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Muzeul Judeţean Botoşani

1850-2000: EMINESCU -150
M I HAI EMINESCU
ŞI ISTORIA I M PERIULUI OTOMAN
DAN PRODAN
Opera lui Mihai Eminescu, "omul deplin al culturii româneşti"1, inegalabilă pe plan

ideatic, calitativ şi cantitativ în literatura română, poate fi abordată din multiple unghiuri
tematice. Una dintre direcţiile tematice de studiere a

operei eminesciene este reflectarea

istoriei Imperiului otoman şi a relaţiilor româno-otomane între secolele XIV-XIX. Există '
deja o bibliografie, directă sau indirectă, pe această temă, incompletă însă: s-au formulat

Mihai Eminescu-istoric2, monografiile consacrate vieţii '
şi operei lui Eminescu, studiile introductive la volumele Operelor acestuia, diferite

consideraţii generale referitoare la

contribuţii şi articole cu tematici conexe celei din titlu, la care se adaugă propria mea

ofertă de cercetare, în care am atras atenţia asupra necesităţii abordării acestui segment al 1

creaţiei eminesciene, precizat anterior3. Cu toate acestea, nu avem încă în bibliografia
eminesciană un studiu temeinic asupra reflectării istoriei otomane şi a relaţiilor _româno
otomane

(secolele

XIV-XIX)

în

opera lui Eminescu (poezie, proză, publicistică,
poet şi ziarist etc.).
Parcurgerea integrală a celor 16 volume ale Operelor lui Eminescu4, selectarea

anecdotică, bibliografii, rezumate şi fişe de lucru utilizate de marele

tuturor contribuţiilor genialului autor pe tema enunţată în titlu şi analiza ştiinţifică a
acestora permit întocmirea următoarei

lea,

diagrame tematico-cronologico-geografică5:

1 . istoria Imperiului Otoman şi a relaţiilor româno-otomane În secolul al XIV

cu privire specială la confruntarea politică, ideologică, religioasă şi militară către

Mircea cel Bătrân şi Băyezîd I Yildirim.
1

2
3

p

Constantin Noica, Eminescu sau gânduri despre Omul de lin al culturii româneşti, Bucureşti, 1 975.
Tudor Nedelcea, Eminescu istoricul, Fundaţia şi editura "Scrisul Românesc", Craiova, 1 998 .
Dan Prodan, O abordare necesară: Mihai Eminescu şi istoria Imperiului Otoman, în ,.Mentor XXI",

anul Il, nr. 1(6)/ i�uarie-februarie-martie 2000, Botoşani, p.2A.

4

M ihai Eminescu, Opere, voi. I-XVI+XVII (Bibl iografie), ediţie critică îngrijită de Perpessicius, Petru

Cretia, Al. Oprea, .D. Vatamaniuc, Bucureşti, 1 939-1 999.
s

Dan Prodan, op. cit, p.2 A.
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2. episoade din istoria Imperiului Otoman şi a relaţiilor româno-otomane, între

secolul XV- mijlocul secolului XIX.

3 Un nou puseu al "crizei onentale't�-- (1875-1877), rizboiul nwo/româJM).
otoman (1877-1878) şi unnările sale; evolutfile inte� din Imperiul Otoman (18761882).
4. Europa sud-dunireani şi Orientul Apropiat otomane au fost zonele de
desfăşurare ale acţiunilor unor anecdote şi fabule cu problematid/ tematicA orien�
.

.

astfel, în animalele personificate recunoaştem uşor arhetipuri umane, concepţii, tradiţii,
obiceiuri, mentalităţi, elemente de cultură şi civilizaţie otornano-arabo-persane.

5. Ca o extensie geografica-istorică a Orientului Apropiat otoman au fost

1

Arabia ş�

Orientul Mijlociu, de unde poetul a preluat unele teme literaro-filosofice şi unde a plasat
desfăşurarea şi deznodământul unor creaţii în versuri sau în proză ale sale.
·

•

•

•

-·

1 . Referitor la istoria Imperiului Otoman şi a relaţiilor româno-otomane, în
secolul al XIV-lea, două au fost evenimentele istorice reale pe care Titanul Universal
Mihai Eminescu le-a prezentat în versuri inegalabile:
a) fondarea principatului (beylik-ului) otoman în N-V Anatoliei, în jurul anului
1 300, de către 'Osmăn GAD bey, şi expansiunea tânărului stat în deceniile următoare6;
b) confruntarea, pe multiple planuri, dintre Mircea cel Bătrân, marele voievod şi
domn al Ţării Româneşti ( 1 3 86-1 4 1 8), şi sultanul otoman Băyezîd 1 Yildirim ( 1 3891 402f,

Întemeierea beylik-ului otoman, la începutul secolului al XIV-lea, şi extinderea sa

teritorială în unnătoarele nouă decenii au fost prezentate de Mihai Eminescu în prologul

Scrisorii a III-a8,

prin inegalabila prelucrare şi versificare a motivului poetic al visului lui

'Osmăn ("arborele universului otoman"). Mă interesează în

mod deosebit lucrările istorice

6

Din bogata bibl iografie istorică referitoare la acest eveniment istoric, vezi: Hali l Inalcik, The Ottoman
Empire. Classical Age, 1300- 1600, ed.l, Variorum Reprint, London, 1 973, pp.5- 1 6 ; ed. a 11-a, 1 98 9; ediţia

românească, idem, Imperiul Otoman. Epoca clasică,

1300- 1600, ediţie şi studiu introductiv de Mihai

Maxim, traducere, notă, completarea glosarului şi indicelui de Dan Prodan, Editura Enciclopedică,
Bucureşti, 1996 , pp.45-6 0; idem, Formation ofthe Ottoman Empire, în An Economic and Social History

ofthe Ottoman Empire, 1300- 1914, edited by Hal il lnalcik and Donald Quataert, Cambridge University
Press, 1 994, pp. l l - 1 7; Ali Sevim, Yaşar Yilcel, Turkiye Tarihi. Fetih, Selţuklu ve Bey1ikler Donemi,
T . T. K. B., Ankara, 1 98 9, pp.236-25 1 .

7

Vezi voi. Marele Mircea Voievod, Monografie, coordonator Ion Pătroiu, Editura Academiei, Bucureşti,

1 988, 536 p.

8 M i hai Eminescu, Opere, voi. 1, Poezii tipărite În timpul vieţii. Introducere. Note şi variante. Anex�,
ediţie critică îngrijită de Perpessicius, cu 50 de reproduceri după manuscrise, Bucureşti, 1 939, 523 p. ,

pp. l 42- 1 48; idem, Opere, voi. Il, Poezii tipărite În timpul vieţii. Note şi variante: de la Povestea cadrului

la Luceafărul, ediţie critică îngrijită de Perpessicius, cu 54 de reproduceri după manuscrise, Bucureşti,

463 p., pp.29 1 -293, 294-302, 303-3 1 4.
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şi operele literare, izvoarele istorice (documente, cronici, picturi, stampe, desene alegorice

etc.), creaţii mitologice, etnografice etc. folosite de Eminescu ca surse de informare
documentare pentru elaborarea prologului şi a părţii 1 din Scrisoarea a III-a.

Cum foarte bine se ştie, această problemă i-a preocupat pe eminescologi încă de la

sfârşitul secolului al XIX-lea, la începutul veacului următor fiind identificate cu precizie9

unele lucrări şi izvoare istorice utilizate de Eminescu ca surse de informare-documentare

pentru istoria otomanilor şi a relaţiilor româno-otomane în secolul al XIV-lea. Analiza
exhaustivă a manuscriselor lui Eminescu, publicarea ediţiei critice a

Operelor ( 1 7 voi.,
19 39 - 1999 ) Bardului de la lpoteşti şi îmbogăţirea continuă a bibliografiei "Poetului

nepereche" (aprecierea lui Nichita Stănescu) au oferit premizele unor noi cercetări,
10
ce au lămurit alte aspecte ale problemei surselor

finalizate cu formularea unor concluzii
de informare-documentare eminesciene.
Revenind la prologul

Scrisorii a III-a, precizez că Anghel Demetriescu a identificat,

în 1903, ca sursă de informare-documentare pentru condiţiile interne şi externe, obiective

şi subiective, ale întemeierii beylik-ului otoman de către bey-ul 'Osmăn 1, sinteza
11
elaborată de orientalistul-turcolo austriac Josef von Hammer-Purgstall • Istoricul vienez
1
a prezentat astfel faptul istoric - precizat anterior (redau traducerea realizată de Anghel
13
Demetriescu
cu un secol în urmă, pentru a sublinia, încă' o dată, o prioritate în

ş

istoriografia subiectului analizat):

"Osman, întemeietorul dinastiei osmanice şi fiul lui Ortogrul, iubea pe frumoasa

Malchatun, fata piosului şi învăţatului şeic Edebali, care, după ce-şi terminase în Syria

studiul legii, se aşezase la ltburni, un sat din apropierea oraşului Eskişer (vechiul
Dorylaeum). Osman vizita adesea pe Edebali şi, văzând într-o seară pe fata lui, frumoasa
Malchatun, se aprinse de dragoste pentru ea şi o ceru de soţie; însă Şeicul îi refuză cererea,

9 Anghel Demetriescu, Mihail Eminescu. în revista ,.Literatură şi arta română''. VII, 1 903. Bucureşti.
pp.3 59-396 (r.eeditat în idem. Opere. editie îngrij ită de Ovidiu Papadima, Bucureşti. 1 937. 4 1 2 p.. pp.2232 7 1 ); dr. 1. Grămadă, Mihail Eminescu (Contribuţii fa studiul vieţii şi operei sale}, Heidelberg, 1 9 1 4.
10
Marin Bucur. Cultura istorică fa Eminescu. în ,.Caietele Mihai Eminescu··, voi. V, Editura Eminescu.
Bucureşti, 1 980, pp. l 9-38; idem (transcriere), Fragmentarium. Manuscrisul istoric 2263. în ,.C. M. E:', V,
pp.238-257 (ambele contributir reeditate în: Eminescu: Sens. Timp şi Devenire istorică. voi. Il. îngrijit de
Gh. Buz.atu. Stela Cheptea şi 1. Saizu, laşi. 1 989, pp. l 1 3- 1 30, 1 45-1 60); Adrian Fochi . La legende de fa
fondation de f'Empire 01/oman. în "Studia et Acta Oriental ia·•. XI. 1 983. Bucarest, pp.60-70; Dan
Petrovanu. Cultura fui Eminescu şi manuscrisele sale. în Mihai Eminescu, Opere. voi. VIII. Traduceri.
transcrieri. excerpte. editie critică şi prelată de Aurcl ia Rusu, Bucureşti. 1 986, pp.3 1 9-335; idem. Surse
pentru însemnări 'şi fişe eminesciene cu caracter istoric, în Eminescu: Sens, Timp şi Devenire Istorică.
voi. 1, îngrij it de Gh. Buzatu, Ştefan Lemny şi 1. Saizu. laşi. 1 988. pp. 783-805.
11 Josef von Hammer-Purgstal l, Geschichte des Osmanischen Reiches, grossentheifs aus bisher
unbeniitztl.m HandsC,hr{ften und Archuiven. 1. Band, 1 300- 1 453. Pest, 1 927 (690p. + 1 hartă), ed. 1. pp.4650 (,.visul lui Osman"); ed. a 11-a. Wien. 1 834, pp: 65-69 (folosită de A. Demetriescu).

12 Ibidem. ed.
1'

I.p
J p.49-50.

.A. Dcmetricscu, op. cit., 1937, pp.262 -263 .
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pentru că nu credea în statornicia amoru lui tânărului osman şi nici pe fiica sa vrednică de a
fi soţia unui principe.
Într-o seară, pe când Osman se culcase în casa lui Edebal� unde fusese primit ca
oaspete, plin de răbdare, care, după proverbul Arabului, este cheia izbânzii, şi plin de
gânduri privitoare la obiectul amorului, prin care el, tăcând şi supunându-se la privaţiuni, a
meritat mai întâi martiriul, i se arătă în lumea ascunsă dinaintea ochiului adormit în afară,
dar deschis înăuntru, următorul vis: El se vedea pe sine şi pe Şeic, gazda sa, întins. Din
pieptul lui Edebali se ridică luna nouă şi plecându-se spre Osman ca lună plină, se ascunse
şi se cufundă în pieptul lui. Atunci răsări din coapsele lui un arbore şi crescu în frumuseţe
şi tărie tot mai mare şi mai mare şi-şi întinse ramurile şi cărările din ce în ce mai departe, şi
mai departe, acoperind cu umbra-i ţările şi mările până la extremul orizont al ţinuturilor
pământului. Sub umbra lui se ridicau munţi ca Atlasul şi Caucazul, Taurus şi Haemus,
întocmai ca patru stâlpi ai unui umbrar nestărşit; din rădăcinile acestui arbore paradiziac
isvorau patru râuri: Tigru!, Eufratul, Nilul şi lstrul. Corăbii acopereau râurile şi flota
mările, sămănături câmpurile şi păduri munţii. Din munţi ţâşneau isvoare roditoare şi udau
trandafirii şi chiparoşii paradisiacelor livezi şi dumbrave. Din văi se înălţau oraşe cu_
domuri şi cupole, cu piramide şi obeliscuri falnice, cu columne şi turnuri, de pe vârful
cărora strălucea semiluna, din ale căror galerii răsuna glas de rugăciuni, în contextul
privighetorilor cu mii de voci şi al papagalilor cu mii de culori, cari cântau şi murmurau
sub răcorosul umbrar, ale cărui frunze erau în formă de săbii.
Acum se ridică un vânt cotropitor şi pleacă vârful lor spre oraşe şi mai cu seamă
spre oraşul împărătesc al lui Constantin, care, la împreunarea a două mări şi a două
continente, prins ca un diamant între două safiruri şi două sma.ralde, formează nestimata
inelului domniei ce cuprindea pământul. Osman voia tocmai să apuce inelul când se
deşteptă. Interpretarea visului, ca semn al domniei universale a unei dinastii ieşite din
coastele lui Edebali şi ale lui Osman, înlătură toate piedicile ce se împotriveau la căsătoria
lui cu frumoasa Maichatun, reprezentată prin lună plină."
M. Eminescu a preluat din expunerea lui Hammer-Purgstall motivul poetic
binomial, dual, al visului lui 'Osmăn (coabitarea cu luna transformată într-o frumoasă
fecioară) şi al arborelui universal otoman, pe care 1-a prezentat genial, în versuri
inegalabile14:
"Un sultan dintre aceia ce domnesc peste vreo limbă,
Ce cu-a turmelor păşune, a ei patrie ş-o scpimbă,
La pământ dormea .ţinându-şi căpătâi mâna cea dreaptă,
Oară ochiu-nehis afară, înlăutru se deşteaptă.
Vede cum din ceruri luna lunecă şi se coboară
Şi s-apropie de dânsul preschimbată în fecioară.( ...)
·

14 M.

Eminescu, Opere,I, 1939, pp.l42-144; II, 1943, pp.291-293. 294-296.303-305.
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Ea. şezând cu el alături, mâna fină i.:o întinde,

Părul ei cel negru-n valuri de mătasă se desprinde:

-Las' să leg a mea viaţă·de a ta ... În braţu-mi vino,
Şi durerea mea cea dulce cu durerea ta alin-o...

Scris în cartea vieţii este şi de veacuri şi de stele
Elf să fiu a ta stăpână, tti stăpân vieţii mele.

Şi cum o privea· sultanul, ea se-ritunecă. .. dispare;·
Iar din inima lui simte un copac cum că rasare,

Care creşte într-o clipă ca în veacuri, mereu creşte,
Cu-a lui ramuri peste lume, peste mare se lăţeşte;
Umbra lui cea uriaşă orizontul îl cuprinde

Şi sub dânsul universul într-o umbră se întinde;

Iar îu patru părţi a lumii vede şirur' i munţii mari,
Atlasul, Caucazul, Taurul şi BalcaHi'i seculari;

Vede Eufratul şi Tigris, Nilul, Dunărea bătrână
Umbra arborelui falnio peste toate e stăpână.
Astfel, Asia, Europa, Africa cu a ei pustiuri
Şi corăbiile negre legănându-se pe râuri,

Valurile verzi de grâie legănându-se pe lanuri,

1 !

Mările ţănnultoare şi cetăţi lâhgă limanuri,

Toate se întind nainte-!. .. ca pe un uriaş oovor,
Vede ţară 1ângă ţară şi popor lângă popor

Ca prin neguri alburie se strevăd -şi se·prefa'c
În întinsă-mpărăţie sub o umbră de copac.

·Vulturii pomiţi.Ja ceruri pân'la ramuri nu ajung,
Dar un vânt de biruinţă se porneşte îndelung ·

·

·

Şi loveşte rânduri, rânduri în frunzişul sunător,

. Strigăte de-Allah! Allahu! Se aud de sus prin nori,
Zgomotul creştea ca marea turburată şi1înaltă,

,.

Urlete de bătălie s-alungau dupăolaltă,

Însă frunzele-ascuţite se îndoaie după vânt

Şi deasupra Romei nouă se înclină la pământ.

ri'

J�.

..,1).1

(

Se-a'utremurarşu:ttanul. .. se deşteaptă ... şi pe cer
Vede ·tuna.cmn plut'eşte peste plaiul Eschişer.

'1

,şi-priveşte trist la'aasa şeihului'Edebali;
DuPă gratii de'fereastră o copilă el zări

Ce-i zâmbeşte, mlădioasă ca o creangă de alun;

E a şeicului copilă, e frumoasa Malcatun.
.r
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Atunci el pricepe visul că-i trimis de la profet,
Că pe-o clipă se-nfll!ase chiar în rai la Mahomet,
Că din dragostea lumească un imperiu se va naşte,
Ai cărui ani şi margini numai ·cerul le cunoaşte.''

Am redat pe larg traducerea românească a legendei relatate de orientalistul austriac
şi versificarea genială a motivului "visului lui 'Osmăn - arborele
universal otoman.. de către Eminescu pentru a vt..>dea, pe de o parte, gradul de prelucma·c
a m i tului amintit de către poetul român, iar pe de altă parte, originalitatea şi modalităţile
artistice de elaborare a "introducerii otomane.., a prologului Scrisorii a /11-a. M.
Eminescu a versiticat inegalabil textul lui Hammer-Purgstall, ignorând deliberat unele
amănunte şi augmentând artificial altele, pentru atingerea tlnalităţilor şi obiectivelor
poetice, at1istice, estetice etc. pe care şi le-a propus. De exemplu, în "introducerea
1 otomană---prologul Scrisorii a III-a nu apare numele bey-ului 'Osmăn, marele poet
1 ignorâ nd deliberat acest antroponim. Această, omisiune voită putea avea drept cauză şi o
anumită incertitudine, existentă încă prin 1 8 70- 1 880. asupra paternităţii "visului otoman--:
ErtogruL urmaşul său 'Osmăn sau chiar Băiezîd 1. Pe de altă parte, Hammer-Purgstall a
prţ!zcnlat parcimonios, într-o singură fram, coborârea Lunii de pe cer în pieptul lui
;Osmăn. Eminescu a imot1alizat această alegorie în 1 7 versuri lungi, prezentând Luna într
o altă i]Jostazăj personaj/factor istoric şi simbol statal secular.
Legenda "visului lui 'Osmăn", prezentată de Hammer-Purgstall, preluată şi
wersificată de Emi.nescu, are la bază un motiv etnografic-folcloric foarte vechi, antic,
tă�ând parte din categoria legendelor referitoare la originea unor populaţii sau popoare,
regate sau imperii, eroi� .regi sau îtnpăraţi15• Adrian Foehi a identificat şi a ana�izat în
context universal, folosind metoda comparatistă, alte patru variante, cronologice
.geogralice dijerite, ale legendei eroului f0ndator de stat cu.dominaţie mono-,· . bi- sau
lri<;ontinentaJă ("monarhie untv.ersală'') şi a arborelui său genealogie: "arborele IL1i• leseu..
(în Biblie, Vechiul Testameot); "legenda ·lui CyruSt Ahemeniduli',, regele Persiei antice (la
Herodot, în Istorii); "legenda· lui Yirgilius'', mat·cl� poet roman,"fondatorul unui "imperiu
spiritual poetic" (în creatia poetului italian renascentist Buonarnente Aliprando; ;,l€genda
lui Vasile M&cedone<}nul'', împărat bizantin (la cronicarii bizantini din .. secdlele IX-X
Hammer-Purgstall

·

,, ,

e.n.)16•

••

Revenind la legenda ,.visului lui 'Osmăn", aceasta a fost inclusă şi prezentată în

Tevilrih-i Al-i 'Osmăn (1\·toriile dinastiei osmane), cronici anonime otomane redactate la

s lă rşitul secolului al XV-lea şi la începutul celui următor. Având un rol irnportant în
legitimarea oficială a dinastiei otomane, a statului otoman şi a politicii sale de dominaţie

,. D. Caracostcu. Simbolurile lui Lminescu. în•vol. Studii eminesciene. cd. Ion Dumitrcscu, Editura

l'vlin�na. Bucurc�li, 1975. p. 1 76: A. F91:hi. op. cit .. loc. cit., p.6 1 .
''' A. Fochi. op. cit. pp.6 1 -66. 68-6}).
,

.
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universală, această legendă 1-a prezentat pe Ertogrul, tatăl lui 'Osmăn, ca fiind cel care, î
vis, a văzut viitorul strălucit, imperial, al familiei sale, prin politica realistă şi victorii

glorioase ale fiului său, 'Osmăn17•
În

concluzie, legenda eroului fondator şi a arborelui său genealogie, de origi

orientală şi vârstă trimilenară, a fost identificată în diferite culturi şi civilizaţii antice

medievale, din Persia până în Italia romană, din Arabia până în ţările baltice, trecând pri

Imperiile Bizantin şi Otoman. În ceea ce priveşte varianta otomană a adei legende anti
orientale, ea a fost reactualizată şi adaptată la condiţiile particulare, concrete, otomane18

îmbogăţită cu elemente specifice secolelor XJV-XVI şi zonelor geografice: Orientu

Apropiat-Europa central-sudică-Africa de Nord. Prin această legendă s-a urmărit ·
finalitate ideologiC<Hioctrinară precisă: legitimarea oficială a dinastiei, statului şi politici
externe otomane, a preluării moştenirii şi tradiţiei bizantine, prin as�lare-simbioZă,
către Imperiul Otoman.

Este interesantă de urmărit prezentarea acestei legende de către istoricii europen
(turcologi sau tangential preocupaţi de istoria otomană) din secolul XVI-sfărşitul secolulu
XIX. Astfel, umanistul turcolog german Hans LOwenklau (Johann Leunclăvius) a prelu

Teviirîh-i Al-i 'Osmăn şi a inclus-o în lucrarea sa Annale
Sultanorum Othomanidarum, a tvurcis sva lingva scripti a J. L. Latine redditi'9, visu
legenda din compila�a

atribuindu-1 lui Ertogrul, tatăl lui 'Osmăn. Peste două secole, în sinteza sa otoma

Mouradja d'Ohsson a introdus o dihotomie a "visurilor otomane", tăcând disjuncţia în .
"visul lui Ertogrul"20 şi "visul lui 'Osmăn"21• "Visul lui Ertogrul" precede cauzat
motivaţional şi temporal "visul lui 'Osmăn". Legenda spune că Ertogrul 1-a vizitat, c
câteva săptămâni înaintea naşterii fiului său 'Osmăn, pe un bătrân şeyh, interpret de visuri

În noaptea anterioară discuţiei decisive cu gazda sa, Ertogrul s-a adâncit în citirea Kur 'ăn
ului, a adormit şi a visat că o voce celestă, respectiv Allăh însuşi, i-a transmis că urmaşi

săi vor întemeia un imperiu multisecular şi că vor fi în graţiile sale. Comparând motive
celor două visuri, pot afirma că "visul lui Ertogrul" a reprezentat un nuCleu ideatic primar

restrâns, din care a derivat prin augmentare şi transgresare antroponimică, �a lungu
anilor, "visul lui 'Osmăn". În acest vis profetic se recunoaşte deja o motivaţie,
justificar�, o finalitate politico-ideologică imperial-statală otomană.

Cele două visuri şi legenda aferentă au fost preluate succesiv, prezentate şi analizat
sumar, în sintezele lor de istorie otomană, de J. von Hammer-Purgstall22 şi de J. W.
Zinkeisen23•

17
11

19

20

Ibidem, p.66.
Ibidem, pp.6U9.

Francforti, 1588, pp.J-4.
Tableau general de I'Empire Ottomon, vol.l, Paris, 1788, pp.349-352.

