dosar Dumbrăveni-Botoşani, laN. Stoicescu, op. cit., p. 138.
1
~" Cf. loc. cit., Fond 5. 08 B, Dosar Botosani, Biserica Sf. Dumitru si Dosar Sf. Ilie
Botoşani. în inventar: E1•an~:helie (Bucureşti, 1742), Ceas/ovul (laşi, 1747), u~ potir donat de
jup;în Ghcorghiu Bulumctula 1 aprilie 1801 probau o vechime mult mai mare; mai exista clopotul
donat în 1833 de bresla blănarilor şi un chivot făclii în 1855 cu 15 galbeni, prin grija iconomului
Ioan Vasiliu. Vezi siN. Stoiccscu, op. cit., p. 112-113.
l!•> Prima în' satul Iorcani, cf. Chestionar, loc. cit.. Fond 5. 07, Dosar Boroaia-Baia; vezi
N. Stoiccscu, op. cit., p. 327.
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după
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1111

făceau lucrări

de restaurare, pc care comisiunca le respingea ca

•

Ctitoria de la Suseni, a lui Ioniţă Paladc şi a Elenei. din anii 1X32-l X39
(hram Adormirea Maicii Domnului), fusese refăcută în 1XX3, iar în llJ4X
Academia Română hotăra restaurarea ci, în haza dcvizului (refacerea clopotniţci
111
şi restaurarea hisericii) întocmit de H. Tcodoru (1 096 000 lci) . La
Similişoara, hiserica din paiantă şi vălătuci (hram Schimharea la Faţă) ctitorită de spătarul Gh. Oprişan şi răzeşii locului. fusese reparată în 1XX2 (un
acoperis de sindrilă) si 1880 11 ~. Cea din târgui Bckesti. ridicată din zid la 1X43
(hram Sf. Voievozi), de Doamna Ana Mihalachi Banu. a fost reparată în 1XX3 şi
1904 111 • Ştefan Vogoride şi soţia sa Ralu. ctitorii hiscricii de zid Sf. Ioan din
Bârxiioani ( 1845-1 848), sfinţită în 1X55 de Neofit Naftanail. staret al
111
Neamţului, s-ar fi hucurat, sigur, de reparaţiile întreprinse în 1900 .
În zona Bicazului existau în primele decenii ale veacului XX o scrie de
frumoase hiserici de lemn. Din soarta lor Şt. Bal~ îşi făcea o cauză - ele
reprezentând "o artă de a clădi pc calc să dispară" - între ele hiserica din
Cuejdiu, donată Liceului de fete din Piatra Neamţ; cea din Taşca (de zid, Jar în
locul celei de lemn ce arsese în 1907, mai păstrându-se însă un clopot de la
1771 ). ca şi cea de la Clzirisig (hram Sf. Nicolae).- din 1840. ctitoric lui Alccu
Braşovcanu. cu o El'anxhelie din 1682 şi clopotul din 1841, - ultima rcparată în
1XlJ2 "'.
,

1

'"
111

'
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'

lhttlnn. Fond 5. 06. Dosar Lcspczik-Baia; la N. Stoiccscu. op. cit .. p. 1:2:2.
Cf. loc. cit.. Fond 5. 0~. Dosar Suscni-Băcani-Tutova. Planurik apaqincau arh. 1.

Catifidc.
Avea tâmpla de la biserica din Câqiba~i. sfintit<1 pc la 1753. pc uşik ci figtmînd anul
loc. cit.. Fond 5. 02, Dosar Bogdana de Sus-Tutova şi la N. Stoiccscu. Of'. cit .. p. !l:20.
1
"
lhit!em. Dosar Băccşti-Roman. Şi la Brtitileşti- Brătianu. biserica de lemn cu hramul
Eticrii Capului SI". Ioan Botezătorul era din 1836, ridicată de arhicrul Amfilohic şi Ghidion.
icromonah la Secu. În 18!l~ fusese restaurată. V.:zi loc. cit. (în inventar figura. însă. o icoan<1 de
hram cu inscriptia donatiei lui Efrem ieromonah de la Secu. în 176~). Vezi şi N. Stoin:scu, np.
U/., p. 51.
1.1" Şi în acest caz tâmpla fusese împodobită în Rusia. eL loc. cit .. Fond 5. 07. Dosar
Bârgăoani-Neamt. Alte date laN. Stoicescu. op. cit.. p. 6~.
l.l.l În referatul din 13 scptembtie llJ44 - răspunzând cererii Mitropoliei Moldovei şi
Sucevci, (nr. 51~1! din 8 august llJ44) de demolare a bisericii Cârnu (rdăcută în llJOlJ, dar
poscdând un pomelnic de la Al. Moruzzi şi mitropolitul Iacob Stamati, ca şi un dopot din J7l) 1). a
cdor de la Fărcaşa, Bistricioara. Audia. Izvorul. Alba şi Vaduri. CI". loc. cit.. Dosar SI". (iheorgheBicaz; N. Stoiccscu, ot'· ut .. p. 71. 185, :2.'11.
112

1770.

cr.
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La biserica de zid din Bâr:.eşti Uud. Vaslui), făcută de vornicul Constantin
Vârnav şi SO\ia-i Ecaterina, născută Cuza, în 1847. reparaţiile s-au executat în
anii 1914-1915 11 ~>.
Nu ştim nimic despre biserica de zid de la Boxdllniţa (hramul Sf.
Nicolae), fostă schit de maici - ridicată de "arhitectu" Mihai 1845. dar având
clopote din 1803 şi 1829 de la vechiul schilm. Edificiul bisericii Sf. Voievozi
Borcea Veche s-a datorat sătenilor, în 1835, el arzând în 1882, fiind rcfăcul şi
11
zugrăvit peste 2 ani ".
Memorabil prin cei ce i-au trecut pragul şi i-au urmat învăţămintele de
limbă şi conştiin\ă românească. lăca~ul de la Burdujeni. cu hramul Sf. Treimi. a
fost în 1851 opera lui Filare! Scriban 11''. Aici s-au efectuat repara\ii în 1904.
apoi arh. I.D. Trajanescu a rcfăcul în 1020 acoperişul clopolni\ei. incendiat în
1917 14 ". La Swcut, biserica de zid SL Nicolae ( 1852)- cu căqi vechi din secolul
XVIII şi clopot din 1791 - a fost rcparată în 1916, apoi 1022 sub supravegherea
lui Şt. Balş- în 1939,1a acoperiş 1 ~ 1 • Din păcate, o alta contemporană ci- cea de
zid de la Bllseşti, făcută de Grigore Ghica în 1851 - a fost uărâmată la
cutremurul uin 1940 142 • La Botosani, bisericii Sf. Voievozi Mihail si Gavril (de
ziu, 1856-1862) - ce se ridicase înainte, prin strădania lui Şt. Stihi şi Elenei la
1770, uin lemn - pictată de Năstase Străjescu în 1860 s-au făcut reparatii în
1894 şi 1915, prima costând 4 000 galbeni prin grija spătarului T. Pisoschi 111 •

.