21 Ibidem, pp.356-360.
22

G.O.R., ed. 1, pp.46-47 (..�isullui Ertotrul"), pp. 49-51 ("visul lui Osman·').
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În orientalistica-turcologia românească a secolelor XVIII-XIX, · ilustrată prin operele
principelui savant Dimitrie Cantemir, în special Istoria creşterii şi de�creşterii curţii
otomane şi Sistemul sau întocmirea religiei muhammadane, nu există menţiuni referitoare·
la visurile celor doi bey nord-vest anatolieni şi la legenda întemeierii statului otoman. Deşi
s-a arătat interesat de sinteza de istorie otomană a lui Cantemir4 , Eminescu nu a putut
folosi, din motivul menţionat anterior, ediţiile gennană25 şi românească26 ale acestei
lucrări, ca sursă de infonnart}-documentare pentru elaborarea prologului din Scrisoarea a
.
III-a. E puţin probabil ca marele poet să fi utilizat, în acelaşi scop, ediţia rusească a
monografiei cantem1nene consacrate religiei islamice (Sankt-Petersburg, 1 722),
exemplare din această lucrare aflându-se, din 1 876- 1 877, şi la biblioteca Academiri
Române din Bucureşt?7•
*

*

*

Să identificăm în continuare perioadele şi localităţile .. {oraşele şi bibliotecile
universitare, publice sau particulare) în care Eminescu s-a documentat entru a elabora
p
prologul &risorii a III-a. Versiunea autonomă A (în mansucrisul.2276·;' ff. 1 .03- 1 07) a
părţii 1 a &risorii a III-a a fost datată în .anii 1 878- 1 87928• Aceasta .înseainnă că în
perioada de elaborare a versiunti autonome A, .Eminescu s-a documentat. în legătură cu
"visul otoman", atribuit lui 'Osmăn (nenominalizat însă!), citind ş_i' preluând afirrMtiile lui
Hammer-Purgstall. Deoarece materialele. anterioare versiunilor autonome (datate: cea.
1 872- 1 87929, ale &risorii a III-a conti.ri. versuri ce se vor regăsi doar în ·partea a I l-a a
celebrului poem, iar Eminescu s-a stabilit 'la B�cureşti încă de la starşitul lunii Octombrie
1 87730, documentarea pentru prologut · Ş_i -partea 1 ale &risorii a. III-as-a realizat la
Bucureşti, în 1 878- 1 879.

23

p

1

Geschichte des Osmanischen Reiches im f:zl�;o a,.'J. Band, Hamburg, 1840, pp.6 0-6 1 ("visul lui
.

Erto�l"), pp.6 7- 6 9 ("visul lui Osman'').

· :. .'· .

Opere, voi. XV, ms. 2291, f. IO.v.,'p.2 16 .
D. Kantemir, Geschichte des Osmanischen'Reîchţs,· nach seinem Anwachse und Abnehmen, Hamburg,
1 745; un exemplar al primei ediţii fi'anceze a luCrâril,,Histoi�e de /'Empire Ottoma1t..., Paris, 1743, se afla

24

25

M. E minescu,

în Biblioteca Societătii Academice Române din, 1 8 76- 1877 (vezi " Analele SocietAtii Academice
Române", X, 1 8 77, secţiunea 1. Bucureşti. 18 77, p.t 67).
26
ldem, Istoria Imperiului Otoman. 1- 11, tradurere de dr. 1. Hodosiu, Bucureşti, 18 77.
27

:, A.S.A. R.",

nota nr.40.

X. 18 77. secţiunea 1, Bucureşti, p. 1 70� l dem, XI, 18 78, secţipnea 1, pp. 72, 74. Vezi şi infra,
·

Perpessici us, Comentarii la Scrisoarea a III-a, în M. Eminescu, Opere, Il, 1 943, p. 272.
291bidem.
'
30 D. Vatamaniuc, M. Eminescu la .. Ti�pul" (IB77-1883), "R�mânia Liberă'; (1888) şi "Ftinttina
Blanduziei'' (1888-1889), în M. Eminescu, Opere,_X, Publicistică. 1 noiembrie 1877-15/ebruarie 1880,

28

·

cu 16 reproduceri după publicatii şi manuscrise, Editura Academiei R.S. R., Bucureşti, 1 98 9. pp. v: · ''1.
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in această

pcrjoadă

M. Eminescu

a tradus în româneşte voi.

1

din lucrarea lui

Eudoxiu de 1-lurmuzaki, FraJ!_me/lle ::ur Geschichte der Rwniinie1/1• Această traducere i-a

facilitat poetului o mai bună cun�ştere a istoriei confruntării romând-oton1anc din timpul

lui Mircea cel Bătrân, la stărşitui secolului al XIV-lea, şi o documentare mi1limală pentru
elaborarea părţii 1 (episodul Mircea-Baiezîd 1

Fraj!.mente-le lui

Hummzaki

marele

poet

-

a

Rovine) din Scrisoarea a

întâlnit

(sau

111-lJ. Tot în

a reîntâlnit!) o referinţă

bibliografică majoră privind istoria Imperiului Otoman: J. von Hammer-Purgstall, G.O.R."
din care sinteză a preluat şi a versificat inegalabil legenda "visului otoman", atribuit lui
·osmăn 1. La B.A.R. din Bucureşti există ediţiile 1

a Il-a ale sintezei otomane a

·şi

orientalistului austriac, intrat în fondul de carte în 18753� şi accesibile, începând cu acel an,

lui Eminescu. În această situaţie, autorul a aflat (şi-a :reamintit?) de 1-lammer-Purgstall ş i

d e sinteza sa d e istorie otomană prin intermediul lui Hunnuzaki şi a lucrării �le3�.

Pe de altă parte, Eminescu ar fi putut afla despre sinteza orientalistului austriac,

consultând-o cu caracter informativ general, şi în timpul studiilor universitare la Viena şi

Berlin (t"869-1874) sau al activităţii sale complexe de la laşi (director al B.C.U./1874. 1875, revizor şcolar/1875-1876, redactor la "Curierul de laşi"/ 1876-1877): Ediţiile G.O.R.
se atlatl atât în marile biblioteci din spaţiul european germanofon, frecventat de Eminescu,

cât şi la B.C.U. laşi (,,Donaţia Constantin Hurmuzaki")3�. Dar traducerea românească a

,.visului lui· .'Qsmăn", reali·zată de 'poet după textul din sinteza otomană a lui Hanuner·'

Purgstall, nu s'el·găseşte în nici un manuscris eminescian, această realitat� ridicând semne
.

de întrebare: versiunea românească a fost' definitivată pe fdi de lucru care, ulterior
elaborării variantelor

C35 şi 036,

au fost dist111se/ s-au pierdut/ nu au fost încă descoperite'!
.Eminescu a memorat paragrafele legendei "visuluf lui 'Osmăn", a reţinut tema 'acesteia,

'

nemaiavând ·nevoie de traducerea scrisă pe hârtie? Autorul avea la dispoziţie sinteza

otomană a orientalistului austriac oricând voia, putând să o consulte Şi/sau să o împrumute
acasă confonn dorinţei sale? Viitoarele cercetări eminescologice pot aduce răspunsuri
definitive la aceste întrebări.

Trebuie să mai semnaiez încă m1· aspect nelămurit

al

infonnării-documentării '

realizate de Eminescu pentru elabOnir;ea· prologului din Scrisoarea a Jll-a:. raportul de
,
determinare cauzală între sinteza istori� a lui. Hammer-Purgşi:all şi motivul p�tic
"otoman" versificat în capodopera ami'ntită. Analiza ·atentă,· obi�tivă, a 1�nu;;criselor

�

\�lo�. §(:�isorp

�

a 111-:a oflduee la, ncluzi
i� tructu�ii d��·le
.em n�ciepe ş'i' �_' � �ii�\
�
�
�
�
:
7
a,utlttSW1S:· � afJ(SllJ_I �!Jl/�. apart�t ,m,,�Q\\qwţ1a autoruhJI 111 1879· , 1ar mot 1vul "VISUlUI lUI
'1

'
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'Osmăn" în acelaşi an, după citirea (sau recitirea!) respectivelor paragrafe din G.O.R. a

orientalistului austriac. Deci, utilizarea informaţională a amintitei sinteze otomane a
>
îmbogăţit tematic yrologul poemului oferindu-i JJRCtului, prin
v��ur h,1i .o�măn",
.•.

elementul de· întregire şi de ·motivare a conflictului yţrsificat inegal��il în partC11 1 a
'
Scrisorii a fil-a
. NJ ,ffiotivul poetic apriJric fonnull;lt 1-a âetermir1at pe t:ninescu să caute
'
.

suportul inf6nnaţional istoric în

.

\

G. O. R.', ci legenda prt?Zentată în amintita sinteză a fo�t
'

preluată, in'tegrată în noua st�uctură a poemului şi versificată genial de marele poet.

Nu trebuie. să ignorăm J?OSibilitatea ca ,Eminescu să fi folosit, ca surse de informare

documentare pentru prolog
_ ul

Scrisori� a [Il-a
1

şi desene, picturi sau 'gravuri reprezentând

,.visul şi arborele stăpânirii otomane'', 'realizate până în

1 878.

Cel mai cunoscut exemplu38

de reprezentare alegorică a motivului poetic a legendei amintite ant�rior, im�ine aflată,

teoretic, şi la îndemâna lui Etniilescu, este gravura alegorică din frontispiciul e;(;liţiei ruseşti
·
'
a operei orientalistice a principel�i cărturar moldav Dim ;trie Cantemir, Sistemul sau

. intocmirea religiei rnuhanunedane39• .Gravura

alegorică, realizată de gravorul rus Alexei

Feodorovici Zubov, la indicaţiile lui D. Cantemir, care cunoştea, evident, această legendă,

îl reprezenta pe 'Osmi;in 1 adorinit pe pământ, în pieptul lui avându-şi rădăcinile un arbore

uriaş, sub coroana căruia se aflau continentele Europa, Asia şi A.frica. Trunchiul, ramurile

şi fructele acestui arbore erau reprezentate prin şerpi, simboluri· ale Răului. Prin extensie,
1
însuşi Imperiul Otoman era un imperiu, un simbol al Răului, fiind perceput şi analizat ca
atare.

Un exempla'r· ·'complet al acestei opere cantemiriene a fost dăruit Bibliotecii

Academiei Române în �oiembrie 1 87't

0•

Teoretic, Mihai Eminescu avea posibilitatea să

cerceteze această carte, fU aju,toru!. unui cunoscător al limbii' ruse, ş

�

să folosească

informaţiile culese mai ales din ··interpretarea desenului alegoric amintit. In manuscrisele

eminesciene nu există menţiuni �pre. consu�rea )'Sistell��(luL lui D. Cantemir. Dar nu
1
putem exclude posibilitatea, deocaf
' fidată teorettc subliniată şi demonstrată, a utilizării de

�

către marele poet a �mintitei opere islamologice.a orientalistul4i-ţurco1re mqldav .·.
.
·
·
A mai exis�t po'sibi.�itatea, t*etic amin�ită aic ca Emi�esc� � fi unoscut �mul
lui Victor Hugo,

11-a, t

877.

Booz endormi.

inclus în voi.

i't

�

Les Leg(mdes des Siecles. �·

în acbtstă' operă literară, ·v� Hugo a prezentat visul biblîdut�i

1� 1 8591 ep.

�

a

din trupul

căruia ,a crescut un' Stejar uriaş, simboJuJ viitoarei familii pe car,e O va Întemeia În UrtT\a

căsătoriei cu tână'ra moabită Ruth. Emi�� ar fi putut prelua motiv�! visului prevestitor

şi al arborelui uriaş, simbol genealogie, şi ar fi avut posibilitatea să le adapteze literar

poetic în prologul Scrisorii a IIJ-a.

38 1gnorat de''A. 1'·och'1. op.
- ' eli
'. . . pp.
. 66'-68.
.N

40

\� .

1\niga Şistema iti S?st_oianie niuhmhme,iansk

Virgi.f'

Cândca. 'srudiu

ij���

�rlighii. Sanktpi���sburg; 1722.,

.

.

·' .

ii'Jtrodtlctiv la Oi11Jitrie Cantemir. Sistemul· sau Întocmirea religiei
'
'
muhammed�ne.' t;aducc��: ���diu i�t� uctl v
Şi coment�rli de Virgil Cândea, text r'us, îngri.i it de
,
,
Anca Irina Joncscu. .'Editura Academie• R.S.R._ Bucureşti. 1987. pp. XX X- XXXII.·
:
,,
1
) }1
•
•
"''
!'' •
•
�
n.e.h l
,
�
Este ctiritls faptul că A. t·octiJ 1iu a amintit nimic des�,>rc această posibilitate t.eoretică şi practiC'J (9P·
1
' '
1
•
11 J
•
cit.. loc. cit.. pp. 60-61. 66-70). ·

: �
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•

•

•

Confruntarea dintre sultanul otoman Băyezîd 1 Yildirim şi Mircea cel Bătrân,
marele voievod şi domn al Ţării Româneşti, a fost rezultatul expansiunii rapide şi
vulcanice a statUlui otoman7 căreia i s-a opus dorinţa de libertate şi independenţă a
românilor. Descrierile eminesciene ale duelului oratoric imaginar Mircea-Băyezîd l şi a
luptei de la Rovine sunt arhicunoscute, devenind deja element� ale mentalului colectiv
românesc, cu numeroase citări sau preluări parafrazice în conversaţia cotidiană
românească. Ne interesează sursele de informart>-documentare utilizate de Eminescu
pentru elaborarea nemuritoarei versificaţii a întâlnirii imaginare Mircea-Băyezîd 1 şi a
luptei reale de la Rovine.
În dialogul imaginar' dintre Băyezîd 1 şi Mircea, conducătorul otoman a expus, cu
cinism, hotărâre şi trufie, coordonatele politicii externe pe care o promova faţă de statele
creştine ortodoxe şi/sau catolice din Europa sud-dunăreană ori apuseană:
"- Cum? Când lumea mi-e deschisă, a privi gândeşti că pot
·Ca întreg Aliotmanul să St>-mpiedice dt>-un ciot?
O, tu nici visezi, bătrâne, câţi în cale mi s-au pus!
Toată floarea cea vestită a întregului Apus,
Tot ce stă în umbra Crucii, împăraţi şi regi s-adună
Să dea piept cu uraganul ridicat de Semilună.(... )
Când văzui 'a lor mulţiine, câtă frunză, câtă iarbă,
Cu o ură neîmpăcată mi-am şoptit.atunci în barbă,
Am jurat ca peste dânşii să trec falnic; fără păs,
Din pristolul de la Roma să dau 'calului ovăz .. . "42 •
Obiectivul final.al politicii expansioniste otomane promovată de vulcanicul sultan
era cucerirea Romei şi hrănirea calului cu ovăz de' pe pristolul din altarul bazilicii San
Pietro din cetatea papală. Ideea şi expresia sunt preluate din E. Hurmuzaki, Fragmente din
Istoria Românilor, voi. 143, care, la rândul său, s-a inspirat masiv din J. von Hammer
Purgstall, G. O.R., voi. 144 • Substantivele proprii Aliotmanul (Ăl-i 'Otmăn/5 şi Fanarul
1

42

M. Eminescu, Opere, 1, 1 939, pp. l 46-1 47; Il, 1943, pp.298, 299.
Ibidem, XIV, 1 983, p. l 75 (,.Îndrăznetul sultan, simtindu-se mare în puterea sa, se tllea că de pe
pristolul bisericii Sf. Petru din Roma îşi va pune sirepul sit mlnânce ovlz").
44 G.O.R, ed. 1, vot. 1, Pesta, 1 87, p.239 (,.Weniger vermesseri war Baiesid's aufseine Ueber macllt gestutz1e
Drohung, «nl!Chstens sein Pferd auf dem Hochaltare der Peterskirdle zu Rom hafer fressen zu lassen»'').
45 "Ca întreg Aliotmanul sit se-mpiedice de-un ciot?' - M. Eminescu, Opere, 1, p. 1 46; Il. p.299. O. 1
Cantemir, Istoria Imperiului Otoman, l, Bucureşti. 1 877, p. t69: Al}othman =Fiii/Casa/ Dinastia lui
Othmanl Osman; Aliotman padişahi =sultanul Casei/Dinastiei osmane.
43

.
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'Fener/6

au fost preluate de Eminesc�:� din sinteza otomană a lui D. Cantemir. Denumirile

unor categorii d� luptători din annata otomană (ienicerii "copii de suflet ai lui Allah",

spahii, asabi, tlamura verde reunindu-i pe toţi aceştia sub o comandă supremă) au fost
preluate din sinteza otomană a lui Hammer-Purgstall47 şi din lucrarea lui Hurmuzaki48.
Mai putem urmări, de exemplu, filiaţia expresiei "codrul de stejari"4 9 • Eminescu a preluat
din contribuţia lui Hurmuzaki50, care, la rândul său, a adoptat-o din

Românilor5 1 a lui Gh. Şincai.

Mircea i-a opus lui Băyezîd

1

Chronica

o politică naţional defensivă bine articulată:

"Eu? Îmi apăr sărăcia şi nevoile şi neamul. . .

Şi de-aceea tot-ce mişcă-n ţara asta, râul, ramul,
Mi-e prieten numai mie, iar ţie duşman este,

Duşmănit vei fi de toate, tăr-a prinde chiar de veste;
N-avem oşti, dară iubirea de moşie e un zid

Care nu se-nfiorează de-a ta faimă, Baiazid!"52•
Rezultatul divergenţelor ireconciliabile dintre cei doi conducători a fost lupta de "la

Rovine în câmpii", "de din vale de Rovine" (conform localizării geografice acceptate de

M.

Eminescu).

Dar

locul confruntării Mircea-Băiyezîd 1

Fragmente-le lui E. Hurmuzaki, vo i . 1, şi nici în

nu apare nominalizat în

Chronica Românilor a lui Gh. Şincai,

voi. I ; compilaţia realizată de Şincai a fost utilizată frecvent pentru informare-documentare

cu caracter istoric atât de Hurmuzaki, cât şi de Eminescu. Atunci se pune întrebarea: de
unde a preluat marele pbet toponimicul luptei dintre români şi otomani?
Denumirea

Rovine a fost amintită de cronicarul muntean Radu · Popescu în
Istoriile domnilor Tărâi Rumâneşti, editată de A. T. Laurian şi N. Bălcescu
in 1 845- 1 84653 . Radu Popescu a plasat geografic Rovine pe râul Ialorriiţa, dar nu a exclus

compilaţia sa

posibilitatea unei alte localizări. Eminescu putea prelua acest to,;onimic Şi din contribuţiile
.

*

. Tot ce e perfid şi lacom. tot Fanarul, toţi i l ioţi i . . :'- M. Eminescu, Opere. 1. p. 1 50; II. pp.286, 3 1 7; D.
antemir. op. Cit. , 1. pp.98- I OO.
47 G. O. R , 1. pp.239-24 1 .
F /. R. , în M . Eminescu: 0;1erc!. XIV. 1 983, p. 1 76.
� .N u mai-n zarea depărtată sună codrul de stej ari .. - M. Eminescu, Opere, 1. p. l 46; II, pp.298, 306.
!fl, F /.1?. . 1. p. 1 77 : .. M i rcea ( . . . ) se ti nea numai pas cu pas de oştirea inamică în CQastele ei, alegându-şi
drumul prin codri de stejar. numeroşi şi greu de atacat. cari petreceau pe atunci ţara în toate laturile şi-1
copereau îndeajuns·' (subt . D.P.).
1• Gh. Şi ncai. Chronica românilor şi a mai multor neamuri. ed. a I I-a, Bucureşti. 1 886, voi. 1, p.587:
"Mircea ( . . . ) urma oastea lui Baiazet prin pădurile cele cu ghinde. de care mai multe sunt în ţara aceia şi
o fac ncs trăbăt ută.. (subt. D.P.).
ţ= M. Eminescu. Opere, 1. p. 1 47; Il, p.300. 308.
�J Î n .. Magazi n istoric pentru Dacia··. voi. 1. 1 845, Bucureşti . pp. 83- 1 1 4. 1 47- 1 86, şi î n volum separat în
colecţia Cronicarii l{irii Româneşti. 1. Bucureşti. 1 846. IV + 230 p.
.

,

.
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istorice ale lui B. P. Haşdeu, publicate în perioada

1 875- 1 877. Astfel, în lucrarea sa Jstori
c�itică a românilor, ed. a 11-a, Buc'ureşti, 1 875, Haşdeu a 'plasat lupta de la Rovin
nenominalizată şi ' �tată explicit, "lângă Craiova". Într-'u n articol pubJicaţ în lŞ77
Haşdeu a localizat bătălia de la Rovine în vecinătatea oraşul1;1i Băniei şi a datat-o cu
intuiţie genială:

1 7 mai 1 395S4 .

'

·

.

I nsuşindu-şi datele genera le ate. problemei luptei dintre Mircea şi Băiyezîd

'

_

preluate selectiv de la Radu Popescu, Gh. Şincai, "E.. Hunnuzaki, B. P. ţ-Jaşdeu, Eminescu
plasat locul confruntării într-o zonă de câmpie, neraportată însă la alte elemente geografi
(localităţi, râuri, etc.). O altă dovadă în acest sens sunt şi versurile de la sfărşitul părţii

Scrisorii a III-a:

1

"Unul dintre fiii falnicului domn", aflat "din vale de Rovine", într

regiune de câmpie, a scris "o carte,/ S-o trimită dragei sale", aflată la distanţă, "de la Arg

mai departe", în zona oolinară-inontană, unde' se fetrăsese, împreună cu bătrâni, femei ş

copii, din calea expediţiei ot<>rrn�:ne.

.
Data bătăliei de la Rovine impune şi ea anumite precizări. Din dialogul imagin

M ircea-Băyezîd 1 a reztiltat foarte clar că lupta dintre armatele celor doi rivali s

desfăşurat

după

confruntarea decisivă de la N icopole

otoman a preciZ1lt, adresându-se voievodului român:

(25 septembrie 1 396): sultanu
·

"La N icopole văzut-ai câte tabere s-au strâns

Ca să-mi steie înainte-mi ca şi zidul neîhvins."55
Plasarea temporală,

� către

Eminescu, a luptei de la Rovine

după

C9nfruntarea

la Nico ole ,a avut la o�igine informaţiile oferite poetului de Chronica Românilor a lui Gh
p
�
Şincai5 şi Fragmente-le lui E. Hunnuzaki57• In aceste lucrări, folosite intens de marei

poet, lupta, de la Rovine a fost plasată în "am�l
necritice de infonnaţii

1 398", în virtutea preluărilor succesive ş
pe linia: Laonic Chalcocondyl (istoric bizantin) - J. C. Engel (istpri

german) - Gh. Şincai (istoric român) - E. Hunnuzaki (istoric român). Se pare
localizarea_.. ş i datarea de pionierat ale lui Haşdeu: Rovine,

1 7 mai 1 395, lansate în 1 877, n

au avut nici un ecou în informarea-documentarea istorică a lui Eminescu, strict necesa r

pentru elaborarea părţii 1 din

Scrisoarea a /Il-a.

Prin unnare, desfăşurarea cronologică a motivului istori�literar din partea 1

capodoperei anterior amintită, versificat magistral de Eminescu, a fost următoarea
confruntarea de la Nicopole

( 1 396) - lupta de la Rovine (" 1 398"). Această derula

cronologică a fost în fapt oglinda nivelului şi calităţii cunoştinţelor istorice despr

confruntarea Mircea-Băyazîd

1�

din istoriografia românească a anilor

1 875- 1 880. l gnorân

'
13. P. Haşdeu, Originile Craiovei (1230- 1400), în revista ,.Columna l ui Traian·•. anul VIII, nr. l 2/ 1 877,
Bucureşti. pp.668-669.
�� M. Eminescu. Opere. 1. p. l 47; Il, p.298.
56 Gh. Şi ncai. op. cit. . pp.586-588.
�7 E. Hurmuzaki, F l. R. . în M. Eminescu, Opere, XIV, pp. l 77- 1 78.
�4
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(sau,

poate,

necunoscând! )

datarea

p�opusă

de

Haşdeu,

Eminescu

a

fimdamentat

cronologic demersul său literar pe infonnaţiile istorice accesibile lui, preluate din lucrări

considerate demne de "încredere ştiinţifică" î;1 · vremea sa. Deşi

evenimente s-a dovedit ulterior caducă, versificaţia a rămas nemuritoare.
Prin urmare, eminescologii şi toţi cei interesaţi de

cronologia acestor

Scrisoarea a

III-a trebuie să

renunte la aserţiunea, fonnulată cu zeci de ani în unnă, conform căreia Eminescu a plasat

lupta de la Rovine

după cea de la Nicopole ca rezultat al unei "licenţe poetice" sau

,inversiuni cronologice" menite să confere cât mai multă culoare literară şi valoare

artistică tabloului respectiv din partea 1 a poemului.
*

*

*

În perioada în care a tradus şi a fost editat în limba română voi. 1 al lucrării lui E.

Hunnuzaki,

Fragmente

zur

Geschichte der Rumănien, M . Eminescu a prezentat, în trei

articole de presă, o imagine de ansamblu a luptelor dintre Mircea cel Bătrân şi sultanii

Băyezîd 1/ Mehmet 1, a stăpânirii lui Mircea în Dobrogea şi a evoluţiei etnice a acestei
provincii în secolele XI-XIV 58• Sursa de infonnare-documentare a fost, evident, sinteza de

Istorie a românilor a lui Hunnuzaki.

'

*·

*

*

2. Episoade din istoria Imperiului Otoman şi a relaţiilor româno-otornane între

secolele XV

-

mijlocul Secolului al XIX-lea au fost prezentate de Eminescu în diferite

1 867- 1 883.

creaţii în versuri, în proză şi în articole de ziar, elaborate în per:ioada

Ordonând cronologic evenimentele istorice din trecutui otoman şi româno-otoman

prezentate de marele poet, prima creaţie în versuri pe care . o analizăm este schiţa de imn

omagia!