.

Monument bogat. înzestrat de ctitm\ <.k la căqi la c.lopol şi argintăric. şi cu un fond
însemnat de carle veche din veacul al XVIII-ka, eL loc. cit.. 1-'Pnd 5. 09, Dosar H;îrzcşti- Vaslui.
I.a N. Stoicescu, op. cit .. p. IN.
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JhiJem. Fond 'i.02. Dosar Rafaila-Vaslui. Dosar Bogdăni!a-Tutova. În schimb. cea de la
Ceme(i. din vălătuci, cu hram SL Trei Ierarhi. datată în II!:W, a fost n:paratii în lllti-1. iar cea de la
Câqibaşi. din kmn, ctitoritii de vei paharnicul Cicorgc Oprişan şi so!ia sa Ruxandra în lltU. cu
.
clopote din 18011 şi 11109. în 1935-1936. N. Stoiccscu, op. cit., p. 9ti.
1
'" În inventar posed:~ însă un Apostol din 1756 şi clopotul din 1805, eL loc. cit.. fond.
5.09, Dosar Barcea Veche-Tecuci: Vezi şi N. Stoicescu, op. cit .. p. 49.
1
''' Pc piatra tombolă a acestuia se men1ionează: .,Astă piatră aminteşte/ că aicca odihneşte/
Neamul adormit Seri ban .. ./ Episcopul Neofit/ O au pus şi o au sfinţit .. ./ Tatăl său de neam roman/
Prczvitcr Ioan Scriban .. ./ Româniea au iubitul Unirea ci auurzitu/".
"" Cf. loc. cit., Fond 5. 08 D. Dosar llurdujeni-Roto~ani; Vezi ~i N. Stoiccscu .. op. cit ..
p. 137.
1 1
• Ibidem, Fond 5. 06, Dosar Sascul-Putna; N. Stoicescu, op. cit., p. 741.
1 1
• Ibidem, Fond 5. 02, Dosar Săsesti-Fălciu.
.
1
•' În inventar: P.mltire (lasi, 1742); P.wltire de Duca Sotirovici ( 1743 ); Antolol(llion
(Râmnic, 1766). E1•anl(helie (Bucur~sti, 1775), Eulol(hion (laşi. 1785) şi alte căqi ce au apaf\inut
- notat ca atare - lui Ghcnadie Protosinghcl ~i icromonahului Clement (ex. Viaţa ·~·i scrier_ile lui D.
Cantemir, Rerlin, 1769; Ct~~·intele Fericiwlui Do.wfiei, Râmnic, 1784 ~- a.). R1senca veche de
111
'
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La Topli{a (hramul Sf. Teodor Tiron) . is~:rica de lemn s-a refăcut la 10 nov.
1X6X, iar ahia în 1949 Em. Costescu a \ L·dea, propunând-o spre restaurare~~~.
La Dumhnll't'ni (jud. Suceava) - hiscrica de lemn cu hramul Adormirea
Maicii Domnului'~~ s-a ridicat din nou în IX72-IX76 şi s-a reparat în IXLJ7. În
apropierea ci, la Văratu, hiscrica de zid (hram Sf. Voievozi) - construită pc la
17LJ5-1797 - a fost re făcută radical în anii 1X3X, 1XX6-I XXX, iar în llNX
117
14
rcparată paqial ". La Pri~-:ort'ni (jud. Iaşi), locul de haştină al lui Ion Nccukc •
hiscrica căzuse prin anul 1XXO, în 1899 fiind ridicat în locu-i un modest edificiu
de lemn.
Cu acest ultim monument din veacul trecut închci~:m o primă analită a
lucrărilor de reparatii, conservare-restaurare ~i protejare făcută pc seama
monumentclor din Moldova în perioada 1850-Jl)50.
· Cum uşor s-a putul constata, după 1X59 -odată cu crearea statului modern
român - ~i mai ales în urma dcsăvârşirii unitătii nationale în 191 X, acestea acte
au primit tot mai evident caracterul unei politici de stat. Legile din 1XlJ2, Il) 13
şi 1919 privind conservarea şi restaurarea monumcntclor istorice au avut în
acest domeniu un rol important iar CMI o contrihutic cscntială. Toate, în sine.
prohcază o nouă atitudine fată de mărturiile istorici. care trchuic - în viziunea
cea mai înaltă a epocii - să fie păstrată cu grijă şi pioşenie. Privite dintr-o
asemenea perspectivă situaţiile expuse de noi le putem include. fără îndoială în
şirul de acte culturale care au consolidat - dându-i puterea argumentelor fără
putintă Jc tăgadă- funJatiilc României Mari'.

kmn s-a donat schitului Cotârgaci. CL loc. cit.. Fond 5. OH B. Do~ar SL Voi.:vot.i 1\lihail şi (iavril
Botoşani. Vai i~toriculla N. Stoicescu, Of'· cit., p. 115.
.
'"În .:xtcrior era pictată moartea cu coasă. vezi loc. cit .. Fonf 5. 02. Dosar LUI"ăil;"i-Vaslui.
1 1
~ Fostul schit Trcstioara. avea în inventar o camkl:i de la Iordach.: Cantacuzino ~p;itarul ~i
clopot din 1H.B. d. cit.. Fond 5. 07. Dosar Dumhrăveni-Botoşani. N. Stoiccscu. "/' cit .. p. 273.
'"' Clopotul edificiului data din 1795, vezi Chestionar, loc. cit.. Fond 5. 07. Dosar
Dumhrăvcni.

În 1938 inv. Ioan Stupcanu îi cerca lui N. Iorga s:i se ridice peste t.:mdiik ~·titori.:i
cronicarului un edificiu somptuos; el d.:scopcrisc în mai 1935 mormântul ctitorului (voi
..Opinia", laşi. 1O deccmhric 1938, găsind inelul cu p.:cctca acestuia, preluat ultnior d.: !\1.
Costăchcscu. cr. loc. cit., Fond 5. OI, Dosar C.·istqti-Ia~i. Vai şi N. Stoic.:scu. Ofl. cit .. p. 665.
' Aşa cum se prezintă, lucrarea a fost încheiat;! la 1 1 noicmhric 19!!6 şi pr.:dată ~prc
puhlicarc Mitropoliei Moldovei. Din motive independente de noi, apari!ia ci n-a fost posihil:i.
autorulutiliz;înd unele date in cadrul unor comunidri paqialc.
7

"
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PROPUNERI PENTRU RECONSTITUIREA
TEMEI CREA TOR ULUI DIN TURNUL CENTRAL
AL CASTELULlll IULIA HAŞDEU DIN CÂMPINA

OCT A YIAN ONEA

Înainte de a descrie tema picturii din turnul central al Castelului
Iulia Haşdeu şi de a intra. deci. în fondul discuţiei credem că nu este de prisos să
facem un excurs pc terenul relaţiilor lui B. P. Haşdeu cu arta plastică. El va fi
benefic pentru a vedea dacă tratamentul care a fost aplicat până acum creaţiei
sale plastice a avut o oarecare justilicarc a negaţiei. Căci, din punctul de vedere
muzeogratic. adică (implicit) patrimonial, creaţia lui Haşdeu trebuia păstrate.
indiferent de valoarea sa artistică.
Să observăm mai întâi că, în familia sa, artele au fost cultivate până la
profesie. Astfel, Tadeu Pctriccicu Haşdeu. bunicul său, "dcssinait trcs gcntimcnt
et s'cssaya mcmc aux portraits a l'huile. Un pcu musicicn aussi, il jouait de la
llfitc". adică "zugrăvea şi cânta din flaut". Fiul cel mare al lui Tadeu. tot Tadeu.
"jouait trcs hien du violon" - cânta foarte hine la vioară - după cum ne spune
nepotul său.
Fratele lui Bogdan, Nicolae, născut la 1840, a fost pictor: "răposatul meu
frate Nicolae, pictor, mort la 1860, în vârstă de 19 ani. un adevărat înger el
însuşi prin frumuseţea chipului şi prin frumuseţea sufletului".
Pusă adesea lângă Nicolae. datorită vârstci asemănătoare la care s-a stins
din viaţă. Iulia Haşdeu a avut aptitudini deosebite pentru muzică şi pentru
pictură. Ea a luat întâi lecţii de acuarelă cu August-Clement Jacqucs Hcrst care alirma despre ca că avea "un mare geniu pentru pictură". Apoi a luat lcc!ii
de pictură în ulei, o vreme cu acelaşi Herst, după care cu Diogene Ulysse
Maillart (fostul coleg al lui Nicolae Grigorescu şi C. 1. Stăncescu în atelierul din
Cornu). B. P. Haşdeu a încurajat-o constant şi în această direcţie: "Cum mai
merge cu acuarelele?", "Aştept cu nerăbdare să văz pânzcle cele cu ulei ale dşoarei Iulia Haşdeu", "căci Lilicuţa (nume de alint), în adevăr, pentru pictură, ca
şi pentru literatură, arc o vocaţiunc pronunţată".