Ştefan cel Mare, închinat marelui voievod şi domn moldav, cu 'ocazia dezvelirii
1 883. Această încercar� de omagiere nu s-a finalizat însă într

statuii acestuia de la laşi, în

un poem omogen, cursiv şi de înaltă valoare literară, pentru că <kgradarea sănătăţii mintale
şi fizice a lui Eminescu · se accentuase. Cu toate acestea, marele poet a punctat în acest
interesant crochiu psihologica-biografic

otomano-moldave:

două episoade din istoria otomană şi a relaţiilor
ascensiunea şi expansiunea otomanilor, identificate cu persoana
·

ultanului Mehmed al Il -lea, cuceritorul Constantinopolului şi adevăratul fondator al
"Mânat de credinţă, mânat de profet,
D.in negre pustiuri pomi Mohamed

111 M. Emi nescu. [ ,.De o samă de vreme . . ' · ]. în "Timpul·', III, nr. l 68/2 augu�t 1 878. Buctin:şti . pp. l -2.
editat în idem. Opere, X. 1 989, pp.86-88; idcm, Anexarea Dobrogei� în :T: I I I . nr. l 82/ 19 august 1 878.
pp. l -2. editat în ibidem. pp.95-98; idem. { ..«Politische Corre�ponden='' puh/icci . . "). în ,.�:· , IV. nr.S3/8
martie 1 879. pp. l -2, editat în ibidem. pp.207-208.
.

.

·

.

.
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Stâmind mulgătorii de iepe;
Îneacă o lume în flăcări şi fum
Şi moartea-i netează al gloriei drum:
E moartea stăpână pe stepe."59

'•

Referitor la confnintarea politico-militară şi ideologico-religioasă dintre Meh
al I l-lea şi Ştefan cel Mare, poetul a punctat episodul victoriei moldovenilor de la P
Înalt/ Vaslui, 1 O ianuarie 1 475, şi ecourile ei în lumea creştină:
"Şi când lumea a putut s-o înţeleagă,
Clopotele de la Roma au sunat o zi întreagă,
�au cutremurat văzduhul şi zidurile cetăţii,
Şi dentâi i-a zis lui Ştefan, Papa: «Scut Creştinătăţii»"60•
Peptru. infOI11lullnHloc mentare istorică referitoare la epoca lui Ştefan cel Mare şi
politicii sale faţă de otomani, Eminescu _putea folosi lucrarea de istorie româneasCă a lui
Hurmuzaki, Fragmente zur Geschichte der Rumiinien, II, Band, Bukarest, 1 88 1 (pen
cot;ttu)larea cadrului general al politicii externe a Moldovei în a doua jumătate a secolijlui
XV-lea). l nfomiaţii despre relaţiile moldo-otomane în timpul lui Ştefan cel Mare pJ.Jteau
obţinute din sinteza de istorie otomană a lui Hammer-Purgstall G. O.R, I l . Band, Pes
1 828; 1 834. Poetul a folosit cu siguranţă Letopiseţul Ţării Moldovei întocmit de Grig
Ureche şi editat de M. Kogălniceanl! la , Bucureşti, în 1 872, în colecţia: Cronice
României sau Letopiseţele Moldovei şi Vala,hiei, ediţia a 11-a61 • La acestea se adau
Chronica Românilor, de Gheorghe Şincai, editată la laşi în 1 853 lunga domnie a 1
Ştefan cel Mare fiind prezentat în voi.II (cuprinde anii 1 440- 1 6 � 4t2 • Alte informa
istori�e referitoare la marele voievod moldav puteau fi extrase din articolele şi izvoar
istorice publi�te în "Arhiva istorică a României" (Bucureşti, 1 865- 1 866), "Tezauru
Monumente . Jstqrice pentru România" (Bucureşti, 1 862- 1 865), "Columna lui Traia
(Bucureşt·; din l 86�).
Tema confruntării dintre otomani şi moldoveni în timpul lui Ştefan cel Mare a ti
abordată tangential de Eminescu şi în [Poemul Pumei-Închinare lui Ştefan Vodă], alt i
omagia! dedicat marelui conducător al Molq<?vei, cu ocazia iinpresionantei serbări de '
·

·

·

�9 ldem. Opere, IV, Poezii postume. Anexe. Introducere. Tabloul ediţiilor, editie critică îngrij ită
Perpessicius, cu 38 de reproduceri după manuscrise. Bucureşti. Editura Academiei R.P.R., 1 952 ( pp. 54
547), p.546.
60 ldem. Opere, VIII, Teatrul original şi tradus, tr�ducerile de proză literară. Dicţionarul de rime. studi
introductiv de Petru Cretia cu 1 45 de reproduceri după manuscrise. Editura Academiei R.S.R., Bucureşt
1 988. p. 297. Vezi şi idem, Opere, V. Poezii postume, Anexe, note şi variante. Exerciţii şi molo::, adden
şi corrigenda, apocrife, mărturii, indice. editie critică îngrijită de Perpessicius. cu 46 de reproduceri du
manuscrise. Bucur�şti, Editura Academiei R.P. R.. 1 958, pp.624-630.
61
Tomul L pp, 1 29-242. despre domnia lui Ştefan cel Mare, la pp. l 5 1 - 1 79.
62 Anii 1 457-1 504 la pp.43-1 69.
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Putna de la 1 5 august 1 87 1 . În strofa a 1 2-a a poemului, elaborat în 1 870 - august 1 87 1 ,
tânărul poet a enumerat principalele victorii ale lui Ştefan .cel Mare împotriva duşmanilor
Moldovei, printre care şi·cea de la Podul Înalt/ Vaslui, 1 475, asupra �tomanilor:
"În nimbul ce-ncunună mormântul se zăreşte:
Lipniţul, Grumăzeştii şi Balta şi Ciceu,
Dumbrava Roşă, Baia şi cum îngălbeneşte
Făioasa semilună la Rahova de greu"63 •
i

· Eminescu a utilizat informaţii preluate din Letopiseţul Ţării Moldovei de Grigore
Ureche (ediţia 1, realizată de M . Kogălniceanu, vol.l, laşi, 1 845) şi din Chronica
Românilor de Gh. Şincai (ediţia 1, vol.l l, laşi, 1 853).
În piesa de teatru Ştefan cel Tdnăr, scrisă succesiv între c. l 868- l 87 1 , personajul
Luca Arbore, mare boier moldav, i-a reamintit nepotului marelu i Ştefan că în vremea
biruitorului de la Podul Înalt otomanii au cucerit primele teritorii moldoveneşti, cetăţile
' Chilia şi Cetatea Albă. Acelaşi personaj a schiţat profilurile psihologica-morale ale
popoarelor vecine Moldovei:
·

"Litvanul este lacom . . . Maghiarul e avan,
Tătaru-i făr' de lege, polonul e viclean,
Turcu-i mult mai de treabă, mai blând, mai omenos,
Turcul e drept ca legea, firea lui e adâncă.
Inima lui e bună, vorba lui e stâncă . . . "64•
Imaginea pronunţat idilică a "turcului" păgân, în antiteză cu cea forţat negativă a
"creştinului" şi a tătarului, vecin� ai moldovenilor, subliniază, în conceptia lui Eminescu,
opţiunea politică realistă a eşichieru lui politic moldav · de colaborare cu otoman ii, în
condiţii bilaterale bine reglementate prin actejuridice oficiale numite "capitulaţiuni" .
Spre deosebire de referirile tangenţiale la istoria otomanilor şi a relaţiilor moldo
otomane din creaţiile enumerate anterior, în piesa de teatru Alexandru Lăpuşneanu,
[Prolog], versiunile A şi B, M . 'Eminescu a insistat asupra expansiunii şi cuceririlor
otomane din timpul sultanului Mehmed al I l-lea (a doua domnie: 1 45 1 - 1 48 1 ). Autorul a
fundamentat această dramă pe antiteza 'd intre epoca de aur a Moldovei, în timpul lui Ştefan
cel Mare, caracterul şi nivelul relaţiilor româno-otomane de la stărşitul secolului al XV
lea, şi a doua domnie a lui Alexandru Lăpuşneanu ( 1 564- 1 56�). când regimul de protectie
tributară otomană asupra acestei ţări româneşti devenise mult mai dur65. Analogia cu
planul antitetic, dual, al Scrisorii a III-a este evidentă.
�3

M. Eminescu. Opere. 1. 1 939 (pp.497-499. introducere. pp.499-502. poemul). p.500. Vezi şi idem.
IV. 1 952. pp.54-57).
1
�
ldem. Opere. VIII. 1 988, pp. l 5 1 - 1 55.
��
Ibidem, VIII. pp.200, 202: unul din personajele piesei de teatru. un boier, îşi amintea cu nostalgic:
Opere.
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În versiunea A a Prologului piesei de teatru, unul dintre boierii lui Lăpuşneanu
descria, mâhnit şi resemnat, ascensiutlea şi expansiunea rapidă a otomanilor, atribuite, prin
concentrare spaţio-temporală, doar lui Mehmed al I l-lea, sultanul-simbol. cuceritorul
capitalei bizantine Constantinopol şi adevăratul fondator al Imperiului Otoman:
"Mohamed stâmise moartea cea stăpână peste stepe
Ş-au dat gând de biruinţă mulgătorilor qe iepe.
Peste mări de mulţi plutite, peste ţări înfloritoare
AruncaS;e lacom, mândru, ochii Asiei tal'tare.
Împăcând cu gând de pradă ale triburilor certuri
Răsărit-au dintre ele, soare roşu din deşerturi,
P,e cetăţile-n ruine, pe noroadele strivite,
Peste frunţi încoronate au trecut a lui copite,
Au tăcut o-mpărăţie peticită din bucăţi
Pe trei mări domn ind păgânul şi trei sute de cetăţi.
Căci ardeau cetăţi şi ziduri şi corăbiil�n porturi
Când venea din loc mutându-şi tot imperiul lui [de] corturi,
Ca să-nfig-asupra !urnei semiluna nouăi legi ·
Au surpat două imperii şi pe paisprezece regi,
Peste Asia şi-Europa au întins deodată lanţul
Şi ce zi înfricoşată [când] au fost luând Bizanţul!"66•
Imaginea capitalei imperiale bizantine Constantinopol după cucerirea otomană era .
apocaliptică:
"Peste crucil�nclinate suna jalnic glasul corbii
Şi pe uliţi grămădite stăteau roabele şi robii.
Stăteau legaţi împreună, ici. ostaşi legaţi de clerici,
,.-Ei, erau mai bune vremuri în Moldova altăd�tă. ··
Alt boier i-a răspuns, resemnat:
,.- Azi este Lăpuşneanu, turcul şade la Hot in,
lar(ă) cine se ridică împotrivă . . . e hain . . . ( . . . )
Alelei. moldovo dragă. darea turcului e grea. . : .
Se impunea <;u rapiditate o · singură atitudine:
· ,.- Trebuie să ne desprindem şi cu turcul pe toti vecii . . . .
în condiţi ile în care incompatibilitatea între Moldova creştină ortodoxă şi Imperiul Otoman islamic era
evidentă pentru boierii moldavi:
,.Noi. boierii-am ales Vodă în Moldova pe Hristos.
Pârcălabi suntem cu toţii şi ostaşi ai lui Isus,
Iar acela care vornic peste noi cu toti l-am pus
N-are drept să dea din ţară loc măcar de două palme .. :'.
'
66 Ibidem, VIII, p.20 1 (versiunea A a Prologului la pp. l 99-202).
'

"
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Ţipetele de muiere răsunat-au din biserici .
Cu strigări de bucurie. . . oardele cele barbare
Înadins făcură nunta lor păgână în altare; •
Urlete de biruinţă mestecate cu lung vaier
Cu-ale clopotelor glasuri se arnestecau în aer.
Numai tufllurile-nalte ş-ale zidurilor creste
Stăteau 1118,rtorele mute peste spaimele aceste;
Clocotea întreg oraşul prins de spaimele pierzării
Şi prin ţipetul mulţimii urlau valurile mării. . . "67
•

.

În versiunea B a Prologului, M. Eminescu a detaliat descrierile evenimentelor
istorice deja amintite68,. completându-le cu elemente noi: o descriere originală, filosofică, a
Morţii, în contextul atrocităţilor, sangvin conturate, săvârşite de otomani69; beţi� şi visul
coşmar ale lui Mehmed al II-lea, cuceritorul Constantinopolelui70; concepţia de conducere
guvernare a imperiului, promovată de sultan, cel care a extins, a consolidat şi a împodobit
statul otoman cu o nouă capitală, "Roma nouă"71, puntea de legătură între două continente,
două imperii; două tradiţii, două istorii.
După orgia de sânge din Constantinopolul cucerit şi după beţia cu vin din fostul
11
palat imperial al basileilor, Mehmed a adormit:
"Mahomed bjruitorul, biruit d� grea beţie,
Pe-un covor e-ntins şi doarme. Sala-i largă şi pustie,
Colo capete tăiate şi ochi mari ieşiţi afară
Pare că-I priveau din umbră . . . bălţi de sânge curg pe scară,
Pe podele, iar pe ziduri răzimate[-s] lănci şi darde,
�7

Ibidem. 20 1 .
Ibidem, pp. 203-206 (versiunea B a Prologului la pp. 202-207).
"" Ibidem. p. 203 :
,.Moarte, ce-n pustiul mării şi-n deşerturi te arăţi ,
T u ce neagra vecinicie vrei a rupe î n bucăţi,
Tu ce eşti măsura vremii, ce pe paşi-ti se măsoară,
· Pietre de mormânt sunt toate-ale-istoriei hotară.
Tu. a munţilor stăpână, (tu), stăpână pe pustiuri,
Ce măsori a tale pasuri după curgerea de râuri,
După curgerea eternă. Tu în codrii cei de cetini
Din pustiu fără de margini îţi alegi ai tăi prieteni:'
.
10 Ibidem. p. 206. Descrierea macabră a săl ii unde dormea sultanul Mehmed al 11-lea se aseamănă cu
imaginea de coşmar a încăperii unde Alexandru Lăpllşneanu şi-a masacrat propri i boieri, din nuvela
istorică Alexandru Lăpuşneanu de Costache Negruzzi. Apărută în 1 857 şi, reeditată în 1 873. nuvela
istorică a lui Ncgru7.zi a fost una din sursele de inspiratie. prin maniera de abordare ,şi de prducrarţ: a
imaginilor şi a procedeelor artistice. utilizată de Eminescu în elaborarea piesei de teatru amintite anterior.
7 1 Ibidem, p. 204.
61
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Şi prin arcuri
de ferestre vezi Bizanţul care arde" 72•
'
1

O conştiinţă încărcată cu numeroase crime şi un creier înecat în vin i-au provocat lui
Mehmed Cuceritorul un groazoic vis-coşmar:
"Mohamed dormea, ci visuri negre sutletu-i frământ',
El pe frate-său [î]l vede . . . Vânăt iese din mormânt
Şi-şr ·arată gâtui: «[Haide], vino, vino de zugrumă,
Tu, ucizător de frate şi zugrumător de mumă[!]»"73.
Visul lui Mehmed Cuceritorul, alt vis legendar din .istoria otomană prelucrat de Emines1 '
cu, fusese "provocat" de un fapt istoric real: în 1 45 1 , la a 'doua sa urcare pe tronul otoman,
tânărul sultan Mehmed a ordonat ca fratele său Ahmed să fie ucis, pentru ca stabilitatea
tronului sultanal să fie asigurată. Mai mult decât a't, ·în Codul său d� legi (J)iiniinmime),
Mehmed al II-lea a legiferat .(ratricidul, pentru . tme raison d:Efat. avant la lettre: "Pentru
'
prosperitatea statului, unul din fiii mei căruia Allăh îi acordă cal itatea de sultan poate legal să
pună capăt zilelor fraţilor lui. Majoritatea ulemă-lelor consideră aceasta ca fiind perrn is."74
Este uimitor cum Eminescu a ştiut să identifice şi să v�lorifice tematic ş,i poetic
acest episod din istoria otomană, pentru a argumenta cinismul � litic şi lipsa rnoralei
politice în cazul lui Mehmed Cuceritorul şi de · a fundamenta 'concepţia de conducere
guvernare sângeros de realistă şi pragmatică a acestuia. Prin extensie, această concepţie i-a
caracterizat pe toţi marii sultani otomani şi, lărgind orizontul cronologico-geografic, pe toţi
marii cuceritori ai lumii, din antichitate până în epoca contemporană.
În opinia lui Eminescu, concepţia de conducere-guvernare internă a lui Mehmed
Cuceritorul, prezentate ·în drama Alexandru Lăpuşneanu, trebuia să o completeze pe cea a
lui Băyezîd 1 Yildirim, în sfera expansiunii militare externe, detaliată în partea 1 a Scrisorii
a III-a. A rezultat astfel o concepţie relativ unitară de organizare, de conducere-guvernare
internă şi de articulare a politicii externe a Imperiului Otoman în epoca sa clasică, de
ascensiune vertiginoasă (sf. sec. XIV - sf. sec. XVI), în timpul sultanilor Băyezîd 1 Mehmed al Il-lea - Selîm 1 Silleymăn 1.
Din monologul lui Mehmed al I l-lea, comparabil, păstrând proporţiile, cu alte
celebre monologuri identic tematice din literatura universală, rezultă o concepţie cinică,
realistă, individualistă, cu puternice accente de imoralitate, cu evidente tuşe sângerii, de
conducert:)-guvernare a I mperiului Otoman. Concepţia ' lui Mehmed, în prezentarea
•

-

72 Ibidem, p. 206.
7J Ibidem. pp. 206-207.
74 Hal i l lnalcik, Imperiul 'Otoman. tpoca clasică. 1300- 1600. Oucureşti. 1 996. pp. l l 3, 39 1 . practica
fratricidului oficial otoman îi era d'eja cunoscută lui Eminescu încă din ani i 1 869-1 874. din perioada
studii lor universitare la Viena şi Berlin. căci în conspeetul de lucru Osmanii, (lj a notat : .. Mohamed III
( 1 595- 1 603). barbar. Ucide 19fraţi ( subl. D. J>.)'' - M. Eminescu. Opere. XVI. 1 993. p. l l l 9.
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versificată a lui Eminescu, ant1c1pa principiile guvernării expuse de Machiavelli şi
principiul raţiunii de stat (raison d 'Etat), caracteristica epocii moderne.
Mehmed al I I-lea, un "cuceritor de lume" care nu crede în visuri75, hedonise6, şi
pragmatic până la crima fără remuşcări şi mustrări de conştiinţă77, îi dezbină şi îi
învrăjbeşte pe supuşi pentru a-i stăpâni mai uşor, pe de o parte, pentru a-i sili să se închine
propriului său cult al personalităţii, pe de altă parte78 • lnversând sistemele clasice de valori
moral-etice, un conducător poate deveni carismatic în ochii unei mulţimi ignorante79•
Otrava minciunii eterne trebuie picurată constant în sufletul primitiv al unui popor în

75

M. Eminescu, Opere, VIII, 1 988. p.207:
,.Mohamed atunci răsare: larăşi(i) visuri. Visuri, spune,
Cine a crezut în visuri nu-i cuceritor de lume.
Nu voiesc s-ascult dervişii ce din cărţile lor vechi
Cu povestea răsplătirii ne tot cântă în urechi".
76 Ibidem, p. 207:
..Am văzut virtuti atâtea ce-au găsit a lor răsplată
Într-un giulgi şi patru scânduri.' Pentru-o hrană-aşa bogată
Eu să-mi stâmpăr lăcomia? . . . Pentru-a cerului comoară
Eu să trec arzând de sete lâng-a vietii dulci izvoară?''
77 Ibidem. p. 207:
,.Când e-un om zvârlit în lături . . . frate fie chiar . . . ce-mi pasă.
Se deschide înainte-mi largă cale luminoasă. ..
78 Ibidem, p. 207:
,.0 sămânţă r�itoare cată-n inime să semeni,
Ca să fii stăpân se cade ca să-i iei adânc pe oameni;
De voieşti să se închine toti chiar la a taie oase
Tu trezeşte-n a lor suflet o pbmire duşm::.�oasă''.
79 Ibidem. p. 207:
,.Tu invidia şi ura porecleşte-le virtuţi,
Să numeşti erou pe gâde, astfel tierul i-1 ascuti,
Iar pe cel viclean şi neted tu numeşte-! intelept,
Şi nebun zi-i celui nobi l, zi că prost este cel drept.
Din ale multimii patimi fă o scară de mărire
Şi te vor urma cu toţii prinşi' de-o vecinică orbire
Şi, cu laude viclene linguşind prostia lor,
Tu din roiuri risipite înjgheba-vei un popor.
O, fii sigur că la rele el de-a pururi urma-va
Şi cu sânge şi cenuşă tot prunântul presura-va·•.
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iormare, pentru a-1 putea stăpâni cu uşurinţă şi a-i canaliza
instinctele în direcţia dorită de
.
w
conducător (sultan) .
În piesa de teatru Alexandru Lăpuşneanu, Eminescu nu a detaliat concepţia politico
diplomatico-militară activă, energică, agresivă, a lui Mehmed al I l-lea El-FătÎh
("Cuceritorul'') pe plan extern. Politica externă europeană a acestui sultan a rămas, în
liniile sale esenţiale, identică cu cea a străbunicului său Băyezîd 1, relativ diferite fiind doar
chestiunile de amănunt. Din acest motiv, pledoaria vulcanică de politică externă, rostită de
Băyezîd 1 în faţa lui M ircea, în întâlnirea lor imaginară, poate fi atribuită lui Mehmed al l i
lea, într-un dialog, la fel de imaginar, cu vitejii săi adversari români, Iancu de Hunedoara,
Vlad Ţepeş sau Ştefan cel Mare.
În 1 453 obiectivele punctuale ale politicii externe a tânărului Mehmed al I I-lea erau
cucerirea ultimelor teritorii bizantine, a însăşi capitalei Constantinopol ("Roma notlă") şi
intrarea triumfătoare în catedrala Haghia Sofia:
"Ţara îi supune râuri, marea îi supune valul,
Şi în Aghia Sofia cu ovăz hrănit-au calli l""1 •
Urmau apoi cucerirea popoarelor şi ţărilor balcano-dunărene, atacarea Italiei şi ocuparea
Romei, cu Palatul Vatican şi Bazilica San Pi�ro. Din acest punct de vedere, similitudinile
dintre partea 1 a Scrisorii a III-a şi drama Alexandru Lăpuşneanu, ambele creaţii literare
elaborate · în aceeaşi perioadă ( 1 879- 1 88 1 ) şi având aceleaşi surse de informart>
documentare istorică, sunt evidente82•
M . Eminescu nu a finalizat piesa de teatru/drama Alexandru Lăpuşneanu, neoferind
posterităţii un poem închegat, materializare a unei idei şi scenariu poetice unitare, ce să se
constituie într-o altă Scrisoare a III-a, cu origini, desfăşurare şi epilog moldave. Eminescolo
gul Petru Creţia a încercat să ordoneze, să sistematizeze, să dt:a G.Structură internă şi un titlu
adecvat versurilor eminesciene referitoare la istoria Imperiului Otoman şi a relaţiilor moldo
otomane din secolul al XV-lea, versuri pe care lt>-am trecut în revistă în paginile anterioare.
Pornind de la matricea părţii 1 a Scrisorii a III-a, ,.muntene", Petru Creţia a închegat poemul
[Mohamed biruitorul. . ], "un ansamblu de texte pe care poetul nici nu 1-a conceput, nici nu

.

xo

Ibidem.

p. 207:

,.Dar ferească-te de una: Te păzească numai cerul
Î n momente de uitare a le spune adevărul.
A le spune că nu-s vrednici decât de adânc dispreţ,
Că pentru o vorbă goală tu jertfeşti a lor vieţi,
Că în tine nici nu-(ţi) pasă. nici visezi de-ale lor păsuri.
ru micimea lor de suflet tu în tine (că î)i măsuri.
C••m că lauda cu care (î)i încarci e o ocară.
Cumcă tot ce e ca dânşii este vrednic ca să piară".
8 1 lhidcm. Opere. VIII, 1 988. p. 204.
R: Petru Creţia. Comentariu la Aie:mndru Lăpuşneanu. în ibidem. VIII, pp. l 1 04- 1 1 05.
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1-a scris ca atare. ( . . . )

[Mohamed biruilorul. . . ] este şi nu este o altă Scrisoare a lll-d'8'.

Fragmentele poetice disparate, închegate într-un tot unitar de Petru Creţia, sugerează

"intregul prin însăşi forţa de expansiune şi de reverberaţie a părţii, în care, latent, întregul
tră ieşte

deplin.