În L"c-1 pri,·c~tc pc H. P. Ha~lkU însu~i. numL·roasc surse ni-l arată ca pc un
LTUdit ~i în domeniul artelor plastice. Trimis. în anul 1Xf11. lk Ministerul Jc
Culte ~i Instrucţiune puhlică într-o călătorie de 'auuii în Polonia. insotit Jc
pictorul Gheorghe Panaitcanu Haruasarc. el urma să-I p(lYiituiască pc acesta cu
prctioasdc sale cuno~tintc. ~tiinJ pla.,ticicnii mm[mi care lucra-.cră în \Tchimc
în acL·astit ţar<·t. El c<înta în ,·crsuri .. Mauonck lut Rafack .. ~i î~i Îtll'hipui ,.lJn
tahlllll llamanJ". compar[mJu-~i pnctia cu aspra p~etură a lui Cara\·aggio.
Astkl Lă nu este de mirare că. Jupă infiintarea Şcoaki dL· Hdk Arte Jin
Bucure~ti. B. P. Ha~dcu de,·inc primul pwk-.or lk i-.t, •na arici lk <ll'L'astit
tnstitU\IC Jc îm·ii!iunimt -..upniur. !tn;înd ... o tbt;l ]1L' -..;-tptam;lnit. un cur-. gratuit
de Istoria Rnmfmilor în raport cu pil'lura. adtcit în pri\ tn!a Cll..,tUillL'IPr.
mor a nml11r. mohi le lor etc ... H i-a cunu-.cut <lll"l loartc hi tiL' pc TIKudur :\ matl.
dtrL'Cillrlll -:-cuii 1. G. l\1. Tatlarescu. pmk-.nr Lk ptL·ttu·;·t. K<trl Storci-... pn •fl· ... ur Lk
... culptur;t. .\lcxc l\1arcu\·tci. pwfcsor de anatollltL' ':'i CJactan Burdly. prok-.or lk
arhitcctur;"t. Între studcn!i. s:trac ':'i litrit hursă la început. Sa\'a llcntta.
PL·qL· ani. Th. Aman a\'ea să rcalitoc un portret al Iuliei lla~Jcu
( informa!tc Ştefan Dumitn:scu. fost Jircl'lor al Muteului memorial
..l\. Grigorescu" din Ciunpina. C:truia i-a fost oferit spre achiti!ic). iar Sa,·a
1kn!ia - <tutor. în 1X7Y. al portretului lui Alexandru Pctriccicu Ha~dcu. tatăl lut
H P. H<t)Lkll - a\'ea sii-i tic în prcarm:t fostului situ profesor la moartea Iuliei.
el nu o dc-.encală pc "Domni~oara (Iulia) Ha':'lkU pc catafalc". pictfmJ dup,-t
accL·a trei portrete în ulei ale Iuliei ~i tabloul .. Visul lui Ha~Jcu".
Ha~Jcu 1-a "protejat totucauna" pc N1colac Grigorescu. \ ccinul situ Jc mat
t[tuiu dL· la Cftmpina. ~i care <1\Ca să-i facă un ntlturcsc portret în ulei. t:n
p11rtrcl în ulei i-a făcut .. gratis". ~i G. D. Mirca. care <1\ca să Jcscnczc ~i Juhlul
p11rtrct .. Taucu Ha~Jcu ( 17ftY-I X.l'i) ~i Iulia Ha~Jcu ( 1X6 1J-I XXX). La Paris .
.-\llrcd Stsky a pictat-o pc doamna Iulia Ha~dcu.
În l<ni.1la Now/. puhlica!ic scoa-..ă în condi!ii gralicc Jc,l..,chitc. al e<trL'I
dircl'lur a lost B. P. Ha~Jcu. arta ~i-a avut locul CI. .. Pc fiecare an \"ll(' r.
12 pnrtrL·tc. o tahlouri ~i 6 costume. Afară Jc aceasta. mutică". Pentru muzidt
era un comitet muzical ~i prohahil că un comitet era ~i pentru pictură. În orice
caz. prin rcJaqic s-au pcPinJat Jcstui arti~ti plastici. sculptorul Ioan Grigorescu
~· pictorul G. D. Mirca lutmJ parte ~i la inaugurarea rnistci. Dintre cei carc-~i
'<tu rcprodusc operele în paginile somptuoasc ale Rc,·istci Noi: Grigorescu.
Hcntia. Mirca. Ioan Georgescu. Şt. Ionescu Valhuuca. Juan Alpar (Paraschi\Tscu l. Eu geniu Voincscu. Constantin Jiquiui. ori sunt spccili~ti în cronică:
Nicolae Vcrmont. Ion Anurccscu. Dumitriu-Rârlad. Filip Marin ~.a .. unii vor
executa portrete ale familiei Ha~Jeu: Grigorescu. Hcntia. Unirea. Ioan
Georgescu. Ionescu Valhuuca (portretul lui H. P. Ha~dcu. hronzl. Eugcmu
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Voincscu (Haşdeu şi spiritul, ulei pc pânză), Vermont ('?; soţii Haşdeu lângă
bustul Iuliei de Ioan Georgescu). Dumitriu-Bârlad (portretul lui B. P. Haşdeu.
bronz); pcisajc din Câmpina: Juan Alpar (O zi de toamnă - Câmpina); sau
diferite lucrări la monumentele arhitecturale ale lui B. P. Haşdeu; Ioan
Georgescu, Filip Marin, Juan Alpar.
Dincolo de erudiţie în istoria artelor şi de cultivarea unor vârfuri ale
plasticii român~·:-ti. Haşdeu vădca şi o anume pricepere estetică: "În sfârşit, am
primit tabloul, care îmi place foarte mult - îi scria el Iuliei. Dar - şi aici este un
dar ... tocmai o mititică mioapă să-şi aleagă un asemenea efect de lumină'? Dacă
ar fi lucrat după natură şi-ar strica ochişorii."
În ce măsură a fost B. P. Haşdeu el însuşi şi un artist plastic. un creator în
domeniu? Întrebarea poate părea hazardată.
Deşi într-un album scos de Societatea Intcrnatională a Pictorilor de la
Roma. la împlinirea a 400 de ani de la naşterea lui Rafael - la care colabora cu
tableta
Madona relata - Haşdeu afirma că nu este "pictor; dar când c vorba
de Rafaelc trebuie să faci pictură. Şi de ce nu'? Este şi o pictură a ideii. o pictură
a simţului. o pictură a uorului ce ne frământă, el avea îndemânare la desen. cum
o probează autoportrctclc cu care-şi ilustrează unele scrisori.
Înclinaţia către pictura ideii se materializează după moartea Iuliei, când
Haşdeu, consacrându-sc cultului ci, în special, şi al familiei sale, în general.
imaginează cele două temple spiritiste: unul chtonic, funerar-memorial mausoleul de la cimitirul Bcllu din Bucureşti -şi altul solar, muzcal-mcmol'i.al castelul Iulia Haşdeu de la Câmpina. La amândouă sunt chemaţi să coopereze
artiştii plastici.
În mausoleu, pictorul "Bădulescu, talentatul cicv al lui Mirca", a zugrăvit
îngerii "cu aripi azurii diafane şi cu o scrisoare în mână", iar pictorul
Paraschivcscu (Juan Alpar) " dcpinsc pe marmoră" "un scarabcu sacru şi mai
multe buchete de flori ( ... ), mai ales trei buchete de maci şi zorclc, pc faţada
altarului celui mare spre apus".

w

Probabil în sarcina lui Ioan Georgescu au fost cele "26 busturi de tcracotă.
nalt de 25-30 centimetri. Aceste busturi sunt: în fund cei 12 apostoli; la stânga:
Jeana d'Arc, S-ta Tcresa, Şt. Ştefan Promartirul, Corneillc, Beethoven,
Swedenborg şi Alfred de Musset; la dreapta: Leibnitz, Descartes, Pascal, Michcl
Angclo, Cervantes, Molicre şi Andrc Chemier". Numele acestuia figurează pc
marmora mesei de altar: "Cu voia lui Dumnezeu 1 s-a săvârşit acest templu
spiritist întocmai după 1 planul dat cu toate amănuntele de 1 Iulia Haşdeu 1
executor fiind B. P. Haşdeu 1 după îndemnul căruia au lucrat 1 sculptură
1. Georgescu 1 marmură si mosaic fratii Axcrio 1 fcrăria A. O Czipcr 1 vitraliu
'

.
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Ziegler şi Schmidt 1 bronz Ph. Schweickcrt 1 MDCCCXC 1 cu voia lui
Dumnezeu". Georgescu (autor al unui protrct al Iuliei, în tcracotă, este autorul
bustului de marmoră al Iuliei, "din soclul căruia pleacă într-o parte şi alta două
uscioare de fier şi oţel, care separă altarul de spaţiul celălalt al boltei şi care
reprezintă doi sori cu razele de aur şi de argint, pe fond azuriu". "Jos, lângă
altar, la colţuri, lipite de altar şi de pereţii de marmură ai boltei, două
postamcntc pentru busturi viitoare" - unul pc bustul Iuliei soţia (în marmoră. de
Carol Storck), şi celălalt pentru bustul B. P. Haşdeu (în bronz, de Fritz Storck).
"Afară de Georgescu, Axcrio, Zicgler, Czipser şi Schwcickert, înscrişi pc
masa altarului celui mare; afară de pictorii Paraschivescu şi Bădulescu. au mai
luat parte la diferite lucrări: sculptorul Storck (sfinxi, globul, dominourilc.
melodia), sculptorul Erncsto Franzoni (cele trei marmurc cu numele lui
Dumnezeu), fierarul Goldstcin (portitelc şi tripodurile), pctrarul De Cccchi (tron
bibliotecă}, pietrarul Marincscu (canapea de peatră), bronzarul Bcrncscu
(fluturii) şi alţi câţiva, fiecare deosebit, întocmai după descmnurile sau
modclurilc date de mine" - mărturisea Haşdeu.
Afirmaţia lui Haşdeu despre descmnurilc date de el este valabilă şi pentru
castelul Iulia Haşdeu. Pisania ce ar fi trebuit pusă pc edificiul de la Câmpina - a
cărei ciornă a fost notată cu sepia pc verso-ul unei Jilc din şedinţa de spiritism
din 26 august 1894 (participanţi: Haşdeu, Z. C. Arbore. Dr. C. 1. Istrati.
Şt. Michalescu, Rossi şi Haralamb G. Lecca) - este grăitoare: "Acest castel s-a
zidit în anii 1 1894-1896, 1 planul fiind dat de spiritul/ Iuliei B. P. Haşdeu 1 prin
mcdium B. P. Haşdeu". Dealtfel, câteva din schiţele crcionatc de B. P. Haşdeu
pentru unele componente ale castelului, au ajuns până la noi şi se păstrează
astăzi la Muzeul memorial" B. P. Haşdeu" din Câmpina.
Ca şi în cazul mausoleului de la Bellu, şi în cazul Castelului de la
Câmpina, Haşdeu a încredinţat desenele sale unor profesionişti: arhitccţi,
pictori, sculptori sau meşteri, care le-au redesenat în vederea execuţiei.
Din pisania pentru castel, pc care am citat-o mai sus, Haşdeu a şters
sfârşitul: "apoi desemnat" şi "desemnat arhitectonic (şi devisul) de Th.
Dobrescu 1 construcţiunea de N. Anghelescu".
Schiţa pentru porţile de fier cu simboluri şcolare şi luminatoarcle de
protecţie ale spaţiilor dintre portalul de piatră şi aripile castelului (păstrată). a
fost încredinţată (poate reiăcută) lui F. Weigel, care o redesencază pentru
execuţie, un frumos ozalid albastru, cu ştampila F. WEIGEL Str. Sf. Apostol
No. 42 (?) BUCURESCI, ftindu-i predat lui Haşdeu, care-I adnotează pe verso.
Execuţia va păstra întocmai linia şi cotele desenului din atelierul lui Weigel.
Spre sfârşitul anului 1896 - an în care castelul ar fi trebuit să fie terminal
- B. P. Haşdeu imaginează, la 20 decembrie, şi scenele de pictură din sfera
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inferioară a turnului central. punând o întrebare care stăruie şi azi: "Ccs idccs
sur les panneaux de la tour de Câmpina sont-clles possihles?" Un pictor dintre
numeroşii artişti plastici cu care între\inca relaţii, transpune ideile în culoare, pc
două pânze, pentru trecerile s_prc aripile din stânga şi dreapta castelului. Cine
anume era acest pictor, deosamdată nu ştim. Ştim numai că s-a pictat din vârful
cupolei spre nivelul de călcare. Dacă fotografiile soţiei, făcute la Il octombrie
în jurul statuii lui Crist - plasată în partea superioară a turnului ne arătau
(normal) pereţii albi. la inaugurarea castelului - făcută la 2 iulie 1897 - partea
de sus a turnului, sfera superioară. era deja pictată.
Castelul Iulia Haşdeu se circumscrie cu totul imaginarului ideii.
Construcţie ecleclică, el parc desprins din lumea poveştilor şi a visului componentă a existenţei umane asupra căruia Haşdeu s-a aplecat. atât în
Sic co~ito, cât şi în Etymolo~icum Ma~num Romaniae. aici în articolul de hasm.
Haşdeu se întâlnea aici atât de bine cu Eminescu din Sărmanul Dioni.\·, pc care
aproape că-1 calchia. "În faptă lumea-i visul sufletului nostru. Nu există nici
timp, nici spaţiu - ele sunt numai în sulletul nostru. Trecut şi viilor e în sufletul
meu ( ... ). şi infinitul asemene ( ... ). Dacă am afla misterul prin care să ne
punem în legătură cu aceste două ordini de lucruri care sunt ascunse în noi,
mister pe care 1-au posedat poate magii egipteni şi asirieni, aluneca în
adâncurilc sufletului cohorându-se, am putea trăi aievea în trecut şi am putea
locui lumea stelelor şi a soarelui" - cugeta Eminescu. Stăpânul castelului era şi
el. ca Dionis, "înecat de iubire pentru o fiinţă ce nu mai exista". Ca şi Dan.
"înzestrat cu o închipuire uricşcască, el ( ... ) dintr-un şir de munţi au zidit
domcsticul său palat". Lespezi mari şi blocuri de piatră din care s-au cioplit
portalul şi fotoliile din faţa lui, treptele scărilor şi meterezele, blochetelc cu care
a fost placată în exterior severa clădire, susţin înch1puirea eminesciană. Visul lui
Dan şi, al Mariei trimite şi el spre Haşdeu: "Visau amândoi acelaşi vis - ceruri
de oglinzi. (îngeri) plutind cu înălţatclc aripi albe şi cu brâic de curcubeu.