Un

astfel de poem este [Mohamed biruiiorul . . . ]. Versurile sale,
Scrisorilor (în special cu ale Scrisorii a lll-a - n. D. P.), sunt de aceeaşi
valoare a deplinei maturităti de inspiraţie şi de meşteşug. Jar par/ea inchinală ciiderii
Bizanţului nu are pereche in poezia Europei (subl. D. P.)"84•
Drama Alexandru Lăpuşneanu, scrisă în perioada 1 879- 1 88 1 , în acelaşi timp cu
Scrisoarea a III-a, a avut ca sursă de informare-documentare istorică sinleza olomană a lui
contemporane cu a le

�

J. von Hammer-Pur stall, referitor la: expansiunea statului otoman în prima jumătate a

�hmed al I l-lea şi
fratelui său Ahmed86, atacarea şi cucerirea Constantinqpo lului87, imaginea
după cucerire şi profanarea bazilicii Sfănta Sofia (Haghia Sofia8\ intrarea

secolului al XV-Iea8 , a doua urcare pe tronul sultanal a tânăruţu�:
uciderea

oraşului

oficială şi comportamentul sultanului cuceritor în viitoarea sa capitală imperială, în "Roma .

nouă"89. Tot din

sinleza olomană a orientalistului austriac Eminescu a preluaţ şi a folosit

adecvat tem1enii: ieniceri, spahii, asabi, dervişi, viziri, Allăh, tlamura verde. Versul: ·
"Şi în Aghia Sofia cu ovăz hrănit-ai calul"

este o parafrază poetică după celebrul crez politico-militar expansionist al lui Băyazîd

1:

"Din pristolul de l a Roma să dau calului ovăz. . . .
"

Ideea şi informaţia istorică au fost preluate, evident, din
Purgstall90.

lucrarea lui J. Yon Hammer

Eminescu putea prelua infonnaţii despre practica fratricidului la otomani şi din

cronica lui Radu Popescu,

lsloria domniilor Ţărâi Ru_nuineşll 1 • Descrierea de coşmar a

sălii unde donnea Mehmed al Il-lea a fost inspirată din tabloul analog al nuvelei

Alexandru Lăpuşneanu de Costache Negruzzi (ediţiile din 1 857 sau 1 873). Descrierea

comportamentului distructiv şi anticreştinesc al otomanilor ÎW� Constantinopolul recent
83

ldem. Mihai F:mincscu. /. Fra�menlc poe/ice. O ·: ·

X V I I I . n. 2(67)/ 1 987. Bucureşti. (pp.6- 1 5) . pp. I O, 1 1 .

11-l
•�

16

�,.,.;warea

a

i/1-a în . '- '

_,

.ptum··. anul

Ibidem. p. 1 2.

G. O. R. . 1.. Band. Pesth. 1 827. pp.280-499.

Ibidem. pp. 500-50 1 ; despre un alt !i·atridd (Băyezîd 1 1-a ucis pc !ratele său Yakuh în iunie 1 3 89) vezi

Ibidem. pp.2 1 6-2 1 7.

17

18
19

90
VI

Ibidem. pp.546-549.
Ibidem. pp.549-552.
Ibidem. pp.553-563.
Ibidem. pp.239-240; vezi şi pp. 549-552.

Î n .. Magazin istoric pentru Dada. . . voi . 1. 1 845. Bucureşti; Radu Popescu a prccl7.at: .. Acesta ( Băyczîd 1 compl. D.P.) av�a un !i·atc (Yakuh - compl. D.P.). prc carele chiemându-1 la dânsul. şi. fără răotatc fiind. au
mers la !ratc-su . gândind că din dragoste îl chiamă. să să va7..ă unul cu altul: iar el. ca un păgân. I-au omor[tr·.
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cucerit p\ltea fi inspirată lui Eminescu şi de versurile sinonime tematic, însă inferioare
.
valoric literar-artistic, din poezia Umbra Sântei Sofii (ed. 1, 1 855), reintitulată Sânta Sofia
(ed. a 11-a, 1 865)92, a lui Dimitrie Bolintineanu. Expresia "Roma nouă", atribuită capitalei
imperiale bizantine Constantinopol, a fost preluată de Eminescu din Chronica Românîlor
de Gh. Şincai (ed. 1, 1 853)93 •
,
*

*

*

Un episod al relaţiilor româno-otornane din "secolul fanariot'' ( 1 7 1 1 - 1 82 1 în
Moldova, 1 7 1 6- 1 82 1 în Ţara Românească) a fost versificat de M. Em inescu în poezia
Donci/ă. Cândva, în secolul al XVIII-lea, sultanul otoman a trimis la ·un domn fan,ariot, sau
poate cu ascendenţă genealogică românească ("împărat") un �avuş ("deliu") cu diferite
treburi oficiale:
"Nimerit-au la un împărat

Urf deliu din Ţarigrad. ( . . . )

Cu capul cât stambolul. . . ".
După ceremonialul oriental de primire la domn, cu evidente elemente pitoreşti:
"Şi pre dânsu-1 săruta
Pe creştetul capului
Cum îi rândul turcului",
92

"Turcii intră prin cetate,

Moarte. foc ei răspândesc,
Sfannă orice întâlnesc,
Şi-n a lor crudelitate
Nimic ei nu pretuiesc.
Mahomet mergea-nainte,
La palatu-mpărătesc.

laniceri îl insotesc.

Peste strade de morminte
Paşii lui se rătăcesc".
Poezia face parte din ciclul tematic Florile Bosforului (ed. a Il-a Bucureşti, 1 865).

Gh. Şincai a explicat: "Înseamnă aici, o cetitorule! Că precum au fost Ronw veche domnitoarea lumii, zidită
de Romul (Romulus, primul rege al Romei, a fondat capitala de pe rele şapte ooline la 2 1 aprilie 753 î.e.c.,

93

conform traditiei istoriografiei romane), şi împărăţia ei urzită de Avgust Chesariul (Octavianus Augusts. 27

î.c.c- 1 4 e.c.), iară pierdută de Romul Avgustul (Romulus Augustulus, 475-476 e.c., ultimul împărat al

Imperiului Roman de Apus), tocmai aşa s-au zidit Ronw nouă sau Ţarigradul. de Constantin cel Mare (domnie
între 306-337 e.c.), şi s-au perdut de Constantin Paleologul (ultimul împărat bizantin, 1 449- 1 453) - după re au
stat în mare cinste şi vâiYtrani. 1 1 23 (otomanii au curerit Constantinopolul la 29 mai 1 453), ca să se plinească.

că de acelaş nume au fost şi urzitorii retăţilor arestora (sub!. şi oompl. în paranteze rotunde - D.P.)" - Chronica
Românilor. ed. a 11-a, Bucureşti, 1 886, voi. II, pp.37-38. Gh. Şincai a subliniat. în arest fragme-nt, identitatea de
nume între întemeietorii şi ultimii împăraţi ai "Romei vechi'' şi ai "Romei nor'.
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u fost rezolvate problemele bilaterale, român<K>tomane, ce au constituit obiectul sotiei şi

isiunii oficiale a �avuş-ului ("deliului"). Domnul fanariot ("împăratul") i-a asigurat
deliului" otoman, pe timpul misiunii sale oficiale, tot confortul şi respectu l cuvenite,
intre care şi fete românce. . . Din grupul româncelor a făcut parte şi Ba lui Doncilă
lnavul; ea s-a plâns fratelui său în legătură cu situaţia în care se afla. Doncilă bolnavul,
tr-un ,.acces de furie antiotomană, 1-a atacat şi 1-a omorât pe "deliu". Domnul ţării 1-a
recompensat, neoficial, pe Doncilă pentru fapta sa patriotică94•
Doncilă bolnavul reprezenta pe românul care a suferit mult în "secolul fanariot",
usolat, dembralizat, dar încă puternic, viguros, cu un optimism latent, ce irupe vulcanic
anumite situaţii-limită. Este,- de altfel, cunoscută atitudinea hipercritică a lui Eminescu
tă de fanarioţi, fanariotism, secolul fan!ll"iot. Antiteza Doncilă bolnavul - deliul
igrădean sugerează opoziţia ireconciliabilă dintre două lumi, două religii, două
cepţii, două atitudini de viaţă diferite: spaţiul geo-istoric românesc şi arealul geo-istoric
ano-fanariot.
Tot în "secolul 'fanariot", dar undeva în sudul Dunării, a plasat M . Eminescu
iunea prozei literare postume: "Trăia într-un orăşel supus turcilor . . . ". Într-un târg sudnărean sub administraţia otomană trăia un pietrar aromân împreună cu fiul său. Tânărul
�ân nu-i putea1 suferi pe otomanii asupritori; ca urmare, a fugit de acaSă şi a intrat într
grup de haiduci aromâni, care acţionau împotriva otornanilor. După � a participat la
teva acţiuni otomane minore, tânărul i-a părăsit pe haiduci şi, spirit justiţiar, 1-a omorât
un agă otoman, crunt exploatator al aromânilor sud-dunăreni. După această faptă
iţiară, s-a refugiat la nordul Dunării, în Ţara Românească, unde a devenit, peste ani, un
ut pietrar95•
Această povestire, scrisă prin 1 867- 1 868, aflată în ms. 2257, avea la bază un motiv
r aromânesc sud-dunăreah96, cu o zonă geografică de origine ce cuprindea
unităţile aromâne din Serbia şi "Bulgaria de astăzi. Deşi acest motiv literar putea fi
lucrat într-o creaţie de referinţă a- operei eminesciene, a rănias totuşi în fază embrionară,
forma amintitei proze de tinereţe a marelui literat român.
·

•

•

•

M. Eminescu, Opere, VI, Literatura populară. Introducere, poeme originale de inspiraţirtfolclorică,
�

ca populară, balade, dramatice, basme in pro:ă, irmoase, paremoiogie, note şi variante; anexe,

ciţii şi moloz, caietul anonim, bibliografie, indices, ediţie critică îngrijită de Perpessicius, cu 63
uceri după manuscrise, Bucureşti, Editura Academiei R. P. R., 1 963, pp.280-285.
ldcm, Opere, V II, Proza literară. Sărmanul Dionis. La Aniversară. Cezara. Geniu p�tw. Celelalte
•e postume. Texte inedite, studiu introductiv de Perpessicius, cu 77 de reproduceri
ă' m llJ! US'Cf. ise,
tura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1 977, p. 234.
.....,
'Y ' ,
Ibidem, pp. 375-376.
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La istoria otomani lor şi a relaţiilor otomano-române în secolele XIV-XIX ( 1 3
1 82?) se referea ş i o categorie specială de însemnări eminesciene, anume rezumat
istorice de lucru ale marelui poet. Acestea au constituit etapa intermediară, obligata
între lucrările ştiinţifice istorica-geografice consultate şi creaţiile, în versuri sau proză,
Bardului de la Ipoteşti. Aceste rezumate istorice de lucru au importanta şi valoarea lor
cadrul activităţii de informare-documentare desfăşurată de Eminescu. Ele oferă i1�rm
valoroase despre: bibliografia ştiinţifică folosită de m�rele poet (tematica acest
valoarea ştiinţifică a lucrărilor consultate, locul şi perioada conspectării acesto
concepţia ştiinţifică însuşită şi aplicată de autor; relaţia cauzală: lucrare ştiinţifică-rezu
de lucru - creaţie eminesciană; cantitatea şi calitatea versificării rezumatuluil rezumate
în diferite
compoziţii, în versuri sau proză, ale lui Eminescu; relaţia şi intercondiţion
t
dintre istoria universală (otomană) şi istoria românilor; sfera/ dimensiunea/ param
culturii istorice a Luceatarului poeziei româneşti.
Astfel, în conspectul Osmanii [1] din ms. 2263, Eminescu a realizat o "ist
sumară în date" a evoluţiei statului otoman de la întemeiere ( 1 300) până la pacea de
Edirne (Adrianopol) din 1 829. A punctat principalele momente ale istori�i otomane
.
interesat fiind de relaţiile otorriano-române, confruntările dintre arn:iaiete Semilunii,
oştile româneşti (Mircea - ijăyezîd 1, Iancu de Hunedoara - Murad - �1; păcile de
Iaşi/1 792, Bucureşti/ 1 8 1 2, Edirne/1 829). Este lesne de observat ci ·tipsesc, apa
nejustificat, referiri la confruntările otomanilor cu Ştefan cel Mare sau M ihai Viteazu
De altfel" la aceste aspecte ale istoriei româno-otomane, Eminescu a tăcut doar reti
suniare, tangenţiale, iar această .conduită se poate explica şi prin precaritatea datelor
informaţiilor istorice pe care autorul le deţinea în conspectele sale sau la care putea a
acces.
Celălalt rezumat de lucru, Osmanii [2], este mult mai limitat temporal (doar ist
otomanilor şi a relaţiilor otomana-balcanice între 1 36 1 - 1 388), dar mult mai detaliat
cronologia şi explicarea evoluţiilor istorice studiate. R�feritor la relaţiile otomano-româ
s-a aminfit tangential despre politica preventivă antiotomană dusă de Vladislav-Vlaicu
Ţării Româneşti şi de luptele otomanilor împotriva principilor aromâni din zona Munţi
Rhodopi)98•
Tot în categoria rezumatelor de lucru se încadrează şi sinteticele schiţe des
Timur Lenk (Fierul Şchiopător) - (cu 4 monografii citate la Izvoare, însă fără sint
otomană a lui Hammer-Purgstallr, Ungaria (cu menţionarea înfrângerii catastrofale de
Mohacs/1 526 şi a păcii de la KarlovitzJI 699)1 00, [.,Albania "] Skande'r-beg (cu accent

97 ldem, Opere, XVI. Fragmentarium. Addenda ediţiei. cu reproduceri după manuscrise. documente
presă, Editura Academiei Române, Bucureşti. 1 993. pp. l l l 8- 1 1 20.
98 Ibidem. pp. l l 2 1 - 1 1 22.
99 Ibidem. pp. l l l 3, în ms. 2263.
100
Ibidem, pp. l l 1 3-1 1 1 6, în nt\·. 2263.
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ptele eroului albanez cu otomanii)1 0 1, [., 1461 Eroberung Trapezunts . . . "'], cu menţiun�
onică: " 1 457 - Vlad'V Ţepeş")1 02 •
Eminescplogii au identificat1 03, în general, lucrările ştiinţifice folosite de Eminescu
surse de infonnare-documentare pentru operele sale cu tematică "otomană". Astfel,
10
04
spectele Osmanii [1/ , Timur Lenk , [., 1461 Eroberung Trapezunts . . . "/06,
0
108
garia 1 1, [., Albania "] Skander-beg au fost trad1,1Se din Brockhaus Konversations
icon ediţia a 11-a, Leipzig. Referitor la celebrul ms. istoric eminescian nr. 2263, Dan
etrovanu a identificat sursele de infonnare-documentare folosite de Eminescu pentru
lizarea conspecte1or de lucru: Osmanii, 1 şi Il. Astfel, traducerile articolelor cu
formaţii directe sau indirecte despre otomani din B.K.-L. au fost mixate cu paragrafe sau
saje întregi din Hammer-Purgstall, G. O.R, Mayers Konversation-Lexicon sau E.
9
urmuzaki, F. G.R, 1. Band, Bu�rest, 1 878 1 0 • Întocmirea conspectelor amintite s-a.
lizat între anii c. 1 874-c. l 880, prin completări succesive, în funcţie de sursele de
formare-documentare utilizate şi de caracterul operei ce unna a fi elaborată de către
·

,

*

*
'

*

Istoria relaţiilor român<rotomane în secolul al XVIII-lea şi la începutul celui
ător, evoluţia "problemei orientale" în aceeaşi perioadă, ocuparea unor teritorii
aneşti de către otomani, austrieci sau ruşi, în intervalul temporal c. 1 420- 1 8 1 2, au
.stituit subiectul unor articole de ziar elaborate şi publicate de Eminescu în 1 878 la
icul conservator "Timpul" din Bucureşti.
În grupajul de articole denumit [Cinci secole de istorie], Eminescu a trecut în
istă principalele momente din istoria Basarabiei româneşti, până la ocuparea
volnică a acestei provincii de către ruşi în 1 8 1 2. Ziaristu1 a insistat asupra
imicului Basarabia, locul şi rolul acestei provincii în politica externă a Moldovei,
ii Româneşti, Hanatului tătarilor din Crimeea, Imperiului Otoman, Imperiului ţarist rus,
tatele acordate de Poorta otomană Moldovei, numite de Eminescu "capitulaţiuni", în
·

·

Ibidem. pp. l l l 6- 1 1 1 7. în ms. 2263..
Ibidem. pp. l l 22. în ms.2259.
Petru Cret ia, Dumitru Vatamaniuc, ��mentarii, în M. Eminescu. Opere, XVI, 1 993. pp. l 220- 1 22 1 ;
in Bucur, op. cit . pp. l 5 1 - 1 52, 1 54, 1 56, 1 58- 1 59; A. fochi, op. cit. , pp. l 66-1 68; D. Petrovanu, Surse,
dt. . pp.792-795.
Konversation-l.exicon. f.A Rrockhaus. Il. Auflage, XI. Band, Leipzig, 1 867, pp.420-422.
Ibidem, XIII. Band, 1 868. p.579.
Ibidem, XIV. Rand, 1 868. pp.665-666.
Ibidem. XIII. Band. 1 868. p.700; XIV. Band, 1 868. pp.8 1 6-8 1 9.
Ibidem. III. Band, 1 864. pp. J 8- 1 9; XIII. Band, 1 868. pp.737-738.
D. Pctrovanu. Surse. pp. 789-795.
.

•
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conformitate cu terminologia uzitată în acest domeniu

1 10

• Literatul-ziarist a

corect, din punct de vedere logico-istoric, cronologic-evenin'ienţial

Şi

catlzall-ae:renm

evoluţia faptelor istorice amintite. Calitatea articolelor eminesciene a fost determinată
de cultura şi orizontul istoric ale lui Eminescu, cât şi de sursele istorice folosite de
etapa informării-doctimentării iniţiale.
Eminescu
'

a enumerat

amintitului grupaj de articole:
a 1 1-a, Bucureşti,

izvoarele

şi

lucrările

istorice

Istoria critică a românilor,

111

folosite în

de B. P. Haşdeu, probabil

1 875; "Arhiva' istorică a României" ( 1 865- 1 867), editată de

istoric; voi. I din lucrarea

Beitrăge zur Geschichte der Rumănien, de E. H urmuzaki,
1 879; Cronicele României
Letopiseţele Moldovei şi Valahiei, editate de M ihail Kogălniceanu, ediţia a I I-a, voi.
Bucureşti, 1 872- 1 874, din care' ziaristul a utilizat letopiseţele întocmite de Grigore

tradus în · româneşte de însuşi Eminescu şi apărut în

M iron Costin, N icolae- Costin, Ion Neculce, cronica (atribuită) lui Alexandru A:miras.

·

·

aeeeaşi culegere de anale medievale româneşti, Eminescu a folosit compi1aţia alcătu
vornicul moldovean Alexandru Beldiman, intitulată:

Tractaturi/e prin cari s-au
ţara de către Bogdan V[oie}v[od], domn al Moldovei, împărăţind [în Imperiul
compl. D.P.] Sultan Baiazid Il, (pp. 450-562). Autorul a cules informaţii şi din
Huşilor ·ş i a Episcopiei Ruşilor, de Melchisedec Ştefănescu, tipărită la Bucureşti în 1
A folosit , şi două dintre operele principelui umanist moldav Dimitrie Cantemir:

1 872, şi Istoria Imperiului Otoman, Bucureşti, 1 877.
Pentru elucidarea condiţiilor în care austriecii au ocupat samavolnic

Moldovei,
·

.

Bucureşti,

H"'"'"•'ln"

1 775, Eminescu a cercetat şi a interpretat documentele istorice publicate în
Eudoxiu de H urmuzaki, Documente privitoare la Istoria Românilor, voi. VI I ( 1 750- 1 8
Bucureşti, 1 876. Eminescu a prezentat intrigile de culise care au dus la
Basarabiei în Imperiul ţarist rus, pe baza informaţiilor istorice preluate din lucrarea

( 1 8 1 4- 1 8 1 8), W. Wilkinson, intitulată An .�tcc-:oun.
the Principalities of Wallachia and Moldavia, London, 1 820, ediţie franceză, Paris, 1 82
consul general al Angliei la Bucureşti
Gazetarul

M.

Eminescu

a prezentat principalele coordonate ale
1 12
, insistând asupra locului şi rolului

orientale" în secolul al XVIII-Iea

1 1 0 M. Eminescu, Basarabia [Veacul al şaisprezecelea], în ,.T.", III, nr.5217 martie 1 878, pp.2-3, ed
idem, Opere, X, 1 989, pp.56-70; întregul ciclu de articole a fost tipărit astfel: Cinci secole de
Basarabia [., !. Numele şi intinderea ei "]; [,. Il. Veacul al cincisprezecelea"}; [., III. 1
şaisprezecelea "}; [., IV. Veacul al şaptesprezecelea "]; [.. V. Veacul al optsprezecelea "]; [.. VI.
nouăsprezecelea. Izvoare "}, în "T.", IIJ, nr.49/3 martie 1 878, pp. l -2; nr.50/4 martie 1 878, p.2; nr.
martie 1 878, pp.2-3; nr.SJ/8 martie 1 878, p. l ; nr.55/1 9 martie 1 878, pp.2-3; nr.58/ 1 4 martie 1 878,
editat în ibidem, 1 989, pp.56-70.
111
Ibidem, nr.58/ 1 4 martie 1 878, pp.2-3, editat în ibidem, pp.68-70.
2
1 1 ldem, Politica orientală in veacul XVIII - [.. fntâmplarea hotărâtoare ce încheie veacul XVII.. "
,.T.", IIJ, nr.82-83/1 2- 1 3 aprilie 1 878, pp. l -3, editat în idem, Opera politică, voi. 1, 1 870- 1 879,
îngrijită de prof. 1. Cretu, Bucureşti, 1 94 1 , pp.233-24 1 .
·

.
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oluţia evenimentelor politÎC<Hliplomatice, militare, religioase etc. din spaţiul tiso
nistriano-dunăreano-pontic. Concluziile la care a ajuns autorul sunt realiste şi corecte din
punct de vedere ştiinţific, fiind exprimate într-un stil clar şi accesibil. Redăm jncheierile
ICeStei analize, pentru frumuseţea stilului gazetăresc şi limpezimea mesajului istoric: · "De
început până la stărşit, veacul XVIII e pentru Poarta otomană o luptă necunnată pentru a
pune stabilă năvălirii vrăjmaşului său de la miazănoapte (Imperiul ţarist rus - compl. D.P.).
Mereu în luptă cu o fatală şi neîmblânzită pornire şi lipsiţi de orişice sprijinire din afară,
turcii trebuiau să stea mereu sub arme şi mereu să negocieze atât cu vrăjmaşii, cât şi cu
prietenii lor. ( . . . )
Puterile europene, îndeosebi statele vecine (Imperiului Otoman - compl. D.P.),
privesc cu îngrijire cele ce se petrec în Orient; toate se mărginesc însă la sfaturi
binevoitoare. Puterile maritime, adică Englitera şi Olanda, în tot cursul veacului XVIII,
tuiesc pentru' menţinerea păcii; cabinetul francez îşi dă silinţa ca să hotărască Poarta la
ţiune ori la pasivitate, după cum cer interesele momentane ale Franţei; Austria în stărşit,
iar de la începutul veacului, urmează o politică hotărâtă totdeauna de neîncrederea cu
curtea din Viena priveşte asupra Rusiei. Turcii totdeauna sunt izolaţi, fiindcă nimeni
mai crede în putinţa izbutirii lor'" 13•
În cadrul "problemei orientale" în secolul al XVIII-lea se înscrie şi politica
pansionistă a Habsburgilor în zona carpatică şi la sudul Dunării 1 1 4 • Austriecii "nu se pot
alia cu Poarta otomană", a concluzionat Eminescu, "fiindcă ea nu le dă destule garanţii de
tomicie; stau deci totdeauna gata, pentru ca, în cel mai rău caz, când sultanii nu se mai
susţine în Europa, să ia partea ce li se cuvine din ţările scoase de sub stăpânirea lor (a
anilor - compl. D.P.)"1 15• A�ntindu-şi ochi asupra Bucovinei, Habsburgii au ocupat-o
voinic, încălcând în picioare drepturile seculare ale românilor1 16 şi bucurându-se de
plicitatea funcţionarilor otomani venali şi a comandanţilor militari ruşi corupţi1 17 •
..Astfel, a încheiat cu amărăciune în inimă Eminescu, după negocieri unnate în curs de
tru ani la Constantinopol şi St. Petersburg, Curtea din Viena a făcut o achiziţie preţioasă
tru dânsa şi mai mult ori mai puţin supărătoare pentru Rusia. Nici o picătură de sânge
a curs pentru câştigarea acestei provincii; iar sumele cheltuite spre a pr�ti negocierile
ocupaţiunea sunt atât de neînsemnate, încât abia mai pot ti luate în seamă" 1 8•
11

Ibidem, nr. 83/ 1 3 april ie 1 878, p.3; ibidem, 1 94 1 , pp.240-24 1 .
ldem, Politica habsburgilor - [.. fn tratatul de pace de la Car/ovăţ ... "], în "T.", I II, nr.84-85/ 1 4- 1 5
ilie 1 878, pp. l -3, editat în ibidem, 1 94 1 , pp.24 1 -250.
Ibidem, nr.85/1 5 apri lie 1 878, p.3 ; ibidem, 1 94 1 , p.250.
ldem, Motivele politice ale luării Bucovinei - [., Izbucnind războiul între Turcia şi Veneţia .. "}, în
,", nr.86-87-88/ 1 6-20-2 1 apri l ie 1 878, pp. l -2, editat în ibidem, 1 94 1 , pp.250-258.
m ldem, Negocierile privitoare la cedarea Buc_oyipei {,, Tratatul subsidial incheiat /a 5 Iulie 1 771 . . "},
T:', III, nr.89-9 1 -93/23-25-2 7 aprilie 1 &� pp.l -3, edita n ibidem, 1 94 1 , pp.259-268.
1
Ibidem. nr.93/27 april ie 1 878, p.3; ibidem, 1 94 1 , p.268� ·
1

.