portalc nalte, galerii de-o marmură ca ceara, straturi de stele albastre 'pc
plafonduri argintoasc ( ... ). Numai o poartă închisă n-am putut-o trece niciodată.
Deasupra ei, în triunghi, era un ochi de foc, deasupra ochiului un proverb cu
literele strâmbc ale întunccatei Arabii. Era doma lui Dumnezeu". O risipă de
oglinzi de cleştar la toate ferestrele şi la uşile turnului central se întâlneşte şi în
castelul Iulia Haşdeu; îngeri plutind pc bolta albastră şi galerii din imitaţie de
marmoră - cele două culoare care duc la ieşirile din spate, cum şi camerele din
faţa şi din spatele aripei drepte- asemenea; straturile de stele, dar nu albastre ci.
pc bolta albastră, nu lipsesc nici ele; portalul având deasupra triunghiul în care
este ochiul lui Dumnezeu, este şi el.
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Descriind castelul în cunoscuta O vizită la ca.~telul .. Iulia Haşdeu"- vizită
la 25 iunie 1897, fiind invitat de B. P. Haşdeu - 1. L. Caragiale
avertizează că ai în faţă ,;un castel" şi "totodată un templu", "locaş de înălţare
sufletească, de mângâiere, de credinţă, de rugăciune şi inspiraţiune" şi că "în
fiecare colţ. materia spune o idee". Două oglinzi paralele sunt "simbolul puterii
etern şi infinit creatoare". În donjon. ilustrul amfitrion îl făcuse să ia "seama că
stâlpul, care suportă de jos, în mijlocul domului, scările urcătoare la galerie,
reprezintă, împreună cu ele, un mare potir".
Gala Galaction, care vizitează castelul cu Iulia Dragomirescu - cel care a
stat în prcaJ·ma lui Hasdeu în ultimii ani ai vietii - pomenste si el de
~
'
'
'
"simholurilc şi toată ermeneutica lui" (castelului).
Asupra simbolisticii din castelul Iulia Haşdeu atrage atenţia şi filosoful
Eugeniu Speranţia. El a fost la Câmpina "împreună cu părinţii _şi sora" sa. în
vara anului 1900" - pc când era elev în primele clase de liceu - "fiind o zi
înreagă oaspeţii soţilor Haşdeu". "Aşa cum anumite canoane dictează şi
reglementează constructia bisericilor, ca şi desfăşurarea ceremonialului liturgic;
aşa cum s-a pretins şi despre secretele de construcţie ale vechilor piramide
egiptene, la fel întreagă clădire a «Castelului Iulia Haşdeu», de la trăsăturile ei
fundamentale, la cele mai mici detalii ale aspectului exterior şi ale cuprinsului
interior, totul include fel de fel de «semnificaţii simbolice». embleme, aluzii.
Proporţiile numerice, formele, poziţiile şi raporturile geometrice nu sunt
niciodată venite la întâmplare, ci sunt chibzuite, sunt «CU cheie», câteodată cu
cheie mistică, alteori implicând simple asociaţii sentimentale".
Există mai multe asemănări între templul de la Bellu şi templul de la
Câmpina. Dintre acestea vom reţine numai că în ambele erau simbolizate două
sfere. În mausoleu, "pe pământ, sfera materială cu ocupaţitmile şi
preocupaţiunile ei spre infinit", iar "în fund, cerul cu stele şi îngerii într-un
infinit de lumină".
În castel, cele două sfere se întâlnesc în turnul central, unde decoratia este
'
concepută în două registre, separate prin gura potirului. Haşdeu a imaginat aici
tema creaţiunii universale. În sfera de jos, a cărei schiţă (o anexăm), desenată cu
creionul de Haşdeu, a fost transpusă apoi în ulei pe pânză, în două tablouri aflate acum la Muzeul Literaturii Române din Bucureşti - de unul din pictorii
din preajma sa, este reprezentat întâi haosul, din care se nasc · vietăţi
monstruoase, deasupra cărora se aşează, pe o treaptă superioară, lumea
inteligentă, civilizaţia umană. Civilizaţie reprezentată prin şase mari centre ale
culturii antice, fiecare cu o echivalentă mistico-filosofică: Palestina - Vointa
'
'
(exodul; Moise despicând cu cârja apele Mării Roşii), Egiptul - Misterul
făcută
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),
(piramidele străjuite de Sfinx), Persia- Lumina (
Tracia - Ritmul (orfcu îmblânzind liarele cântând din Iyră), India - Ruga
(Budha
), Grecia - Extasul (Pythia pe un trepied în
Oracolul de la Delphi}.
În mijlocul acestei sfere - un potir din stucomarmoră lrandafiric şi fier. În
potir, o cruce, de pc care se desprinde, ridicându-se spre cer, Isus Hristos.
modelat în ştuc de sculptorul parisian Rafaello Casciani. Crist este în sfera a
doua, înconjurat de îngeri şi de un brâu de nouri, deasupra cărora aurcau stelele
infinitului, pe o boltă albastră. În mijlocul boltii, ochiul lui Dumnezeu veghea.
din înălţimea triunghiului său, toată această alcătuire a Sa.
Pentru decoraţia murată a sferei superioare nu se cunoaşte nici o schită.
Partea aceasta era gala în iunie 1897, astfel că 1. L. Caragiale putea să scrie că
"stă, sub domul albastru, statuia Mântuitorului"; "Mânturitorul se ridică,
deasupra unor nouri, către cer"; "Din vârful domului azuriu. ochiul lui
Dumnezeu. înconjurat de stelele infinitului"; domul c luminat de trei uşi,
răspunzând pc trei terasc. şi de o fereastră rotundă, întretăiată de o cruce cu
geamuri în felii, colorate galben şi roşu. Dacă în genunchi în faţa figurii
Mântuitorului, capul său divin i-1 vezi în dreptul fcrcstrii scânteietoare de
lumină. al cărei cadru îl înconjură ca o aureolă."
Singurul clement pc care nu 1-a retinut Caragiale au fost îngerii. Dar
1. L. Caragiale ne avertizează că i-ar li cu neputinţă să facă "o ~cscriere
completă a acestui locaş de înălţare sullctcască. de mângâiere. de credinţă. de
rugăciune şi inspiraţiune".