-
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Ocuparea Bucovinei de către austrieci şi înglobarea Basarabiei în Imperiul
rezultat al politicii Rusiei în secolul XVI II 1 19 şi la începutul celui următor în zona
nistriano-pontică, au reprezentat "0 parte a cestiunii orientale'"20 în perioada 1 768- 1 8 1
Fminescu a analizat raportul dintre "Forţa dreptului faţă de dreptul forţei"121 în
rapturilor teritoriale româneşti amintite anterior. În ambele cazuri, "dreptul" forţei bruta
cotropitorilor vecini a îngenunchiat forţa dreptului românesc legitim secular.
În cazul Bucovinei, "Poarta otomană era învinsă şi nu putea să facă nimic
pretenţiunilor Austriei", a concluzionat .realist Eminescu. "Voievodul Grigore Ghica
lipsit de sprijinire neîndoioasă şi trebuia să caute de interesele şi de viaţa sa; un
rostit din partea Rusiei ar fi fost însă destul pentru asigurarea integrităţii Moldovei,
Rusia, care avea interes de a rosti acest cuvânt şi care, cel puţin indirect, se obligase
rosti, Rusia nu 1-a rostit"122•
În iunie 1 878, chiar în luna desfăşurării lucrărilor Ca,tgresului de pace de la Beri
Eminescu a publicat un lung articol despre "problema orientală" între anii 1 877- 1 878
participarea României la războiul ruso/româno-otoman123. "Războiul (pentru români
compl. D.P.) a fost norocos. ( . . . ) Biruinţa, ca biruinţă, a fost o nenorocire
dânşii"1 24• Ameninţaţi cu a doua pierdere a sudului Basarabiei, conducătorii României
protestat energic în faţa areopagului european. Statutul juridico-l;ldministrativo-teritorial
Basarabiei de Sud şi al Dobrogei era incert. I ndiferent de hotărârile Congresului de '
Berlin referitoare la aceste teritorii româneşti, românii îşi vor promova şi apăra
continuare interesele naţionale seculare: "Românii pot să piardă Basarabia şi pot chiar
câştige în schimb Dobrogea; atârnă de la învoirea puterilor europene; ei însă nu vor
din vina lor, nu vor renunţa, nu se vor lepăda de tradiţiile lor, ci vor urma pe calea croită
veacuri. Cestiunea română e o cestiune europeană, şi dacă puterile europene ar
interesele României, ar nesocoti interesele lor proprii ( . . . )"1 25 .
Pentru elaborarea articolelor apărute în coloanele ziarului "Timpul" în
aprilie-iunie 1 878, contribuţii amintite în paginile anterioare, Eminescu a folosit ca
de informare-documentare istorică: J. von Hammer-Purgstall, G. O. R , pentru
1 688- 1 774; D. Cantemir, Istoria Imperiului Otoman şi Descrierea Moldovei;
istorice adecvate publicate în "A.I.R." şi "T.M.I.R."; Gh. Şincai, Chronica Românilor,
·

1 19

ldem. Înaintarea Rusiei - { , La inceputul veacului Xl'/11. "}. în ..T:'. I II. nr.99/6 mai 1 878. pp. l '
editat în ibidem. 1 94 1 . pp.268-270.
120 ldcm. România în luptă cu panslavismul - / S-au împlinit o sută de ani de când Bucovina ... "},
.. T.". III. nr. din 9. 22. 24. 27 iunie 1 878. pp. l -2. editat în ibidem. 1 94 1 . pp.286-302.
1�1
ldcm. Moldova fafâ cu cedarea Bucovinei - {.. După capitulatiunea de la Movila Răbiei ... "}, în ..
I I I. nr. din 3 1 mai. L 2. 4 iunie 1 878. pp. l -2. editat în ibidem, 1 94 L pp.27 1 -286.
� ��
Ibidem. nr. din 4 iunie 1 878. p.2; ibidem. 1 94 1 , p.286.
1 : ' \\·;i nota nr. 1 20.
1 � " 1\ 1 . l . n l i lll'SCU. ar/. cilllt. nr. din 24 iunie 1 878. p. l ; idcm. Opera politică. l. 1 94 1 . p.297.
1 25 /bide111. nr . d i n 27 iunit: 1 878. p.2; ibidem. 1 94 1 . p.302.
..

..
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III, pentru anii

1 688- 1 733 ; Cronicele României, ediţia M. Kogălniceanu, 1 872- 1 874. La
Documente privind Z.storict Românilor, voi. V I I
( 1 750- 1 8 1 8); Th. Codrescu, Uricariul. . . , voi. III, IV, VI, documente dintre anii 1 5461 8 1 2. laşi, 1 853, 1 857, 1 875; Mihail Kogălniceanu, Răpirea Bucovinei, Bucureşti, 1 875;
probabil şi Vasile Maniu, Rtipirea Bucovinei, Bucureşti. 1 X75; articole din periodicele
ecestea s-au adăugat E. Hunnuzaki,

româneşti şi europene ale vremii.

3. Istoria Imperiului Otoman (1 875-1882) şi o nouă manifestare a crizei
.nentalc (1875-1878)
În această nouă direcţie tematică

dublat de M.

Eminescu - gazetarul.

M. Eminescu - cu preocupări istorice a
binom al preocupărilor eminesciene

Acest

fost
s-a

concretizat în numeroase articole apărute în principalele organe de presă ale vremii:

urierul de l aşi" (la l aşi, între anii 1 876- 1 877) şi "Timpul" (la Bucureşti, între 1 8771 883). În perioada 1 877- 1 883 preocupările lui Eminescu, istoric şi gazetar s-au
centrat asupra a cinci categorii de evoluţii şi evenimente istorice din Europa central
ică şi Imperiul Otoman, cu reverberaţii fireşti pe întregul continent:
a.

idiană

viaţa politică, socială, economică administrativă,
otomană (1876-1882) în strânsă conexiune cu

tceeaşi perioadă;

militară, culturală, religioasă,

politica externă otomană din

b. războiul otomaoo-sârbo/muntencgrean (1876-1877);
c. războiul ruso/româno-otoman (1877-1878);
d. poziţia şi politica marilor puteri europene faţă de evenimentele

late în zona dunăreano-balcano-anatoliană;
e.

relaţiile româno-ot�mane Între 1 878-1883

din

1 875- 1 882,

(de la cucerirea cu armele şi

unoaşterea, condiţionată, de către marile puteri europene, a I ndependenţei de Stat a

omâniei până la îmbolnăvirea ireversibilă a gazetarului).

Între cele cinci categorii de evoluţii şi evenimente istorice din arealul geografico

ic conturat anterior a existat o

strânsă legătură şi intercondiţionare.

Segmentarea

tio-temporală realizată a avut la bază criterii teoretico-metodologice: zone geografice,

pte istorice, detern1inări cronologice, abordări gnoseologice, instrumentar gazetăresc de

etc. Dar înainte de a analiza modalităţile de abordare şi de reflectare a spaţiilor şi

imentelor amintite anterior în

ziamtica lui Eminescu,

trebuie să-I prezentăm succint

Eminescu gazetarul.

Contribuţiile gazetăreşti ale lui Eminescu referitoare la tematica de la

rţin perioadelor

bucureşteană (1877-1883) ale ziaristicii
ziaristic numit cronica politică,
matică, militară, economică, cultur.dă etc. externă, introducând-o şi impunând-o,

tuia.

Eminescu

ieşeană (1876-1877)
a

fost

exponentul

şi

punctul 3

modulului

ofertă gazetărească publicului consumator de informaţii, printre primii gazetari în

ristica românească. Faptul că ziarele unde Eminescu a fost redactor ("Curierul de l aşi"/
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Muzeul
1 876- 1 877 şi "Timpul"/ 1 877- 1 880, 1 882- 1 883) sau redactor-şef ("Timpul"/ 1 880- 1
nu aveau corespondenţi externi oficiali în marele capitale/ centre de putere europene şi
câmpurile de luptă din Serbia, Muntenegru, Balcani sau Caucaz, i-a impus lui a:;"...,, ; ".,..,,
linia deontologică şi conduita profesională. Astfel, el a apelat la presa străină, a
corespondenţele apărute în ziarele europene consacrate, a preluat în mod critic in+;......,.,.. t;
culese, comparându-le cu alte ştiri din varii surse de informare, interpretându-le sine
studio. Apoi le-a sistematizat într-un tot unitar informaţional, într-o viziune de
unitară, organică, asupra evoluţiilor politie<rdiplomatice, a evenimentelor militare de
teatrele de luptă etc. În cadrul articolelor de politică externă, Eminescu a
atitudinea polemică, critică, cu cea satirică, ironică, în analiza unor evoluţii politice
evenimente militare ce ameninţau obţinerea şi recunoaşterea europeană a Independenţei
Stat a României, integritatea teritoriului românesc etc.
Stilul ziaristic direct, ironic, invectiv, satiric uneori, violent verbal
completat de o trăire internă ardentă, toate la un loc fundamentând valoarea literară
articolelor gazetăreşti ale lui Eminescu. Parcurgerea articolelor gazetăreşti
circumscrise cronicii externe scoate în evidenţă probitatea morală şi înalta
profesională-deontologică a ziaristului Eminescu. El a fost un profund şi inteligent
al evoluţiilor şi evenimentelor externe contemporane lui, articolele sale fiind modele
introspecţie, interrelaţionare cauzală şi viziune istorică de ansamblu.
Ziaristi� lui Eminescu a atins acelaşi nivel valoric literar cu poezia şi proza
Parte echivalorică a operei eminesciene, ziaristica completează imaginea
personalităţii titanice a Bardului de la lpoteşti. Opera lui Eminescu nu poate fi analizaj
fără a se insista asupra 7iaristicii sale. PubUcistica lui Eminescu nu poate fi
fără a fi raportată la Întreg, la opera În versuri şi În proză a acestuia 126 •
a. Referitor la evoluţiile interne şi poUtica externă otomane În perioada
1882 127, în primele "reviste externe otomane" scrise de M. Eminescu au fost ..r.......
.. ... �
126

Al. Oprea, Publicistica lui M. Eminescu, în M. Eminescu; Opere, IX, 1 980, pp.5-49; D.

"n•n�•·

M. Eminescu la .. Timpul " (1877- 1883), .. România Liberă " (1888) şi ., Fântâna Blanduziei " (1888Î':l M. Eminescu, Opere, X, 1 989, pp.V-XXI; idem, Lămuriri asupra editării publicisticii din 1880, în
Eminescu, Opere, X I, 1 984, p.5- l l ; D. Vatamaniuc, Lămuriri asupra editării publicisticii din 1881, în
Eminescu, Opere, X I I, 1 985, pp. 5- 1 0; idem, Lămuriri asupra editării publicisticii din 1882- 1
1888- 1889. în M. Eminescu, Opere, X I I I, 1 985, pp.5- 1 3 ; Ion Oltean, Mihai Eminescu, cronicar al
sale. în .. Lumea magazin'', VIII, nr. 1 O (90) - octombrie 2000, Bucureşti, pp.4 1 -42.
127

Din bogata bibl iografie referitoare la istoria Imperiului Otoman în perioada 1 876-1 882 amintesc:

Shaw, The History ofthe Ottoman Empire and Modern Turkey, vol . l l, Reform. Revolution and
The Rise ofModern Turkey, 1808- 1975, Cambridge University Press, Cambridge, 1 977, pp. l 63 - 1 95;
Dumont, La crise balcanique, pp. 5 1 3-522; Fran\X)is Georgeon, L 'Elat ottoman apres le Traite de
pp.523-537, în Histoire de l 'Empire Ottoman, sous Ia direction de Robert Mantran, Fayard, Paris. 1
81 O p. (Istoria Imperiului Otoman, traducere românească de Christina Bîrsan, Editura Bie AII, B
200 1 . pp. 436-459); Donald Quataert, Overview of the nineteenth century, pp.76 1 -777, în An
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înscăunarea noului sultan Murad V şi măsurile. înnoitoare adoptate de acesta pe plan
intern, pentru reformarea instituţională şi financiară a sistemului otoman 1 28• Chiar şi fostul
sultan Abd-ul Azîz i-a urat succes lui Murad V în realizarea programului de reforme
anunţat 1 29, în ciuda piedicilor din partea forţelor retrograde conservatoare 1�0 • Eminescu a
descris cu înţelegere umană sfiirşitul fostului sultan Abd-ul Azîz şi i-a criticat pe autorii
morali ai sinuciderii sale1 3 1 • De la 1 iulie 1 876, Alexandru Vogoride a fost numit
ambasador al Imperiului Otoman la Viena, fără ca Eminescu, care a comentat informaţia,
să se întrebe dacă între această nominalizare şi iminenta unui război sârbo-otoman exista
vreo legătură cauzală 132 • '
Sultanul Murad V suferea de o boală neurologică gravă, iar această afecţiune
incurabilă stătea în centrul atenţiei presei europene, după cum a constatat Eminescu 133 •
"Noutatea zilei" de 1 septembrie 1 876 a fost, potrivit, comentariului ziaristului Eminescu,
detronarea sultanului bolnav mintal Murad V şi urcarea pe tron a fratelui său mai mic,
Abd-ul Hamîd 11 1 34 • Noul sultan s-a declarat adeptul şi sprij initorul aplicării reformelor
and Social History ofthe Ottoman Empire. 1300- 1914, edited by H. Inalcik and D. Quataert, Cambridge
University Press, 1 994, XXX + 6 maps + 1 026 p.; E. Z. karal. Osmanli Tarihi, V l ll-nci Cilt: Birinci
Meşrutiyet ve /stibda/ Devirleri: 1876- 1907 (Istoria otomană, voi. Vlll: Prima perioadă constituţională
şi perioada absolutistă, 1876- 1907), Ankara, 1 962, p.5-58; Mustafa Ali Mehmed, istoria turcilor, E.Ş.E.,
Bucureşti, 1 976, pp.338•357; Nicolae Ciachir, Gheorghe Bercan, Diplomaţia europeană În epoca
modernă, E.Ş.E., Bucureşti, 1 984, pp.364-408; Nicolae Ciachir, Istoria popoarelor din sud-estul Europei
(n epoca modernă (1 789- 1923), E.Ş.E., Bucureşti, 1 987, pp. l 93-274.
1 28
M. Eminescu, Turcia [., «Pester Lloyd» În no. său ... "}, în "Curierul de laşi" (infra abreviat: ,.C.dl:'),
IX, nr.56/2 1 mai 1 876, Iaşi, p. 2 (Revista externă), editat în idem, Opere, IX, pp. l 09-1 1 1 ; idem, Turcia
[., Telegramele din Constantinopo/e ... "], în "C.dl:', IX, nr.57/23 mai 1 876, pp. 2-3 (Revista externă).
editat în idem, Opere, IX, p. l 1 3; idem; Turcia [., La Inalta Poartă ... "}, în "C.dl.", IX, nr.58/26 mai 1 876,
p. 3 (Revista externă), editat în ibidem, pp. l l 4- 1 1 5; idem, Turcia [., « Times» susţine ... "}, în ,.C.dl.", IX,
n.60/30 mai 1 876, p. 3 (Revista externă), editat în ibidem, p. 1 1 5; idem, Turcia [.. Sultanul au cerut ... "}.
in "C. dl:', IX, nr.62/ 4 iunie 1 876, p.3 (Revista externă), editat în ibidem, p. l 23; idem, Turcia [., In 3115
Iulie s-au ţinut ... "], în "C.dl.", IX, nr.79/ 1 6 iulie 1 876, p. 3 (Revista externă), editat în ibidem, p. l 53.
9
1 2 ldem, Turcia [., Scrisoarea pe care sultanul ... "], în "C.dl.", IX, nr.66/ 1 3 iunie 1 876, pp.2-3 (Revista
externă), editat în idem, Opere, IX, p. l 27.
3
1 0 ldem. Turcia [., Omorâtorul lui Hussein-Avni ... "}, în ,.C.dl:', IX, nr. 63/6 iunie 1 876, p. 3 (Noutăţi),
editat în idem, Opere, IX, p. l 26; idem, Turcia [.,Atentat "}, în ,.C.dl:', IX, nr.64/9 iunie 1 876, p.3
(Revista externă), editat în ibidem, p.554.
1 3 1 ldem, Turcia [., «Românului>> i se telegrafiază din Constantinopole ... }, în ,.C.dl.", IX, nr.59/28 mai
1 876, p. 3 (Revista externă), editat în idem, Opere, IX, p.548.
132
ldem, [.,Ambasadorul Turciei la Curtea din Viena"}, în ,.C.dl:', IX, nr.70/23 i unie 1 876, p. 2
(Diverse). editat în idem, Opere, IX, p. l 33.
1 3 3 ldem, Turcia [., De la 7 august st. n. ... "], în "C.dl.'', IX, nr.8811 1 august 1 876, p. 4 (Revista externă),
editat în idem, Opere, IX, p. l 8 1 .
134 ldem, Turcia [., Noutatea zilei ... "}, în ,.C.dl.", IX, nr. 94/25 august 1 876, p. 3 (Revista externă), editat
in idem, Opere, IX, p. 1 89.
"
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propuse pentru redresarea I mperiului Otoman din toate punctele de vedere. Eminescu a
salutat

intenţia sultanu lui de a reinstaura

liniştea şi pacea în

Peninsula

Balcanică

otomană 1 '5• Însă forţele conservatoare, închistate într-un mod de gândire ancestral, s-au

opus curentului reformator, atentând la viaţa tânărului sultan şi a colaboratorilor săi,

comploturi comentate de Eminescun1'.

Principiile şi prevederile proiectului şi, u lterior, constituţiei otomane din decembrie

1 876 au fost prezentate şi analizate crit ic, din perspectivă istorică, de către gazetarul
Eminescu 1 37• Autorul a insistat in mod deosebit asupra articolelor 1 , 7 şi 8 ale constituţiei

otomane, ale căror prevederi lezau poziţia şi statutul internaţional al României. A comentat
amint itele prevederi

prin

prisma dreptului

internaţional

al

popoarelor,

al

tratatelor

internaţionale central-europene din secolele XVI I I-XIX şi al status-ului privilegiat al

Principatelor Române 1 României în relaţiile seculare complexe,

I mperiul

Otomanl: 18.

Analizând

compoziţia

multietnică

a

pe multiple planuri, cu

populaţiei

din

Peninsula

ruzii sud

Balcanică, ziaristul a oferit câteva informaţii, în general corecte, despre gă

dunăreni, accentliând realitatea istorică că erau diferiţi de românii sud-danubienin .
Anul

1877 a adus noi evoluţii pe scena politică internă otomană: reorganizarea şi

completarea componenţei organismelor de conducere otomane140, agravarea sănătăţii
fizice

şi

mintale

a

sultanului141,

ren1anieri

guvernamentale142,

frământări

etnice14�,

m ldem. liwcia [.. Un hal ... ' }, în C.dl:·. IX. nr.98/3 septembrie 1 876. p. 3 ( Revista externă). editat în
idem. Opere. IX. p. l 97.
1 36 ldem. Turcia [ .. În =ilele din urmă ... "']. în ..C.dl:·. IX. nr. 1 1 6/22 octombrie 1 876. p. 3 ( Revista
e.r:ternă). editat în idcm. Opere, IX, p. 236; idem. Turcia f., Tendinţele de reformă ; în ,.C.dl:', IX, nr.
1 33/ 5 decembrie 1 876, p. 2 (Revista externă). editat în ibidem. pp. 279-280.
1 37 ldem, Turcia /.. Proiectul de Constituţie elaborat de Midhat Paşa ... "]. în ,.C.dl.", IX. nr.63/6 iunie
1 876. p. 3 ( Revista externă). editat în idcm, Opere. IX. p. 626; idem. Turcia [., Se zice că proiectul de
Constituţie a lui Midhat Paşa ... "], în .. C.dl:'. IX. nr. 80/ 1 8 iulie 1 876. p. 3 (Revista externă), editat în
ibidem. pp. 633-634; idem. Turcia [., În 2 1 noiembrie .. . "]. în ,.C.dl.". IX, nr. l 29/26 noiembrie 1 876, p. 3
( Revista externă). editat în ibidem. p. 272; idem. Turcia /.. Constantinopole, 20 decemvrie ... ]. în ,.C.dl:',
IX. nr. l 34/ 1 0 decembrie 1 876. p. 3 ( Revista externă). editat în i bidem. p. 679; idem, Turcia [.. Delegaţii
puterilor garante . . "], în ..C.dl.". IX. nr. l 36/ 1 5 decembrie 1 876, p. 3 ( Revista externă). editat în ibidem.
p. 289; idem. Turcia [.. Constantinopole. 23-24 decemvrie ... "]. în ..C.dl:'. IX. nr. l 37/ 1 7 decembrie 1 876.
p. 3 ( Revista externă) editat în ibidem. p. 682.
38
1
ldcm. Turcia [.. Constituţiunea turcească ... "]. în ,.C.dl:'. IX, nr. 1 40/24 decembrie 1 876. p. 3 ( Revista
externă). editat în idem. Opere, IX, p. 686.
1 3q ldcm. Bulgaria t:. Gagazt=i se numeşte ... "]. în ..C. dl:·. IX. nr. 1 34/ 1 0 decembrie 1 876, p. 3 (Revista
externă). editat în idcm. Opere. IX. p. 286.
1 40 ldcm. Turcia [.. Senatul turcesc "], în ..C.dl:·. X, nr.7/2 1 ianuarie 1 877. p. 3 (Diverse). editat în idem.
Opere. IX. p. 3 1 6; idem. Turcia t:. Ehdem paşa. ambasador la Berlin . . "]. în ,.C.dl.". X. nr. 1 0/28
ianuarie 1 877. p. 3 ( Revista externă). editat În ibidem. p. 3 1 9; idcm. Turcia [., În 711 9 A tari s-a deschis "'].
în ..C.dl:'. X. nr.27/1 1 martie 1 877. p. 3 ( Revista e.r:ternă). editat în ibidem. pp. 645-646.
1 4 1 ldcm. Turcia /.. Zial'ltl Temps scrie ... "]. în .. C.dl:'. X. nr. 1 5/ 1 1 tehruaric 1 877. p. 3 ( Revista externă),
editat în idem. Opere. IX. p. 325; idcm. Turcia [.. Ambasadele otomane din străinitate ... "]. În ..C.dl.", X.
•.
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4�
regrupări politico-militare, determinate de evoluţia războiului. ruso/româno-otoman 1 .
Eminescu a comentat critic, realist, aceste evoluţii, cu posibile repercusiuni asupra
relaţiilor româno-otomane. Atent şi la detalii, a oferit informaţii şi despre sabia de
4
investitură a sultanilor otomani 1 5 .
Numirea lui Alexandru Vogoride (Aieco-paşa) în funcţia de guvernator al Rumeliei
(aprilie 1 879) a constituit un pas important în normalizarea evoluţiilor politico-socialo
14
etnico-militare din această provincie, real itate subliniată ca atare de M. Eminescu 6 .
Diferendul de frontieră şi trasarea noii graniţe otomano-greceşti din zona Tracia
Macedonia s-au rezolvat, în linii generale, prin mediere internaţională europeană, în iunie
1 880 147 . Peninsula Balcanică rămânea însă un mozaic de elemente etnice, cu interese şi
aspiraţii divergente. Soluţia pentru depăşirea acestei neîncrederi şi animozităţi generale
era, în concepţia lui Eminescu, stabilirea unui acord comun între membrii diferitelor etnii
pentru convieţuire şi activitate multilaterală paşnică.
Î n fiecare stat balcanic trebuie să se asigure egalitatea reală în drepturi ale
naţionalităţilor conlocuitoare. Î n caz contrar, aprecia cu luciditate şi realism autorul,
divergenţele dintre micile şi tinerele state balcanice vor fi folosite de către marile imperii
8
expansioniste vecine pentru a-şi promova propriile lor interese în regiune 14 . "Studiul de
caz" al analizei lui Eminescu a fost Albania otomană., autoru l precizând că doar lupta
comună a albanezilor, creştini sau muhamedani, împotriva Semilunii, poate as 1 gura
w>
independenţa Albaniei moderne .