Cine a pictat sfera superioară din turnul central, portretele familiei Haşdeu
din sufragerie şi pereţii întunecaţi ai "camerei de spiritism" - cu un portret al
Iuliei - înger - nu se ştie. Tradiţia a retinut numele lui Grigorescu şi Sava
Hentia, dar nu există nici un fel de documente sau mărturii în acest sens. Poate
numele celor doi pictori au fost reţinutc fiindcă amândoi au locuit în zonă:
Grigorescu pe aceeaşi stradă cu Haşdeu, la câteva sute de metri, iar Hcnţia la
Brcbu -unde şi-a cumpărat o casă (păstrată până azi) şi unde a pictat biserica
mănăstirii lui Matei Basarab; el a pictat şi la Câmpina prăznicarclc bisericii de
la lac, în parohia căreia se allau şi Grigorescu şi Haşdeu.
Procesele verbale ale şcdintclor de spiritism consemnează prezenţa la
Câmpina a lui Nicolae Vermont şi Octav Băncilă. În vara şi Îf\ toarona anului
1896. când castelul ar fi trebuit să fie gata: "25 Aug. 96 /-,~u-)adică B. P.
Haşdeu, n.n.O.O.) Şerb )ulescu), B. ~ermont, N. Vermont"; ;;~ ~~pL_~ 1_-~~1.
Şerb., B. Vcrmonl, N. Vermont, Ross1 ; "8 Sept. 1 Eu. Şerb., ~(aJie~].
B. Vermonl, G. Spirescu, N. Vermont"; 27 Sept. 96 1 Eu, Şc~_!l· V~onl.
..... ..:.-· :::;_-
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G. Stephanescu, Gen [eralul] Năsturel, N. Vermont, Spirescu Sen [ior], Spirescu
jun. [ior], N. Vaschide"; 18 Oct. 96 1 Eu, Şerb., B. Vermont, G. Stephanescu,
Junior şi Senior Spirescu, N. Vermont"; "25 Oct. 96 1 Eu, Şerbulcscu,
Şt. Michailescu, B. Vermont, G. Stephanescu, Rossi, Spirescu, N. Vermont.
Dr. Zissu"; "1 Nov. 961 Eu, Z. C. Arb [ore], Th. D. Speranlă, G. Steph [ănescul.
B. Vermont, N. Vermont"; "8 Nov. 96 1 Eu, Şerb., Arb [ore].
St. Michailescu, B. Vermont, Gen. Năsturel, G. Stephanescu, Col. [Al.] Iarca,
'
Rossi, Coculescu Senior. Victor Crăsescu, Spirescu, Col. Bădulescu, N.
Vermont", "Mon age Lili 1 Jc te supplie, aide-moi par Stourdza de faire le bicn a
Octav Bi1ncili1 !"; "15 Nov. 96 1 Eu, Şerb., Dr. [C. 1.] Istrati, Şt. Michailcscu.
N. Vennont, Spirescu, C. M. Ciocazan"; 22 Nov. 96 1 Eu, Şerbulescu.
Şt. Michailescu, H. G. Lecca, Spirescu, N. Vermont, Ciocozan" (sublinierilc
noastre).
Octav Băncilă va reveni la 25 aprilie 1900 cu o cerere către "Mult
Venerabila Madame Hajdău", expediată din Iaşi, unde locuia în "Curtea
Mitropoliei".
Dealtfel, documentele sunt foarte sărace în privinta artiştilor care au lucrat
la decorarea Castelului Iulia Haşdeu. Afară de o corcspondcntă cu sculptorul
Rafaello Casei ani, care a executat statuia lui Isus Hristos, ,.model Montmartrc".
de o corespondenţă cu sculptorul Filip Marin - care, însă, nu precizează ce
anume a făcut pentru Haşdeu- şi de menţionarea lui Fritz Storck ca executant al
portalului de piatră, timpul n-a mai salvat nimic. Este însă limpede că sfinxii au
fost făcuţi tot de Carol Storck, fiind identici cu cei de la Bellu.
Dintr-o scrisoare a pictorului albanez macedonean Ioan Theohari ştim
numai că, spre 1900, Haşdeu era preocupat să-şi asorteze faimosul său castel cu
,.nisce alte tablouri, între cari şi oarecari bărbati de stat din trecut ai Ţărci. şi
rămăsese vorba ca Theohari să fie ,.vestit la timp. spre a primi comanda
împreună cu dimensiunile." Theohari vorbeşte de "valoroasa Colcqic de
pictură" a lui Haşdeu, dar numai atât. Desigur că figurau aici franccwl Diogene
Maillart, cu ,.Iulia Haşdeu în bibliotecă", ,.Iulia Haşdeu în ziua mortii" şi
portretul doamnei Iulia Haşdeu; englezul Alfrcd Sislcy cu portretul doamnei
Iulia Hasdeu si toti cei pc care i-am citat mai sus: Mirca, Arnan, Hcntia,
V crmont: Eug'enia' Voincscu, Juan Al par, Octav Băncilă. Între grafici~ni:
C. Jiquidi, D. Stravolca- portretul lui B. P. Haşdeu; poate, Leon Vonsovici şi
N. Petrescu-Găină. Iar între sculptori: Ioan Georgescu -cu un alt bust al Iuliei
Haşdeu, din marmoră pictată -, Şt Ionescu Valbudea, Carol Storck şi Fritz
Storck, Filip Marin; ultimul venit, Dimitrie Padurea, va face un cap în bronz al
lui Haşdeu în chiar anul morţii acestuia.
Deteriorată de trecerea timpului şi semnăturile trecătorilor,- pictura şi
decoratia lui Haşdeu s-au păstrat până spre sfârşitul restaurării din anii 1962-
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1965. În februarie 1943 pictorul Wilhelm Hugo, asistat de fiica sa, a făcut, Ia
comanda primăriei oraşului Câmpina, rclcvcc în guaşă şi creion în fiecare din
încăperile Castelului Iulia Haşdeu. unele cu detalii la scara l/1. O parte din
aceste relevee, cele ale celor patru camere din fată - situate, în aripile castelului
-au ajuns până la noi. În timpul restaurării '62-'65 zugravul Ţcnt a copiat în
ulei, pe cartoanc, modelele originale din camerele de unde lipseau rclevccle lui
Hugo; apoi, fără să se lase un singur martor fotografic, decoratia originală a fost
răzuită (cu inerentcle scăpări) şi rcfăcută în ulei de zugravul Ţcnt. Copia lui
Ţen\ s-a păstrat până la venirea actualei echipe de restauratori (şef de proiect
arh. Călin Hoinărescu). Un sondaj efectuat de două pictoritc de la I. S.
Decorativa, în 1979, a relevat că pictorii lui Haşdeu folosiseră vopsele de apă.
Acelaşi s~ndaj a validat, dincolo de înlocuirea tehnicii. asemănarea dintre
modelele oroginale şi copie. Acolo unde lipsesc şi rclcveclc lui Wilhelm Hugo
şi releveele lui Ţcnţ - şi este cazul turnului central al castelului - singurul
document rămâne copia murată a lui Ţenţ. Copia din 1964 a lui Ţenţ a primit
binecuvântarca şi aprecierea favorabilă a Comisiei Monumentclor Istorice; din
câte ştim. n-au fost în epocă reaqii negative din partea acestei Comisii la adresa
operei lui Ţenţ.
Câteva fotografii ale picturii lui Ţcnţ din turnul central al caslclului Iulia
Haşdeu au fost făcute în 1979 şi lipite în albumul anexă la Proiectul 717965 din
fl5] noiembrie 1979 al I. P. Prahova (sef proiect arh. C. Hoinărescu).
În 1984. 1. P. Prahova realizc~ză Proiectul 7Il O147 A "Documentaţie
preliminară decoraţii interioare la casa muzeu 8. P. Haşdeu oraş Câmpina"
(anexăm în xcrocopic Contractul de proiectare 7110.147 A, nr. 7143 din
2.VII.l984, semnat la Consiliul Popular Câmpina nr. 5469 la 4.VII.I984; Nota
de calcul; Clauze contractuale generale; Actul de constatare a terminării lucrării
nr. 8196/30. VII.I984 1. P. Prahova, înregistrat la r P.O. Câmpina nr. 6089 din
aceeasi zi).
"In rclevecle prevăzute în Nota de calcul sunt cuprinse. desigur. şi turnul
central al castelului. culorile fcronerici şi lemnărici din fiecare cameră, precum
şi pictura din aşa-zisa cameră de spiritism, decoraţia de pc culoare şi cea dia
camera administratorului. Proiectul fiind gata încă de la 30 iulie 1984, d-lui
arhitect şef de proiect îi va fi uşor să le pună acuma la dispoziţie.
Trebuie să observăm că zugravul Ţenţ a susţinut sub cupola turnului brâul
de îngeri (omisi de Caragiale din descrierea sa), ceea ce înseamnă că ci erau
încă în 1962~l/Jt>1.: Prezenţa lor în templul de la Bellu şi în toate invocaţiilc
spiritistc ale lui Haşdeu către Iulia şi Nicolae: "Mes angcs Nicolas el Lili",
"Mon ~~n.?-e }-Mi", "Mon ange Nicolas", confirmă calitatea copiei lui Ţcnţ în
aceasta por\,I~e .
.Sli:r~ ,g,!}}glcmentare pentru pictorii care se vor angaja în reconstituirea
s~~ri?~~~.turnului Castelului Iulia Haşdeu pol fi:
·
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- altarul bisericii mănăstirii Brebu, pictat de Sava Henţia unde sunt îngeri
cu cei copiaţi de Ţent şi unde stelele sunt tot aurii, pe o boltă de
asemenea albastră;
-casa Gh. Cantacuzino de pe Calea Victoriei din Bucureşti (Muzeul
George Enescu) unde există un plafon cu îngeri, pe un cer albastru, pictat de
G. D. Mirea.
asemănători
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IN