nr. l 61 1 3 khruarie 1 877. p. 5 ( Revista externă). editat în ihidem. p. 326; idt:m. Furcia / . « Monitorul
Universali! primeşte din Constantinopol . . . ""}, î n .. C.d l :·, X. nr. 1 1 8/30 o�.:tombric 1 877. p. 3 ( Re1 ·ista
/ernă). cd it at în ibidem. pp. 652-653 .
2
1 4 ldem. lio·cia (.. Însemniitatra crizei din Constanti110pvle . . . '']. în .. C.dl.". X. nr.75/ 1 3 iulie 1 877. p. J
( Revista externă). editat în idcm, Opere. IX. pp. 402-403 .
1 43 ld c m . f., De::legarea Cestiunii Orientului . . . ""j. ms. nr. 226-l ( pp. l r -4r). editat în idt:m. Opere. IX. pp.
<477-478.
144 l dcm . /. Conspira(iile din Constantinopol ""}, în .. Timpul". ( infra abreviat: .. T."). I l. nr. 250/4
noiembrie 1 877. Bucureşt i. p. 3. editat în idcm. Opere, X. 1 989. p.J .
• • ldem. f., Sahia de investitură ""}. î n . .C.dl:·. IX. nr.82/25 i u l i e 1 876. p . 3 ( Diverse), editat în idem.
Opere. I X. pp.499-500 (Al. Oprea a apreciat că acest text arc paternitate incertă).
1* ldcm. Cestiunea Uriemului. f.. După cum ştim
J în . T:·, I V. nr. .771 1 0 apri lie 1 879, p. 3 ( Revistu
temă). editat în idcm. Opere. X. p. 2 1 8.
.. V. nr. 1 34/ 1 8 iunie 1 880. p. 1
147 ldcm . f.. ieri în sfârşit conferinta de la Berlin a adopta/ . . . ''J. în .. T .
(Editorial: Bucureşti. 1 7/29 iunie 1880). editat în idem. Opere. XI. 1 984, pp. 2 1 4-2 1 5; idem. / . Rcispunml
.
Por(ii la nota colectivii ""j. în ..T. . V, nr. 1 62/22 iulie 1 880, p. 2, editat în ihidem, pp. 260-26 1 .
ldcm. /.. Riisi'iritul Europei. Peninsula Balcanică . . ""), în ..r:·, V. nr. 1 1 6/25 mai 1 880. p. 1 (Al doilea
1
«<itorial), editat în idem. Opere. XI. pp. 1 88- 1 89.
1411 ldem. (.. Albania ""}. în .. T.
V. nr. 1 04/9 mai 1 880. pp. 1 -2 ( Din afară). editat în i do;:m . Opere. X I. pp.
77-479.
.
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Având în vedere interesele României şi ale românilor din teritoriile româneşti aflate
sub ocupaţia vremelnică a imperiilor vecine, M. Eminescu a formulat o concepţie
îndrăzneaţă, novatoare, pentru perioada şi zona geo-istorică precizate, ce poate fi
sintetizată astfel: Peninsula Balcanică să fie cea a balcanicilor! Această nouă realitate s
a materializat prin încheierea tratatelor de pace de la Bucureşti ( 1 886 şi 1 9 1 3) şi prin
urmările acestora.
În 1 88 1 Imperiul Otoman a continuat să se confrunte cu grave probleme interne şi
externe. M. Eminescu 1�a pre.rentat cititorilor şi 1(}-a comentat critic, subliniind realitatea
tragică că statul multinaţional al sultanilor se confruntă cu o gravă şi, ulterior, fatală criză
generală de sistem: criza din Siria1 50, conflictul de frontieră otoman�grec1 5 1, condamnarea
.
asasinilor fostului sultan Abd-ul Azîz1 52 •
Atitudinea centrifugală a Egiptului în raport cu autoritatea sultanală centrală a
devenit tot mai evidentă în 1 882, ajungând pe agenda de lucru a marilor puteri europene. ·
Pentru a evita pierderea provinciei Egipt, ambasadorii marilor puteri europene au propus
conducerii otomane să trimită trupe regulate în regiunea Nilului, pentru normalizarea
situaţiei de acolo. Prezentând această problemă internă, dar şi externă, otomană, Eminescu
a făcut, realist, şi o paralelă între Egipt şi România1 53, ultima desprinsă dejure de Imperiul
Otoman în 1 877- 1 878.
Un loc important în ziaristica lui Eminescu din anii 1876-1877 1-a reprezentat
analiza şi difuzarea informaţiilor despre cauzele, caracterul, desfăşurarea şi încheierea
războiului otomano-sârbo/muntenegrean154•
Pe lângă interesul strict evenimenţial-informaţional manifestat faţă de conflictul
amintit anterior, ziaristul Eminescu a mai avut în vedere şi alte considerente geo-politice şi
strategic�militare, deosebit de importante: reactualizarea "problemei orientale" ( 1 875) şi
posibilele oportunităţi pe care le putea folosi România în interes propriu. Războiul
b.

150

ldem, [" Situaţiunea din Siria "], în "T.", VI, nr. 1 3 din 1 8/30 ianuarie 1 88 1 , p. 2, editat în idem,
Opere, XII, 1 985, p. 36.
151
ldem, [., Zilele acestea, Poarta ... "], în ,.T.", VI, nr. 7 din 1 0/22 ianuarie 1 88 1 , pp. 1 . 3 ( Editorial:
Bucureşti, 9 ianuarie 188 1 ), editat în idem, Opere, XII, p. 64 1 ; idem, [.,Am publicat În numărul
trecut ... "), în ,.T:', VI, nr. 8 din 1 1 /23 ianuarie 1 88 1 , p. 1 (Al doilea editorial), editat în ibidem, p. 5 1 0;
idem. [., Ieri seară ni s-a comunicat . . . "}, în T VI, nr. 43 din 25 februarie/ 9 martie 1 88 1 . p. 1 , editat în
ibidem, pp. 82-83; idem, Cronica anului 188 1, 11. Străinătatea, în ,.T:' , V I I, nr.2/3 ianuarie 1 882, pp. 1 -2
( Editorial : Bucureşti, 2 ianuarie 1882), editat în idem, Opere, XIII, p. 25.
152
ldem, " Asasinii lui Abdui-Aziz ", în ,.T.", VI, nr.94/l mai 1 88 1 , p. 2, editat în idem, Opere, XII, p. 1 57.
153
ldem, ,.Sultanul şi chedivut', în ..T.", V I I, nr. 84/ 1 7 aprilie 1 882, p. '3 , editat în idem, Opere. XIII,
1 985. p. 1 00; idem. [., La 15 iulie Conferinţa din Constantinopol . . . "}, în "T:', VII. nr. 1 49/ 1 1 iulie 1 882,
p. 1 ( Editorial : Bucureşti, 10 iulie 1882), editat în ibidem, pp. 1 37- 1 38.
154
Vezi Nicolae Chiachir. Istoria, 1 987, pp. 1 93 -206; D. Vatamaniuc, Eminescu, cronicar de politică
externă Ournalul ră:::boiului sârbo-muntenegrean Împotriva Imperiului Otoman), în "Convorbiri literare",
X. nr. 6 ( 1 26)/ iunie 1 980, Bucureşti, p. 1 2.
,.
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otomano-sârbolmuntenegrean, devenit problemă europeană, se desfăşura în apropierea

graniţei sud-vestice fluviale a României, impunând din partea ţării noastre adaptarea
măsurilor politice, diplomatice, militare, sanitare, umanitare ce se impuneau în această

situaţie.

Cum Îşi putea promova România. tolosindu-se de acest conflict. propri ile-i
interese naţionale (obţinerea I ndependenţei statale pe cale diplomatică) În faţa diploma{iei
europene? iată o întrebar� pe care Eminescu a formulat-o în ziaristica anilor 1 876- 1 877.
De asemenea, ce Învăţături şi experienţe puteau prelua şi folosi, din acel confl ict militar,
•-

forurile conducătoare româneşti pentru a cuceri Independenţa statală pe calea armelor? - s
a întrebat Eminescu în acea perioadă fierbinte a războiului sud-dunărean.

M. Eminescu a prezentat şi a comentat ştirile referitoare la mobilizările armatelor

sârbă şi otomană şi ocuparea poziţii lor de luptă în zona frontierei comune, în iunie

La sfărşitul' lunii iunie acelaşi an Serbia1 56, urmată
I mperiului ' otoman. În iulie

1 876,

1 876 1 55 .

de Muntenegru 1 57, a declarat război

după ciocniri locale cu succese schimbătoare, trupele

otomane au înaintat în Serbia, annata sârbă retrăgându-se succesiv pe aliniamente
interioare1 58• M. Eminescu a fost direct interesat

să prezinte poziţia României faţă de

1 55 M. Eminescu, Serbia { .. La intrebările Porţii . . . "], în ,.C. dl:·, IX, nr. 62/4 iunie 1 876. laşi, p. 3
(Revista externă), editat în idem. Opere. IX, 1 980. pp. 1 22- 1 23; idem. Serbia [.. Mai zilele trecute . '}. în
,.C.dl:'. IX. nr. 67/ 1 6 'iunie 1 876, p. 3 (Revista externă), editat în idem, Opere: X, 1 989. p. 630; idem,
Serbia (.. Despre poziţia strategică . ''], în ,.C.dl:·. IX, nr. 68/ 1 8 iunie 1 876. p. 3 (Revista externă). editat
în idem. Opere, IX. pp. 1 28- 1 29; idem. Serbia [.. În numărul trecut .. '']. în ,.C. d l.''. IX, nr. 68/ 1 8 iunie
1 876. p. 3 (Noutăţi), editat în ibidem, p. 1 29; idem, Serbia [.. Lipsa unui biurou telegrafic . . . "}, în ,.C.dl.".
IX, ·nr. 69/2 1 iunie 1 876. p. 2 (Revista externă), editat în ibidem, p. 1 30; idem. Serbia [., Mai zilele
trecute .. . "], în ,.C. dl:'. IX, nr. 70/23 iunie 1 876, p. 3 (Revista externă), editat în idem, Opere, X, 1 989, p.
63 1 .
156
ldem, Războiul oriental {., Încă de la / Iulie . . . "]. în ,.C. d l.''. IX. nr. 7 1 /25 iunie 1 876, p. 2 (Revista
externă). editat în idem, Opere, IX, pp. 1 34- 1 35. Cu acest articol Eminescu a iniţiat o secţiune specială a
Revistei externe, numită Războiul oriental. pentru a-i informa rapid pe consumatorii de informaţii despre
războiul sârbo-muntenegrcano-otoman. Gazetarul Eminescu a fundamentat actul informaţional pe:
unitatea organică a informatii lor. exactitatea, obiectivitatea, rapiditatea şi funcţionalitatea acestora,
conştiinţa profesională. probitatea morală şi răspunderea deontologică a ziaristului (D. Vatamaniuc.
Comentarii, în ibidem, p. 56 1 ).
1�7 ldem, Muntenegru (,. Depeşe din Ragusa . . . "). în .. C.dl:', IX. nr. 70/23 iunie 1 87�. p. 3 (Revista
externă). editat în ibidem, p. 1 32; idem, Muntenegru (.. În 2 Iulie .. "), în ,.C.dl.'·, IX, nr. 7 1 125 iunie 1 876.
p. 2 (Revista externă), editat în ibidem, p. 1 35.
158
ldem. Turcia [., Muktar Paşa au plecat . .. "], în C. dl.". IX. nr. 7 1 125 iunie 1 876, p. 2 (Revista
externă). editat în idem, Opere, IX, p. 1 35; idem, Războiul oriental (., Ştirile aduse... "). în "C.dl:·. IX. nr.
72/27 iunie 1 876. pp. 2-3 (Revista externă), editat în ibidem. pp. 1 27- 1 28; idem. Ră=boiul oriental
[.. Depeşele de pe câmpul de luptă . .. "), în "C.dl.''. IX. nr. 73/2 iulie 1 876, p. 3 (Revista externă). editat în
ibidem, pp. 1 39-1 40; idem, De pe câmpul de război [., Din Berlin .se vesteşte ... "]. în ,.C.dl:·, IX, nr. 74/4
iulie 1 876. pp. 2-3 ( Revista externă). editat în ibidem. p. 1 43; idem, Cestiunea Orientului [., Estragem din
'
«Neue Freie Presse11 .. "]. în ,.C.dl:'', IX, nr. 7517 iulie 1 876. p. 3 (Revista externă). editat în idcm. Opere,
X. pp. 63 1 -632; idcm, De pe câmpul de război [., Un corespondent al ziarului ... ), în ,.C.dl:', IX. nr.7517
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războiul sârbo/muntenegreano-otoman şi actiunile forurilor conducătoare româneşti pent
promovarea propriilor interese. Tatonările neoficiale ale diplomatiei româneşti au fi
.
respmse de conducerea otomană l 59.
Î n luna august 1 876 s-au desfăşurat cele mai înverşunate şi mai sângeroase lupte
frontul sârbo/muntenegreano-otoman. Înfrângerea sârbilor în bătălia de la Alexinaţ a fi
prezentată şi comentată cu părere de rău de Eminescu 1 60, care a prevăzut, în acest contex
iulie 1 876. p. 3 (Revista externă). editat în idem, Opere. IX. p. 1 47; idem, De pe câmpul de răzb
{ telegramele din Constantinopol . .. "]. în C.d J:· nr. 76/9 iulie 1 876, p. 3 ( Revista externă), editat î
ibidem. p. 1 50; idcm. De pe câmpul de ră=boi [., Depeşe din 7119 iulie spun ... "], în ..C.dl:', IX, nr. 77/1
iulie 1 876, p. 3 (Revista externă). editat în ibidem. p. 1 52; idem. De pe câmpul de război [.. Telegra
multe . . ""}. în .. C.dl:·. IX. nr. 78/ 1 4 i ulie 1 876, p.3 ( Revista externă). editat în ibidem, p. 1 53 ; idem, De
câmpul de r{cboi [,, În urma vremei rele... "], în ..C.dl:·, IX. nr.79/ 1 6 iul ie 1 876. p. 3 ( Revista externă
editat în ibidem. p. 1 55; idem. De pe câmpul de război [,, Sub data de 12/24 iulie se vesteşte ... "], î
..C.dl:·. IX. nr. 801 1 8 iulie 1 876, p. 3 ( Revista externă), editat în ibidem. pp. 1 55-1 56; idem, De
câmpul de riizboi /. liant! <<Golos» ne aduce ... '). în ..C.dl:·. IX. nr.8 1 /23 iulie 1 876, p. 4 (Revist
externii). editat în ibidem. pp. 1 59- 1 60; idem. De pe câmpul de război [,, 0 depeşă din Ragusa ... "], î
. .c.dl:·. IX. nr. 82/25 iulie 1 876. p. 3 ( Revista externă). editat în ibidem. p. 1 6 1 ; idem, De pe câmpul
riizboi (, Până in momentul defaţă .. "]. în ..C.dl:·. IX. nr. 83128 iulie 1 875. p. 3 (Revista externă). edit
în ibidem. p. 1 62: idcm. De pe câmpul de .război f., Stagna{iunea mişcărilor ... ) în ,.C.dl.", IX, nr. 84/3
iulie 1 876. p. 3 ( Revista externii). editat în ibidem. p. 1 63; idcm. De pe câmpul de ră=boi [.. Ştirile desp
retragerea .. "]. în ..C.dl.". IX. nr. 85/ 1 august 1 876. p. 3 (RL'Vista externă), editat în ibidem. p. 1 74; ide
l)e pe câmpul de război [,. Jurnalistica e de acord. . "], în ..C.dl:·, IX, nr.86/4 august 1 876, p. 2 ( Revist
externă). editat în ibidem. pp. 1 75-1 76.
"9 ldcm. 7itrcia f,. Agelllul românesc din Constantinopole ... "). în ..C.dl.", IX, nr. 76/9 iulie 1 876. p.
( Revista externă). editat în idem. Opere, X. p. 633; idcm. ..România şi Cestiunea Orientului" . în .C.d l...
IX. nr. 77/1 1 iulie 1 876. p. 3. ( Revista externă). editat în idcm, Opere. IX, pp. 1 5 1 - 1 52; idem, România
Cestiunea Orientului {., 0 telegramă ... "). în ,.C.dl:'. IX. nr. 78/ 1 4 i ul ie 1 876, p. 3 ( Revista e.'Cternă
editat în ibidem. p. 1 52.
IW
ldem. M1�1tenegru [.. De�pre biruinţa montenegrenilor .. . "]. în .,C.dl:·, IX, nr. 86/4 august 1 876. p
2-3 (Revista externă), editat în ibidem. p. 1 77; idem. Turcia [.. Turcia refuză ... ), în ..C.dl.", IX. nr. 861
august 1 876. p. 3 ( Revista externă). editat în ibidem. p. 1 77; idem. De pe câmpul de război [.. De la armi
de pe Drisia ... "]. în ,.C.dl:·. IX. nr. 87/6 august 1 876. p. 3 (Revista externă). editat în ibidem. p. 1 7
idcm. litrcia f., Un număr de comunităţi sârbeşti ... "). în ,.C.dl.", IX, nr. 87/6 august 1 876. p. 3 (Revist
externii). editat în ibidem, p. 1 80; idem. De pe câmpul de război f;, Cu schimbarea liniei strategice ... "
în ..C.dl.". IX. nr. 88/ 1 1 august 1 876. p. 4 (Revista externă). editat în ibidem. pp. 1 80- 1 8 1 ; idcm de
ctimpul de război / Sub data de 8/20 august . . "}. în ..C.dl:·. IX. nr. 89/ 1 3 august 1 876. p. 3 (Revist
extemă). editat în ibidem. p. 1 82; idem. De pe câmpul de război [.. Telegramele cele mai nouă ... ). î
..C.d l :·. IX. nr. 90/ 1 5 august 1 876. p. 2 ( Revista extemcl). editat în ibidem. pp. 1 82- 1 84; idem. De
câmpul de război j:, După şase zile de lupte ... "}. în ..C.dl:·. IX. nr. 9 1 / 1 8 august 1 876, p. 3 ( Revist
externă). editat în ibidem, p. 1 85; idcm. De pe câmpul de r{cboi [ .. După o telegramă ... ). în ..C.dl:·. 1
nr. 92/20 august 1 876. p. 3 (Revista extenul), editat în ibidem. pp. 1 86- 1 87; idem. De pe câmpu/ de ră::b
f .. În desele ciuCiliri . . "}. în .. C.dl:·. IX. nr. 94/25 august 1 876. p. 3 ( Revista externă), editat în ibidem, p
1 89- 1 90; idcm, De pe câmpul de război f;, Se cm?firmă definitiv . . '}, în .C.dl. IX. nr. 96/29 augu
..
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sfârşitul defavorabil al războiului pentru sârbi. Lunile septembrie-octombrie 1 876 au adus,
pe lângă luptele locale sârbo/muntenegreano-otomane de uzură materială, fizică şi mora lă
a combatantilor, şi primele tatonări de incheiere a unui armist iţiu şi, ulterior, a păcii între
I C. I
- '1e aflate 'm con fl 1ct
'
.
parţ1
M. Eminescu a urmărit cu atentie lucrările conferinţei ambasadorilor marilor puteri
europene. deschisă, la începutul lunii decembrie 1 876 la Istanbul, pentru a discuta
162
încheierea năc
i i la sfarşitu l războiului balcanic . Analizând protocolul final al COI�ferinţei,
.,.
1 876. p. 2 ( Revista externă) . editat în ibidem. pp. _1 92- 1 93 ; idcm. De pe câmpul de ră:boi [.. Mişcări sau
ciocniri ... "}, în ..C.dl:·. IX. nr. 98/3 seph:mbrie 1 876, p. 3 ( Revista externă). editat în ibidem. pp. 1 98199.
lbl
ldem. De pe câmpul de război f;, Sub data de I l septembrie . .. "}. în ,.C.dl:·. IX. nr. 99/5 septem brie
1 876. p. 2 ( Revista externă). editat în idem. Opere. IX. p. 20 1 ; idcm. 1itrcia [.. Condi!iile de pace '] în
,.C.dl.", IX. nr. l 00/8 septembrie 1 876. p. 2 ( Revista externă), editat în idem. Opere.X, pp. 534-635; idcm.
De pe câmpul de război /" Suspendarea ostilită{ilor ... "}. în ..C.dl:·, IX. nr. 1 03/ 1 9 septenibric 1 876. p. 3
(Revista externă). editat în idcm. Opere. IX. p. 207; idcm. Serbia [, . Corespondentul ziarului ... "}. în
�C.di". IX. nr. 1 04/22 septembrie 1 876. p. 3 ( Revista exten ui), editat în ibidem. pp. 208-209: idem. /Je pe
câri1pul de ră:boi {" Asupra bătăliei
} în ,.C.df:·. IX. nr. 1 04/22 septembrie 1 876. p. 3 ( Revista
externă). editat în ibidem. p. 209; idem. De pe câmpul de război {" Telegramele cari m1un{ă . . . "}. în
MC.dl:'. IX. nr. 1 05/24 septembrie 1 876. p. 3 ( Revista externă). editat în ibidem. p. 2 1 1 ; idem . De pe
câmpul de ră:boi [,. O depeşă a :iarului engle:esc «.'·itandard>l ... "]. în ..C.dl."'. IX. nr. 1 06/26 septembrie
1 876. pp. 2-3 (Revista externă). editat în idem: Opere. X. p. 637; idcm. Cestiunea Orientului f.. De la o
vreme-ncoaci ... "}. în ,.C.dl:'. IX. nr. 1 07/29 septembrie 1 876. p. 2 ( Revista externă). editat în idcm.
Opere. IX. pp. 2 1 3-2 1 4; idem. Serbia {,. Din Belgrad ... "}. în ..C.dl:·. IX. nr. 1 09/3 septembrie 1 876. p. 3
(Revista externă). editat în ibidem. p. 222; idem. Cestiunea Orientului {" Poarta au comunicat ... "}. în
..C.dl.�', IX. nr. 1 1 0/6 octombrie 876. p. 2 ( RL,vista externă). editat în ibidem. pp. 223-224; idem.
Muntenegru {" «Corespondenţa politică,, ... }.. . în ..C:.dl:·, IX. nr. 1 1 1 /8 octombrie 1 876. p. 2 (Revista
uternă), editat în ibidem. pp. 226-227; idcm. Cestiunea Orientului [..Arma la picior ... '']. în .,C.dl:·. IX.
nr. 1 1 2/ 1 0 octombrie 1 876. p. 3 ( Revista externă). editat în ibidem. pp. 229-230: idem. Cestiunea
Orientului {" A incepe cu stereotipul } în ..C'.dl:', IX. nr. l l 3/ 1 3 octombrie 1 876. p. 3 (Re1·ista
ternă). editat în ibidem, pp. 23 1 -232; idem, De pe câmpul de ră::boi f;, Din Pescani(a . . . ''} în ,.C.dl:·.
IX. nr. 1 1 3/ 1 3 octombrie 1 876. p. 3 ( Revista exterl1(i). editat în ibidem, p. 232; idcm, De pe câmpul de
rdzboi /.. În 1 1123 octom vrie ... "}. în ..C.dl:'. IX. nr. 1 1 4/ 1 5 octombrie 1 876. p. 3 ( Revista externă). editat
fn ibidem, p. 234; idcm, De pe compui de ră:boi {. Asupra bătăliei de la Dgiunis . . . "}. în .. C.dl.. IX. nr.
1 1 5/20 octombrie 1 876. p. 3 (Revista externă). editat în ibidem. pp. 234-235; idem. De pe câmp ul de
riJ:boi f" În n-rul trecut am arătat . . . "]. în ,.C.dl:·. IX. nr. 1 1 6/22 octombrie 1 876. p. 3 ( Revista extemâ).
llditat în ibidem. pp. 236-237; idem. De pe cumpul de război /.. Ştirile aduse in n-ru/ nostru din urm(i . . . "} .
n ,.C.dL", IX, nr. 1 1 7/24 octombrie 1 876. p.· 3 ( Revista extemă). editat în ·ibidem. p. 239; idcm. fiu·cia .
{.. Pentru a fixa linia . . . "}. în ,.C.dl:·. IX, nr. · 1 1 8/29 octombrie 1 876, p. 3 ( Revista exte1·1iă). ' editnt în ·
lbld(!m. p. 242; idcm. Cestiunea Orientului /" l\'evenind nici o ş(ire .. . "]. Îti .,C.dl:·. IX. nr. 1 1 9/3 1
tom brie 1 876. p .3 ( Revista extemă) . editat în ibidem. p. 243; idcm. 7iu;cia [,.Se :iCI! di in 7 sau .8 . . . "}.
n ..C.dl:·. IX, nr. 1 2 1 /5 noiembrie 1 876. p. 3 ( Revista externă). editat în Ibidem. p. 246.
t.z ldcm. Turcia {,, După cum anun(â . .. '), în .. C.dl:·, IX. nr. 1 3 8/ 1 9 decembrie 1 876, p. 1 ( Revista
temă), editat în ibidem. pp. 290-29 1 ; idem. liu·cia {. . l'ânii acum conferinta europeană.,. "}. în ..C.dl:·.
...
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ziaristul Eminescu a concluzionat că întrunirea a fost un succes rusesc şi un eşec otoma ,
că puterile europene au unnărit temporizarea spiritului belicos al ruşilor şi otornanilor
Referitor la România, ea rămânea izolată politico-diplomatic pe plan european163•
După respingerea protocolului Conferinţei de la Istanbul, conducerea otomană
urmărit o rezolvare zonală a conflictului cu Serbia şi Muntenegru, fără imixtiunea marii
puteri europene. Eminescu a urmărit cu atenţie şi a comentat prompt şi obiectiv derular
tratativelor de pace1 64, încheiate prin semnarea păcii cu Serbia, în februarie 1 877165• În
tratativele diplomatice otomano-muntenegrene au ajuns în impas, datorită cererilor aparen

X. nr. 1 /5 ianuarie 1 877, p. 3 (Revista externă), editat în ibidem, pp. 297-298; idem, Turcia {.,Lh
conferinţa din 4116 ianuarie . . / în ..C.dl.", X. nr. 3/ 1 2 i anuarie 1 877, p. 3 (Revista externll), editat în
ibidem, pp. 305-306.
163
1dem, Turcia [., La coriferinţa din 4116 ianuarie . . "], în ,.C.dl.", X, nr. 3/ 1 2 ianuarie 1 877, p. 3
( Revista externă), editat în idem, Opere, IX. pp. 305-306; idem, Turcia [., Protocolul final dl
corţferinţei .. ""}, în ..C.dl:'. X, nr. 4/ 1 4 ianuarie 1 877, p. 3 (Revista esternă), editat în ibidem, pp. 309-3 1 0.
1 64 1dem. Turcia [., Din Constanton.opo{ se depeşează . . '"} , în "C.dl:', X, nr. 5/ 1 6 ianuarie 1 877, p. 3
(Revista externă), editat în idem. Opere, IX, pp. 3 1 2-3 1 3 ; idem, Turcia f,. Legându-se de
propunerile } în ,.C.d1:·, X, nr.6/ 1 9 ianuarie 1 877. p. 3 (Revista externă), editat în ibidem, pp. 3 1 33 1 4; idem, Cestiunea Orientului {., «Corespondenţa PoliticăN spune . } în "C.dl:', X, nr.7/2 1 ianuarie
1 877, p. 3 (Revista externă). editat în ibidem, pp. 3 1 5-3 1 6; idem, Cestiunea Orientului {., Între Serbia ş�
Montenegru şi Turcia '"}, în "C.d1.'', X, nr. 1 3/6 februarie 1 877, p. 5 (Revista externă), editat în ibidem;
p. 322; idem, Cestiunea Orientului [.. În Serbia sunt alegeri . . . '"], în .. C.dl:', X, nr. 1 6/ 1 3 februarie 1 877,
p. 5 (Revista externă). editat în ibidem, pp. 326-327; idem, Cestiunea Orientului [ O telegramă a
'
Agenţiei Havas, . '"}" în ;.C.dl.", X, nr. 1 7/ 1 6 februarie 1 877, p. (Revista externă). editat în ibidem, pp.
327-328.
165
ldem, Cesliunea Orientului [., Ministerul turcesc de Esterne . . '"] , în "C.dl.", X, nr. 1 91.20 februarie
1 877, p. 3 (Revista externă), editat în ibidem, pp. 327-328.
.
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-....n"•liabile
.
ale celor două tabere, iar Eminescu a prezentat, cu reală îngrijorare, evoluţia

_...,.."'"' a problemei conflictului dintre cei doi competitori,, de a război la pace 1 66•
1

c.

În cadrul "crizei orientale" (1875-1878), M. Eminescu a aco�dat cea mai mare
prezentării critice, obiective, şi interpretării realiste, globale, promovând
naţionale româneşti, a evenimentelor din cadrul războiului ruso/româno-

Încă de la sfărşitul lunii august 1 876, când luptele de pe frontul sârbo/munt�

->nA..ntrnn"' " erau în plină desfăşurare, fără să se poată întrevedea sfărşitul lor, M.

a publicat şi a comentat politico-diplomatic Nota circulară din 15127 iunie 1876
elaborate de M ihail Kog�lniceanu, ministrul Afacerilor Străine, şi adr.esate
i otoma�e şi puterilor europene garante. În aceste acte oficiale diplomatice au
expuse revendicările guvernului militar din Peninsula Balcanică 1 68• Eminescu s-a
gazCtăreşte vulcanic faţă de . notificarea oficială şi de pretenţiile anacronice,
ale conducerii otomane, în frunte cu noul sultan Abd-ul Hamîd II, adresate
i Carol ! al �omâf1iei. În nota amintită i s-a cerut. imperativ lui Carol l; identic
dinul trimis guvematorilor otomani din provinciile interioare şi de graniţă ale ·
ui Otoman, să anunţe oficial şi1 cu salve de tun în România urcarea pe tron a
r
i sultan. Fulminantul gazetar a ironizat caustic şi a parodiat genial această
ilă notificare", "obrămicie a turcului", comparând conducerea otomană în
cu noul sultan cu o trupă ambulantă, seminomadă, compusă din anoşti saltimbanci.
Eminescu nu a considerat-o act oficial, iar M inisterul român al Afacerilor Străine

.
a.ro,mn'"" "1

·

1

•

Cestiunea Orientului [., Luni în 21 fev(ruar) delegaţii Montenegrului . . "), în ,.C.dl.", X, nr.
februarie 1 877, p. 3 (Revista externă). editat în idem. Opere, IX, pp. 332-333; idem, Turcia [.. În 9
) , în . C.dl:·, X, nr. 23/2 martie 1 877, p. 3 (Revista externă), editat în ibidem, p. 335; idem,
[., Poarta a respins . .. "], în ,.C.dl.". X, nr. 26/9 martie 1 877, p. 3 (Revista externă), editat în
p. 339; idem, Turcia [., La 12 martie .. . "], în ,.C.dl.", X, nr. 28/ 1 3 martie 1 877, p. 3 (Revista
editat în ibidem, p. 342; idem, Cestiunea Orientului [.. Cu toate zgomotele . . "], în "C.dl:', X, nr.
martie 1 877, p. 3 (Revista externă). editat în ibidem, pp. 345-346; idem, Turcia [., Un ordin al
-"•rmm ... "),'în ,.C.dl:' X, nr. 3 1 /20 martie 1 877, p. 3 (Revista externă), editat în idem, Opere, X,
ldem, Muntenegru [., «Corespondenţa Politică» primeşte . . "]. în "C.dl.", nr.40/ 1 5 aprilie 1 877. p.
externă). editată în idem. Opere, IX, pp. 363-364; idem. Muntenegru [., După cele mai nouă
) în .. C.dl.". X, nr.58/3 iunie 1 877, p. 3 (Revista externă), editat în ibidem, p. 390; idem,
[;, Creadă cine ce-i place "'), în .C d l. , X, nr. 62/ 1 2 iunie 1 877. p. 3 (Revista externă), editat
pp. 395-396; idcm, Muntenegru [" Suleiman paşa au păţit-o .. . "), în ,.C.dl:', X, nr. 65/ 1 9 iunie
3 (Revista externă), editat în ibidem, pp. 397-398; idem, Muntenegru [., La J0/22 1(una) c(urentă)
_"r"'"' · · · "). în ..C.dl."', X, nr.77/ l 7 iulie 1 877. p. 3 (Revista externă), editat în ibidem, p. 404.
N. Ciachir, Istoria. pp. 206-255.
· minescu. " Revista diplomatică ", în ..C.dl."', IX, nr. 95/27 august 1 876, p. 3, editat în idem,
IX. 1 980, pp. 1 92. 6 1 7 şi în următoarele 5 numere consecutive ale ziarului ieşean.
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a respins-o cu vădită indignare169. M.A.S. al României a trimis noului sultan
scrisoare oficială de felicitare cu ocazia întronării sale, modalitate di
intemaţională uzitată în relaţiile obişnuite dintre două state suverane1 70 •
rezultatele audienţei generalului Ioan Ghica, agentul diplomatic român la Istanbul, la
sultan otoman, Eminescu şi-a exprimat speranţa că prin tratative bilaterale
otomane s-ar putea obţine satisfacerea, de către conducerea otomană, a
româneşti fonnate în iunie 1 876 de M. Kogălniecanu 1 7 1 •
În alternativa unei alianţe c u Imperiul ţarist într-un viitor război
otomanilor, guvemul român a sondat poziţia puterilor europene garante în eventual
cererii ruseşti de tranzitare a armatelor imperiale prin România către sudul Du
l minenţa unui război ruso/tot'nân�toman a regenerat psihoza colectivă a
otomane de jaf la nordul Dunării, Eminescu l iezminţh1d zvonurile r�feritoare la
ameninţare otomană de tristă amintire 1 73• Constituţia otomană din decembrie 1
articolele 1 , ·2 şi 8, a generat un contlicf dipl<;>matic româno-otoman; ţ:miiiescu a
evoluţia acestuia şi a publicat documentele diplomatice ale controverselor ju
bilaterale174 •
După intrarea trupelor ruseşti, conduse de ţarul Alexandru I I Romanov, pe
României175, s-a declanşat războiul ruso-otornan, pe un front ce începea din
balcanică, continua la · nordul Mării Negre1 76 şi se prelungea în regiunea """'"""c'"'- �
..

·

169

ldem. ,.S-a obră:nicit turcut'. în ,.C.di.'', IX, nr. 97/1 septembrie 1 876. p. 3 (Diverse), editat în
1 96- 1 97; idem, Lămurire. în ,.C.dl:\ IX. nr. 98/3 septembrie 1 876. p. 3 (Diverse). editat în
pp. 200-20 1 .
0
1 7 Idem, România [.. Jurnalistica din ţară ... ""}, în ,.C.di.··. IX. nr. 1 00/8 septembrie 1 876, .p. 2 (
externă), editat în ibidem. p. 202.
171 ldem. Bucureşti {.. În sara sosirei ... "], în .. C.dl.". IX. nr. 1 06/26 septembrie 1 876, p. 2 (
.
internă), editat în ibidem, p. 2 1 2.
1 72 ldem.�Cestiunea Orientului [,. Se vorbeşte că În Consiliul de Miniştri al României . . . "}. în .. C.dl.
nr. 1 25/ 1 7 noiembrie 1 876, pp. 2-3 (Revista externă). editat în ibidem. pp. 2 5 1 -252.
173 ldem. . . Turcii noştri ", în ,.C . dl : ·. IX. nr. 1 29/26 noiembrie 1 876. p. 3 (Noutăţi), editat în
272.
1 74 ldem, Turcia [.. Constituţiunea turcească ... "]. în ..C.dl:·. IX. nr. 1 40/24 decembrie 1 876. p. 3 (
externă). editat în ibidem, p. 686; idem . .. Conflictul cu Turcia . . În ..C.dl.". X. nr. 1 /5 ianuarie 1 8
.
.
(Revista internă). editat în ibidem. p. 296; idem . .. Conflictul Între România şi Turcia . " în ..C.dl:·.
2/9 ianuarie 1 877. p. 2 (Revista internă). editat în ibidem. p. 686.
m ldem. Rusia [.. Spr.e comp(ectarea celor zise . . . ""}. în .. C.dl:�. X, nr. 4 0/ 1 5 apri l i e 1 877. p. 3 (
externă), edita( în ibidem, p. 365.
176 -ldem. Turcia [., Ziarul « Temps>> află:.. } în .. C.dl."'. X. nr. 40/ 1 5 ·apri lie 1 877. p. 3 {Revi�·ta
editat în ibidem. p. 3 64. ·
1 77 ldem. Turcia {., Au sosit ştire�--- "]. în ,.C. d l:·. X. nr.4 1 / 1 7 apri lie 1 877. p. 1 ( Revista externă),
în ibidem. p. 367; i dem. Armenia [., Kars. cetatea ... ·-;. în ,.C.dl:·. X. nr. 45/29 aprilie 1 877. p. 4 (
externă), editat în ib idem, p. 3 7 1 .
pp.

·

·

·
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a prezentat demersurile guvernului român pentru păstrarea neutralităţii ţării in
con�ict annat 1711 • După schimbul de focuri de artilerie de la Calafat (26 aprilie
79, a izbucnit de fete/o conflictul militar româno-otoman. Acest eveniment a avut
urmări imediate. Sultanul 1-a mazilit pe "principele vasal din România", măsură
ică ce i-a prilejuit lui Eminescu un comentariu ironic, acid, la adresa acestui gest
ist'80 . Pe de altă parte, Parlamentul român a votat proclamarea Independenţei de Stat
omâniei (9- 1 O mai 1 877), act istoric fundamental căruia Eminescu i-a analizat cu
motivaţiile, implicaţiile şi urmările interne şi externe1 81 •
Pentru a prezenta evoluţiile militare de pe fronturile de luptă din Balcani şi Caucaz,
Eminescu a introdus în cadrul secţiunii Revista externă rubrica specială De pe câmpul
război. Astfel, _pe frontul secundar din Caucaz ruşii au înaintat în Anatolia de Est, în
1 877, la începutul Junii runie fiind obligaţi să se retragă în Annenia, otomanii
pe poziţiile de la încţputul războiului 1 82•
Pe frontul principal din sudul Dunării, bombardamentele reciproce qe pe malurile
i între otomani şi români 1 83 se desfăşurau în paralel cu înaintarea detaşamentelor
ruseşti către Munţii Balcani 1 84• La Plevna/Pieven otomanii au oprit înaintarea
ruseşti; ceea ce a silit comandamentul annatei imperiale să solicite imperios
armatei române de luptă185 • În paralel cu aceste confruntări militare, ministrul
.

'

România [.. Evenimentele se grămădesc .. . "]. în "C.dl:·. X. nr. 40/ 1 5 apri lie 1 877, p. 2 (Revista
editat în ibidem, p. 363 .
. România {., Marţi in 26 (aprilie) curent . . . "]. în ..C.dl.", X. nr. 45/29 apri lie 1 877, p. 4 ( Revista
editat în ibidem. p. 370!
. Cestiunea Orientului /.. Ambasadele turceşti . . . "], în . .C.dl.'', X. nr. 46/ 1 mai 1 877, p. 3 ( Revista
editat în ibidem. pp. 3 7 1 -372.
m, România [., Întâmplările petrecute in parlamentul român ... "]. în ,.C.dl.'', X, nr. 49/ 1 1 mai 1 877.
(Revista internă), editat în ihidcm. p. 374; idcm. România [.. l 'o/111 Camerei şi al Senatului ... "], în
.. . X, nr.50/ l mai 1 877, pp. 4-5 (Revista internă). editat în ibidem, pp. 375-376.
, Depe câmpul de război [., În 511 7 mai ruşii . . . "], în .,C.dl:', X, nr. 49/ 1 1 mai 1 877, p. 5 ( Revista
editat în ibidem. p. 375; idcm, Cestiunf!a Orientului [.. De pe câmpul de război din Asia . .. "]. în
. X, nr. 56/29 mai 1 877, p. 5 ( Revista externă). editat Îtl ibidem. p. 387; idem, De pe câmpul de
f., Suh data de 3 iulie . . . "], în . . C.dl:', X, nr. 68/26 i unie 1 877, p. 3 (Revista externă). editat în
p. 399; idem. Turcia {., De pe câmpul de ră=hoi . . . "], în ..C.dl.", X, nr. 69/29 iunie 1 877. p. 3
externă). editat în ibidem. p. 400; idem. De pe câmpul de război [., Ruşii se retrag in
. . "]. în ,.C.dl:'. X. nr. 7 1 /3 iulie 1 877, p. 3 (&'Vis/a externă), editat în ibidem, p. 40 1 .
m . , . De la Calafat '', în .. C.dl:·. X, nr. 53/20 mai 1 877, p. 5 ( Noutăţi), editat în idem, Opere. X . p.

m. Cestiunea Orientului /. . De pe teatrul ră=boiului . . . "], în ..C.dl:', X, nr. 52/ 1 8 mai 1 877, p. 3
internă). editat în idem, Opere. IX. pp.378-379; idem. România f;. La Bechet au avut loc ... "f; în.:.
.
1.". X, nr. 55/27 mai 1 877. p. 5 ( Revista internă), editat în ibidem. p. 383.
. , ·.
•m. De pe câmpul de ră=hoi f,. În =iua de 8/20 /(una) c(urentă) . . . "], în .. C.dl.'', X, nr. .77/ 1 7 i�li ;�
p. 3 (Revista externă). editat în ibidem. pp. 403-404; idem. Turcia [., O telegramă df!·
•PfWClr.�că . . "], în ..C.dl:', X. nr. 84/3 august 1 877. p. 3 ( Revi:>ta externă). editat în ibidem. pp. 409.-ţW.
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Afacerilor Străine român M ihail Kogălniceanu a v1z1tat Viena, unde · a d
oficialităţile austriece deSpre poziţia României în noua fază a răZboiului
Eminescu a utmărit cu mare interes derularea acestei vizite, prezentând şi ana
cititorii români poziţia Curţii imperiale de la V iena, confonn căreia 'România n
'
cucerit teritorii la sudul Dunării 1 8
M. Eminescu a analizat critic telegramele şi informaţiile contradictorii
luptele de pe frontul balcanic din luna august 1 877, oferind opiniei p\lblice
tablou coerent al conflictului sud-dunărean 187 • După tentativele nereuşite ale
româno-ruse de a cuceri fortăreaţa Plevna şi redutele înconjurătoare, la
august 1 877, aceste bastioane puternic fortificate de otomani au fost încercuite
aliate creştine şi supuse unui asediu concentric. Se urmărea astfel
combatanţilor musulmani, detenninată de epuizarea alimentelor, apei,
prăbuşirea moralului luptătorilot. "Din nefericire s-a confirmat'', a comentat
Eminescu, că la mijlocul lunii septembrie 1 877 o coloană de infanterie
provizii a străpuns încercuirea prin sectorul rusesc şi a pătruns în Plevna1
penetrare, cât şi perspectiva prelungirii războiului pe fronturile balcanic şi
timpul iernii 1 877- 1 878 au impus comandantului aliat ruso-român adoptarea u
şi tactici adecvate, pe care Eminescu le-a analiiat cu minuţiozitate şi realism 1 89,
încă o dată că era un bun cunoscător şi un fin comentator al fenomenul�i militar.
special, gazetarul a prezentat comportamentul vitejesc, eroic, al soldaţilor,
ofiţerilor diviziei a IV-a a annatei române, mare unitate combativă fonnată din
în luptele de la Griviţa şi Bukova, redute din centura de apărare a Plevnei,
septembrie-octombrie 1 877. Eminescu a făcut un apel patetic, patriotic, la
bogaţii timpului, la asociaţiile caritabile, pentru obţinerea fondurilor necesare
•

·

1 86

ldem, România [,. La 2() iulie (1 august) .. . "], în ,.C.dl:'. X, nr. 8 1 /27 iulie 1 877. p. 3
editat în ibidem, p. 405.
187
lqem, Turcia [,, «Daily Telegraph'' crede . . . "}, în ,.C.dl.", X. nr. 85/5 august 1 877, p.
externă), editat în ibidem, p 4 1 1 ; idem, Turcia [,, Mehmed-Aii telegrafiază ... "}, în "C.dl:'. X,
august 1 877. p. 2 (Revista externă), editat în ibidem, p. 4 1 4; idem. Turcia [,. Nu sânt
,
adevărate ... "]. în "c.dl..". X, nr. 88/ 1 4 august 1 877, p. 3 (Revista externă), editat în ibidem. p.
Turcia [,, Şepte zile de-a rândul... "}. în .. C.dJ.'·, X, nr. 89/ 1 9 august 1 877. p. 3 (Revista
.
ibidem. p. 420.
188
ldem, Depe câmpul de răzBoi [,, «Pesti Naphj,, primeşte . . . ", în ,.C.dl.'', X, nr. 99/ 1 4
p. 3 ( Revista externă), editat î n ibidem, p. 427; idem, Turcia {,, De mai multe zile ... ''}. în
1 00/ 1 6 septembrie 1 877, p. 2 (Revista externă). editat în ibidem. p. 428; idem. Turcia /" Din
confirmat . . . "}. în ,.C.dl." , X. nr. 1 0 1 / 1 8 septembrie 1 877, p. 3 (Revista externă). editat în
429.
1 89
ldem. De pe câmpul de război {.. La /8 curent s-a tinut . . . "}, în ,.C.dl:', X. nr. 1 03/23 septcm
p. 2 (Revista externă). editat în ibidem. p. 429; idem, De pe câmpul de război [,.
Politică)) cuprinde . .. "]. în "C.dl:', X. nr. I l 0/9 octombrie 1 877. pp. 2-3 (Revista externă),
ibidem, pp. 433-434.
·
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armament şi muniţii, cu echi�ament sanitar şi militar adecvat, cu provizii etc. a acestei
divizii eroice, în prag de iarnă 1
În lunile noiembrie-decembrie 1 877 conducerea ziarului de orientare conservatoare
Timpul", în redacţia căruia M. Eminescu lucra de la 1 noiembrie 1 877, a fost rezervată
faţă de evoluţia evenimentelor militare din Balcani, deoarece sfărşitul războiului
ruso/româno-otoman nu se întrezărea încă. Din acest motiv evenimentele militare
balcanice au avut un ecou slab în publicistica lui Eminescu din lunile de debut la
periodicul bucureştean 191 • La sfărşitul lunii decembrie 1 877, ziarul "Timpul" a declanşat
insă o virulentă campanie de presă antiliberală, Eminescu publicând articolul
Dorobanţii" 192 • Poetul-gazetar a descris cu realism şi cu durere în suflet starea jalnică în
care se aflau învingătorii de la Plevna şi s-a revoltat împotriva guvernanţilor liberali, care 
au neglijat dotarea cu hrană, echipament adecvat de iarnă şi armament corespunzător a
luptătorilor români: "Au sosit la Bucureşti dorobanţii de pe câmpul de război. Aceşti eroi,
cu care gazetele radicale se laudă atâta, sunt, mulţumită guvernului, goi şi bolnavi" 1 93 •
Eminescu a subliniat faptul că armata română era formată, în majoritate
covârşitoare, din ţărani, care formau atunci, potrivit concepţiei poetu lui-gazetar, "singura
tură producătoare" din societatea românească. Armata română, apocaliptică, a repre
tat cu cinste şi a apărat cu eroism interesele naţionale româneşti în sudul Dunării: "lntr
ldevăr, dacă este vreun organ al naţiunii (române - compl. D.P.), care-n aceste vremi triste,
cind totul e ameninţat, să prezinte o privelişte mai mândră şi mai întăritoare de suflet e
organul puterii fizice a poporului român, - ostaşul care azi ( . . . ) a ţinut singur drapelul
s"194• Ţărănimea, care ridica prima pieptul împotriva pericolului extern, era dispreţuită şi ·
prită pe nedrept de moşierii români. Dar în ochii lui Eminescu ţărănimea s-a bucurat de
ierea cuvenită şi binemeritată: "( . . . ) dacă e un element care să mai merite
unoştinţa noastră deplină, pentru că dă oarecare strălucire celor din urmă pagine ale
•

ldem, De pe câmpul de război {., «Die Presse» din l 'iena . ""], în ,.C.dl.", X, nr. 98/ 1 1 septembrie
pp. 2-3 ( Revista internă), editat în idem. Opere, X. p. 65 1 ; idem, De pe câmpul de război [,, Atacul
inceput vineri . . . "]. în ,.C.dl.", X, nr. 1 1 1 / 1 2 octombrie 1 877, p. 2 (Revista internă), editat în idem,
re, IX, pp. 433-435; idem, ,.Divizia a patra", în idem, loc. cit. , p. 2 (Noutăţi), editat în ibidem, p. 435.
Vezi polemica dintre M . Emi nescu şi Al. Lahovary, unul dintre conducători i grupului conservator, pe
a .. neutral itătii binevoitoare·· a ziarului conservator "Timpul·' fată de Războiul pentru Independenta
i şi de politica guvernului liberal condus de 1. C. Brătianu la sfârşitul anului 1 877, la Gh. Bulgăr.
rea şi Independenţa românilor văzute de poet. în voi. Eminescu: sens, timp şi devenire istorică, Il.
1. 1 989. pp. 27 1 -272.
M. Eminescu, "Dorobanţii'', ["Au sosit in Bucureşti dorobanţii ... ) , în ,.Timpul'', Il, nr. 293/30
mbrie 1 877, p. 2 (Revista internă), editat în idem, Opere, X, 1 989, p. 33; O. Vatamaniuc, M.
lnescu la .. Timpul" (1877- 1883). . România Liberă "" (1888) şi .. Fântâna Blanduziei (1888- 1889) " , în
, Eminescu, Opere, x, 1 989, p. VII.
M. Eminescu. ,.Dorobanţii", p. 2; ibidem. X. 1 989. p. 33.
ldem, [,, Mine, duminică, e ziua hotărâtă . . . "], în "T:', III, nr. 222/8 octombrie 1 878, p. 1, editat în
Opere, X, pp. 1 36- 1 37.

1 77,

.

.

"

.