MEMORIAM

PROFESORUL! IACOB HALLER 1

S-a stins nu dcmuiL din viaţă un prieten al
Muzeului Judeţean Botoşani, profesorul Iacob
Haller.
Îi ilustrăm succint personalitatea, prin
câteva date furnizate prin bunăvoinţa d-nei Mally
Hallcr, soţia sa (fapt pentru care-i exprimăm
mulţumirile noastre).
Născut la Siret- jud. Suceava, la 2H iunie
1914, urmează studii primare, gimnazialc şi
liceale în orăşelul natal, după care cursurile Facultăţii de Ştiinţe Naturale la
Universitatea din Cernăuţi (1932-1936).
Se dedică învăţământului, începându-şi cariera didactică la Liceul
Evreiesc din Dorohoi, în 1940. Suportă, în 1941, deportarea în Transnistria,
până în 1943, după această dată reluându-şi activitatea la Liceul Evreiesc din
Dorohoi. Din toamna anului 1944 până în 1945 activează ca director al Liceului
Judeţean din Dorohoi. Este transferat la Botoşani, la Liceul Comercial ( 1946),
este director al Liceului "A.T. Laurian" (1948-1951 ), după care activează ca
profesor la acest important lăcaş al învîţîmântului botoşănean. Activitatea prof.
Iacob Haller a stat sub semnul conştiinciozităţii, onestităţii, fapt care i-a adus
cuvenitul respect al corpului profesoral, a numeroase generaţii de elevi.
S-a afirmat, dincolo de catedră, timp de 50 (1C ani, ca un animator al vieţii
culturale a municipiului Botoşani, reuşind să atragă în viaţa culturală numeroşi
intelectuali de frunte ai locurilor. A condus, în acest sens, Universitatea
Populară "N. Iorga" din municipiul Botoşani, probând profesionalism şi
dinamism, în acelaşi timp.
A desfăşurat şi o rodnică activitate publicistică, semnând în paginile
pcriodicclor locale "Clopotul", "Gazeta de Botoşani", "Hierasus".
S-a stins din viaţă la 17 septembrie 1996, fiind înmormântat la Cimitirul
Evreiesc din Botosani .
Dedicându-i aceste câteva rânduri, o facem ca expresie a respectului ce i-1
purtăm, lui, profesorului Iacob Haller, totodată un colaborator al Muzeului
Judeţean Botoşani, un prieten al colectivului nostru, acum rămas o frumoasă
amintire.

.

Ionel BEJENARU
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