,

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

49

Botoşani

Muzeul

istoriei noastre este tocmai acel popor din sate, care a rămas inaccesibil tuturor înnoituri
noastre nenorocite, dar care se stinge prin munca de Sisif ce i s-a impus, pentru că
el şi nu altul să susţie uneltele car�) extenninează" 195 •
.
Viziunea istorică de ansamblu asupra trecutului românesc, pe de o parte, '-'Y'"''u ....
politico-diplomatice interne şi internaţionale din perioada 1 877- 1 880, pe de altă parte,
detenninat pe gazetarul M. Eminescu să consacre, în februarie 1 880, un număr de
originii, importanţei şi sensurilor majore ale Independenţei naţionale a României. Cu
evidentă atitudine antiliberală şi cu o verticală demnitate naţională, M. Eminescu
precizat tranşant că "( . . . ) independenţa, departe de a fi meritul actualei generaţii, e
vieţii noastre istorice, minus inepţiile unui partid compus din oameni ignoranţi şi de
credinţă, care n�au dat această sumă ştirbită (subi.D.P.)"1 96•
d. Poziţia şi politica marilor puteri europene faţi de evenimentele din ..
197
1882, derulate În zona dunireano-balcano-anatoliană , au fost analizate şi nrl'•7fflt�t

de M. Eminescu cititorilor români în paralel cu mediatizarea evoluţiilor
subliniate anterior la punctele a-b-c.
Încă din articolul de debut la "Curierul de laşi", M. Eminescu a prezentat o ·
de ansamblu a "problemei orientale" în luna mai 1 876: marile puteri europene nrE"7Pint�'
diferite proiecte şi memorii de rezolvare pe cale paşnică a divergenţelor din
bineînţeles, cu promovarea propriilor interese expansioniste în respectiva zonă 1
Concertul marilor state europene a adoptat o politică de expectativă faţă de urcarea pe
a noului sultan Murad V şi, ma.i ales, faţă de programul său de reformare "'"l"',.up•v•
Imperiului Otpman199• M. Eminescu a prezentat cititorilor ieşeni şi a analizat
obiectivitate şi clarviziune Proiecţul pentru o soluţionare practică a Cestiunii
elaborat de generalul rus lgnatiev, adică, direct spus, de Curtea Imperială ţaristă. Pe ru
Imperiului Otoman se vor forma, a propus Ignatiev, regatele: Bulgariei, Serbiei,
(teritoriul din 1 876, deci fără Dobrogea!}, Albaniei, Greciei (completat cu
limitrofe). lstanbulul, Strâmtorile şi zona limitrotă vor intra în stăpânirea Rusiei ţariste,
viitor centru al unei confederaţii a statelor balcanice cu populaţii slave. Comentând
195 Ibidem.
196 Idem, {,, Unul din miturile cele mai semnificative .. . "}, în ,.T.", V, nr. 35/ I 4 februarie I 880, p. I ,
î n ibidem, p. 4 I 5 (articolul l a pp. 4 1 5-4 1 6).
197 N. Ciachir, Istoria, 1 987, pp. 1 93-273.
1 98 M. Eminescu, Turcia {,, Ziarului « Times11 i se telegrafiază ... "}, în "C.dl.", IX, nr. 55/ 1 9 mai 1 8
laşi, p. 3 (Revista externă), editat în idem, Opere, IX, 1 980, p. 1 07; idem, Turcia {,, «Pesther Lloyd11
no. său .. . în "C.dl.", IX, nr. 56/2 I mai I 876, p. 2 (Revista externă), editat în ibidm, pp. 1 09- 1 1 1 .
199 ldem. Germania {,, 0 telegramă din Ems .. . "], în ,.C.di:', IX, nr. 57/23 mai 1 876, p.3 (
externă), editat în ibidem, p. 1 1 4; idem, Germania [" Gazeta oficială . .. "}, în "C.dl:', nr. 60/�0 mai 1
p. 3 (Revista externă), editat în ibidem, pp. 1 1 9- 1 20; idem. Germania {,, Scrisoarea către suverani... "],
..C.dl.", IX, nr. 62/4 iunie 1 876, p. 3 (Revista externă). editat în ibidem, p. 1 22 .
·· ,

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

50

ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS

creaţie hibridă a politicii expansioniste ruseşti pe axa Balcani-Istanbul-Anatolia, autorul a
lansat un îndreptăţit semnal de alarmă, avertizând asupra pericolului fatal al plasării
200
României între regate slave obediente ţarului rus .
Deşi marile puteri europene nu erau îndreptăţite să intervină în conflictele dintre
Imperiul Otoman şi statele tributare balcanice (Serbia, Muntenegru, România),
ambasadorul rus la Istanbul a încercat să-I convingă pe principele sârb Milan Obrenovic să
'
nu atace teritoriile otomane balcanice, atitudine salutată de Eminescu, care a precizat că
negocie,rile între părţi, oricât de lungi şi anevoioase ar fi, sunt de preferat unor conflicte
201
sângeroase • Atmosfera războinică din Balcani i-a determinat pe împăraţii Rusiei şi
Austro-Ungariei să se întâlnească la Reichstadt (în Boemia) şi să discute despre evoluţiile
politicO-militare din sudul Dunării. Deşi discuţiile au fost secrete, Eminescu a intuit
caracterul şi finalităţile acestora şi le-a prezentat, obiectiv şi realist, cititorilor săi,
declarându-se adeptu l menţinerii prevederilor tratatului de pace de la Paris ( 1 856)
referitoare Ia statele sud-dunărene202 .
EmineScu a prezentat şi a analizat pentru cititorii "Curierului de laşi" şi proiectul
de rezolvare a "problemei orientale" în viziune austro-ungară. Astfel, această iniţiativă
�vansa ideea ca Austro-Ungaria să anexeze Bosnia, Serbia şi M untenegru, Bulgaria să
devină autonomă, asemenea României, iar Grecia să-şi extinsă teritoriul în Tracia şi în
insulele din Mările Egee şi Mediterană. I mperiul Otoman ar mai rămâne în Europa doar cu
Rumelia orientală şi cu oraşul I stanbul. Eventualele litigii dintre statele riverane
,,bătrânului lstru" ar putea fi evitate sau aplanate prin organizarea unei Confederaţiuni
dunărene, plasată sub protectoratul Austro-Ungariei. Monarhia dualistă va practica în
ceastă confederaţie artificial creată o politică comercială bazată pe liberul schimb. I lustrul
pzetar a respins de Ia început varianta austro-ungară de organizare politico-economică a
nei dunărene. Mai mult decât atât, Eminescu a văzut în Confederaţiunea dunăreană un
Instrument politic pentru promovarea intereselor economico-comerciale ale evreiiŢiii
ustro-ungare. El s-a împotrivit constituirii Confederaţiunii dunăreane, ca sursă de materii
prime şi piaţă de desfacere a produselor finite din monarhia dualistă. O eventuală
onjederaţiune a statelor dunăreană, realizată prin libera şi conştienta adeziune a
membrilor consolidată prin promovarea şi protejarea propriilor interese economice,
litice, militare etc. ar favoriza o reală dezvoltare economică, socială, culturală etc.
·

ldem. Cestiunea Orientului [" Ziarul «N Fr Pr. 11 in no. său ... "], în .,C.dl.", IX, nr. 6 1 /2 iunie 1 876, p.
(Revista externă). editat în ibidem, pp. 1 20- 1 2 1 .
ldem. Anglia [., L a o interpelare . .. "'], în ,.C.dl:·, IX, nr. 64/9 iunie 1 876, p . 3 ( Revista externă), editat
ibidem, p. 1 25; idem, Serbia [., Reprezentantul Rusiei .. "}, în ,.C.dl.", IX, nr. 70/23 iunie 1 876. p. 3
(Revista externă), editat în ibidem, pp. 1 3 1 - 1 32.
ldcm. Austro- Ungaria [., In 26 /unie (8 Iulie) a avut loc ... "}, în "C.dl.'', IX, nr. 73/2 iulie 1 876. p. 3
(Revista externă), editat în ibidem, pp. 1 3 8- 1 39; idem, " Mobilizare În Austro-Ungaria", În "C.dl.'', IX .
. 73/2 iulie 1 876, p. 3 (Noutăfi). editat în ibidem. p. 1 42; idem, Austro-Ungaria [., Conferinţa de la
lchstadt ""}. în ,.C.dl.", IX, nr. 74/4 iulie 1 876, p. 3 ( Revista externă), editat în ibidem, p. 1 44.
.
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M
zonală203• Trebuie să subliniem consecventa şi realismul cu care ziaristul M. Eminescu
urmărit şi a prezentat critic cititorilor săi diferitele proiecte utopice .(rus/lgnatiev,

ungar) de rezolvare în cinic avantaj propriu a "problemei orientale balcanice".
Acordul ruso-austrG"ungar

de la Reichstadt a început să-şi arate efectele: pe de

parte austriecii au închis portul Kleck, tăind astfel aprovizionarea cu arme şi munitii

sârbilor (cărora Franz Josef le refuza un stat independent) şi, indirect, a otomani

Annata austro-ungară, mobilizată pentru "manevre şi aplicaţii" în zona Dunării mij

ridica un mare semn de. întrebare: va interveni sau nu în conflictul sârlxH>toman

derularef05 Pe de altă parte, ţarul Alexandru Il Romanov 1-a primit rece, necupJomatM
provocator chiar, pe noul ambasador otoman în Rusia,

Kabuli-paşa,

neprotocolar acestuia atitudinea politico-militară a Imperiului Otoman faţă de

M . Eminescu a considerat că austro-ungarii îşi promovează cu putere, prin

mijloacele, interesele în conflictul balcanic: subminează lupta dreaptă a sârbilor
neatâmare cu scopul de a împiedica formarea unui stat independent, un posibil
pansârbesc la graniţa

de sud a Monarhiei dualiste. Ziaristul a interpretat

nediplomatică a ţarului faţă de Kabul-paşa ca reflectând politica agresivă rusească faţă
otomani şi premiza unei posibile viitoare declaraţii de război adresate l stanbulului.
Gazetarul

Eminescu a

diplomaţiei ruseşti, din iulie
franceze208,

urmărit cu

atenţie şi

a comandat critic

1 876, adresate forurilor conducătoare en��lezeşti'v

de rezolvare pe cale paşnică a diferendului

Astfel, Rusia s-a oferit să medieze amintitul conflict ş,i să realizeze împăcarea

beligerante, după care urma încheierea păcii şi alcătuirea unei comisii mixte oto1111anc

europene (inclusiv ruse!) pentru provinciile otomane sud-dunărene cu populaţie
Franţa şi Italia au respins propunerea rusească, iar Anglia a ignorat-o.

Cum era de aşteptat, şi oamenii politici englezi au propus diferite variante '

rezolvare a diferendului din

Balcani.

Astfel,

E.

W.

G ladstone, tăcând publice

1
1 876, a propus scoaterea acestor provincii de sub administraţia otomană şi trecerea lor

condamnând atrocităţile comise de otomani în Bosnia, Herţegovina, Bulgaria în anii
,.

203 ldem, Cestiunea Orientului [., Ziarul oficios .. . :.]. în .,C.dl.", IX, nr. 79/ 1 6 iulie 1 876, p. 3 (

externă). editat în ibidem, p. 1 54 .
204 ldem, A ustro- Ungaria [., Intrevederea de la Reichstadt ..

] în "C.dl.", IX, nr. 80/ 1 8 iulie 1 876, p.
(Revista externă), editat în ibidem, pp. 1 56- 1 57.
20� ldem. Ungaria [.. În urma ordinelor . . "], în ,.C.dl.", IX, nr. 80/ 1 8 iulie 1 876, p. 3 (Revista
editat în ibidem, pp. 1 57- 1 58.
206 Idem, [" O altă ştire . . "], în "C.dl.", IX, nr. 8 1 /2 3 iulie 1 876, p. 4 (Revista externă), editat în
p. 1 59.
207 ldem, Cestiun�a Orientului [., De mai multă vreme .. . "], în .,C.dl.", IX, nr. 83/28 iulie 1 876,
(Revista externă). editat în ibidem, pp. 1 62- 1 63. ·
208 ' 1dem, Francia [., Rusia a propus ... "], în "C.dl.'', IX, nr. 85/1 august 1 876, p. 3 (Revista
editat în ibidem, p. 1 75.
.

.
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mandatul unei puteri europene nenominalizate, dar presupuse: Anglia209 • La începutul
kmii septembrie 1 876 mari le puteri europene au recomandat conducerii otomane să
heic pacea cu sârbii pe baza principiilor umanităţii, civilizaţiei moderne şi a
prevederilor tratatului de pace de la Paris2 1 0•

Analizând propunerile şi demersurile diferitelor curţi europene de rezolvare a
roblemei orientale balcanice", Eminescu a scos în evidenţă două aspecte ale acestor
Iniţiative şi acţiuni. Primul: interesele politice, strategico-militare, economice, comerciale
. ale marilor puteri europene în Pen. Balcanică prevalau faţă de rezolvarea rapidă,
nică, cu minime pierderi umane şi materiale, a conflictelor din zonă. Al doilea:
ierea diplomatică a marilor puteri europene în conflictul balcanic era lentă,
nsecventă, cu viteză şi eficienţă de melc, în timp ce bof!!bardamentele şi distrugerile pe
ntul sârbo-otornan continuau zilnic. Aceeaşi diplomaţie ·europeană îi stătuia pe otomani
înceteze cu vărsările de sânge nevinovat creştin, dar islamicii păreau a nu înţelege sau
doreau să o facă2 1 1 •
Realismul şi vizionarismul concluziilor formulate de M. Eminescu în articolul din 1
tembrie 1 876 au fost confirmate în săptămânile următoare prin poziţiile adoptate de
riie puteri europene2 1 2 (Anglia2 1 3, Austro-Ungaria2 1 4 şi Rusia2 1 5 ) în problema încheieri.i
cii în Balcani şi a configuraţiei politice, teritorial-administrative, militare, demografice,
fesional-religioase etc. postbelice. Primu! pas spre încheierea păcii în Balcani era
Iizarea unui armistiţiu "în regulă" (cum 1-a numit Eminescu !) între beligeranţi.
ucerea otomană a acceptat să încheie un armistiţiu2 1 6 cu sârbii şi muntenegrenii de 4săptămâni, sub presiunea diplomaţiei şi flotei engleze în Dardanele2 1 7 şi a mobilizării
ldem, Anglia [.. G/adstone a publicat "], în ,.C.dl.", IX, nr. 96/29 august 1 876, p. 2 (Revista externă),
lat în ibidem, p. 1 93.
ldem, Germania [., « Nord-Deutsche Allgemeine Zeitung)) .. ] " , în "C.dl:', IX, nr. 98/3 septembrie
6, p. 3 (Revista externă), editat în ibidem, pp. 1 97-1 98.
1 1dem, Turcia [.. Diplomaţia cu mersul de cu/bec "], în ,.C.dl:', IX, nr. 97/1 septembrie 1 876, p. 3
ista externă), editat în ibidem, pp. 1 95- 1 96.
ldem, Cestiunea Orientului [., Din sorginţi autorizate "], în "C.dl.'', IX, nr. 1 02/ 1 7 septembrie 1 876,
3 (Revista externă), editat în ibidem, p. 205-206.
ldem, Anglia [., Cu toate meetinguri/e "], în "C. dl:', IX, nr. 99/5 septembrie 1 876, p. 2 (Revista
rrnă), editat în ibidem, pp. 201 -202.
ldem, A ustro-Ungaria [.. Zilele acestea ... "], în "C.dl.", IX, nr. 1 04/ 22 septembrie 1 876, p. 3 (Revista
nă), editat în ibidem, pp. 209-2 1 O.
ldem, Cestiunea Orientului [.. Ziarele din Bucureşti . "], în "C.dl.", IX, nr. 1 0 1 / 1 2 septembrie 1 876, p.
(Revista externă). editat în idem, Opere, X, p. 535.
ldem, Turcia [. , La 1 0 octomvrie ... "], în ,.C.dl.", IX, nr. 1 09/3 octombrie 1 876, p. 3 (Revista externă),
lat în idem. Opere, IX, p. 222; idem, Turcia [., În urma unei noi audienţe .. "], în ..C.dl.", IX, nr. 1 1 1 /8
brie 1 876, p. 2 ( Revista externă), editat în ibidem, p. 226.
ldem, Turcia [,, Fiindcă realizarea . . "], în "C.dl:', IX, nr. 1 07/29 septembrie 1 876, pp. 2-3 ( Revista·
trnă). editat în ibidem, p. 2 1 5.
...
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n Botoşani

Muzeul

parţiale a am1atei ruseşti la grani ţele cu Imperiul Otoman2 1 8. Gazetarul, atent la

aspectele problemei

armistiţiu lui în

Balcani, a

prezentat şi

a

analizat propu

guvernului englez, adresată marilor puteri europene, ca în timpul încetării t ....n,.,,,_,..,
luptelor armata română să ocupe linia de demarcaţie între sârbi şi otomani şi

Bu lgaria, până când conducerea otomană va aplica acolo reformele admin

anunţate anterior. Acest proiect va fi finanţat de marile puteri europene. Dacă acest

propuneri se va aplica, a conchis Eminescu, România va juca un rol important, civil
în soluţionarea rapidă şi eficientă a "problemei orientale balcan ice"2 1 9 •

Noul ambasador rus la Istanbul, generalul Ignatiev, despre care am pomenit

paginile anterioare-, a înaintat conducerii otomane propunerile ruseşti pentru
armistiţiului cu sârbii şi muntenegreni i22 0• În paralel cu aceste demersuri dip

annata rusă se pregătea pentru uri eventual război cu otomanii. Entuziasmu l ruşilor faţă

o astfel de · confruntare era mare, dar l ipsa banilor pentru finanţarea ei se arăta a fi
măsură, a conchis, sarcastic, M. Eminescu22 1 • În cele din urmă, conducerea·
acordat sârbilor un armistiţiu de două luni, acceptat de Belgrad222 •
După încheierea armistiţiului pe frontul balcanic,

M.

Eminescu a urmărit cu

preparativele diplomatice pentru organizarea şi desfăşurarea Conferinţei

�<ll

marilo
uteri euro
� de la lstanbul,
ntru soluţionarea "problemei orien e'� şi
��
�
. �
.
Anghet2 · , Germametu sau Impermlut Otoman225 faţă de această .mtrumre. In ceea

E

priveşte poziţia oficială a României faţă de criza din Balcani, guvernul a declarat că

218

Idem, Rusia [., Formarea de regimente . . . "]. în ..C.dl.", IX, nr. 1 1 0/6 octombrie 1 876, p. 2
externă), editat în ibidem. p. 225.
219
ldem, Cestiunea Orientului [., Aflăm că guvernul englez . . . "]. în ,.C.dl:', IX, nr. 1 1 0/6 octombrie 1
p. 2 ( Revista internă), editat în ibidem. pp. 222-223.
220
ldem, Turcia [.. În 12124 octomvrie . . . "], în ,.C.dJ:·. IX, nr. 1 1 4/ 1 7 octombrie 1 876, p. 3
externă), editat în ibidem, p. 233.
221
ldem, Rusia [.. După cele mai nouă dispoziţii . . . "]. în ..C.dJ:·, IX. nr. 1 1 4/ 1 7 octombrie 1 876,
( Revista externă), editat în ibidem, pp. 233-234.
222
ldem, Turcia [" «Foaia oficială» a guvernului . . . "], în ,.C.dl.'', IX, nr. 1 1 7/24 octombrie 1 876,
( Revista externă). editat în ibidem, pp. 238-239.
22
IX,
3 ldem. Cestiunea Orientului [.. Lordul Salisbury au ajuns la Constantinopol .. . "]. în
C dJ
1 3 1 / 1 decembrie 1 876, p. 3 (Revista externă). editat în ibidem, pp. 275-276; idem, Turcia [., În
conferinţei . . . "], în ,.C.dl.", X. nr. 2/9 ianuarie 1 877, p. 2 ( Revista externă). editat în idem, Opere. X.
643-644.
224
ldem. Germania [., La prânzul parlamentar . . . "]. în ,.C.dl:', IX, nr. · 1 29/26 noiembrie 1 876.
( Revista externă). editat în idem, Opere, IX. p. . 27 1 ; idem, Cestiunea Orientului, [., nn,·n"''·'"''
principelui Bismarck... "], în ,.C.dJ:·. IX, nr. 1 32/3 decembrie 1 876. p. 3 ( Revista externă),
ibidem. pp. 277-278.
m ldem, Turcia [., Pentru a neutraliza efectele conferinţei ... "], în .. C.dl.". IX, nr:
1 876. p. 3 ( Revista externă), editat în ibidem, p. 265.
'·
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mova o politică paşnică, "naţională" şi neutră226• Ziaristul, profund cunoscător al
oluţiei "problemei orientale", şi-a exprimat punctul de vedere în această chestiune,
ţinând că guvernul român trebuie să se ocupe direct şi eficient de soarta românilor sud
năreni. El a propus reînfiinţarea fostei mitropolii a Proilaviei, pentru apărarea şi
identităţii şi intereselor religioase, cultural-educative, lingvistice ale
unităţilor româneşti sud-dunărene. La aceste eforturi şi demersuri trebuie să se adauge
cele ale diplomaţiei de la Bucureşti22 7 .
M. Eminescu a prezentat cu satisfacţie începerea tratativelor diplomatice la Istanbul,
februarie 1 877, între sârbi şi muntenegreni, pe de o parte, şi otomani, pe de altă parte,
încheierea păcii în Balcani228• La 1 9/3 1 martie 1 877 a fost definitivflt şi semnat la
-..JnUJ'a protocolul final al Conferinţei de la Istanbul, act final destinat a rezolva, în opinia
natarilor, "problema orientală balcanică". Prin acest protocol se cerea conducerii
a.JII'Irn<>nP să încheie P.acea cu beligeranţii balcanici, să demobilizeze armatele din vestul
· să i,ntroducă şi să aplice reforme moderne, să trateze uman şi civilizat
Ml'"al'"" minoritare din imperiu. În caz contrar, I mperiul rusesc putea declara război
lui Otoman, pentru a-1 sili să accepte prevederile protocolului229• Eminescu a
şi a comentat critic textele protocolului şi ale actelor adiacente. Continuând
••Ji2� politică, autorul a comparat soarta I mperiului Otoman cu cea a Cartaginei antice în
�Mthrt cu Roma republicană, aceasta din urmă fiind substituită de concertul marilor puteri

În ceea ce priveşte protocolul amintit şi România, M. Eminescu a respins cu
•lllig;na•·e şi a criticat vehement ignoranta şi poziţia oficială a marilor puteri europene faţă
statutul juridico-diplomatic al ţării noastre, recunoscut încă din 1 856. Astfel, concertul
puteri europene clama că neutralitatea României într-un eventual război ruso
nu a fost stipulată în nici un tratat de pace începând cu 1 856, că această ţară era
a fi parte integrantă a Imperiului Otoman. Eminescu a demonstrat, cu
şi logică istorico-juridică, pe baza interpretării articolelor XXII-XXVII ale

ldem, România [.. /n şedinţa Camerei . . . "}, în "C. dl.", IX, nr. 1 34/ 1 0 decembrie 1 876, p. 3 (Revista
editat în ibidem. pp. 284-285.
ldem, Cestiunea Orientului [.. Un cuvânt la vreme ... "}, în ,.C.dl.", IX, nr. 1 3 1 / 1 decembrie 1 876, p. 3
externă). editat în ibidem, p. 276.
ldem, Cestiunea Orientului {.. Preocuparea de căpetenie .. . } în ,.C.dl.", X, nr. 1 4/9 februarie 1 877, p.
Revista externă), editat în ibidem, pp. 323-324.
ldem, Cestiunea Orien_tului [., În 7119 Mart(ie) protocolul... '], în ,.C. dl :'. X, nr. 281 1 3 martie 1 877. p.
(Revista externă), editat în ibidem, p. 342; idem, Cestiunea Orientului [.. Ştirile din urmă ... "}; [;. Ştirile
ltrăinătate . . . "}, în "C.dl.", X, nr. 32/23 martie 1 877, p. 3 ( Revista externă), editat în ibidem, p. 3 5 1 ;
Cestiunea Orientului [., După dezbateri diplomatice ... "}, în C dl X, nr. 33/25 martie 1 877, p. 2
ista externă), editat în ibidem, pp. 352-353.
.
ldem, Cestiunea Orientului [., Se pare că pesimiştii... "}. în ,.C.dl : , X, nr. 34/ 1 aprilie 1 877, p. 3
• ••111\1/.ftn externă). editat î n ibidem, pp. 353-354.
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tratatului de pace de la Paris ( 1 856), că statutul european al României era, de jure el
jacto, diametral opus celui invocat de marile puteri europene23 1 .

Ziaristul M . Eminescu a analizat prevederile tratatu lui de pace de la Berlin C
1 878) şi cum s-au reflectat acestea asupra "problemei orientale". El a considerat
respectivul tratat nu a soluţionat "chestiunea orientală" ci, dimpotrivă, a creat
complicaţii diplomatice europene ce ar putea degenera, în anumite împrejurări, într-un
război. România s-ar fi aflat atunci într-o situaţie foarte grea, deoarece se situa
I mperiile rusesc şi Austro-Ungar, în plină expansiune către sudul Europei. Autorul
avansat o soluţie pentru ieşirea dintr-o astfel de posibilă criză: ţara noastră să-şi
neutralitatea politico-diplomatico-militară şi sistemul defensiv armat232 .
În vara anului 1 880 relaţiile greco-otomane se aflau în criză, datorită ..=.v•ui•v•
problemei trasării frontierei comune în Tracia. Eminescu a prezentat atitudinea
europene faţă de tergiversările otomane: dacă ziarele englezeşti pronosticau
otoman în urma blocadei navale a ţărmurilor şi a Istanbulului, cele de limbă germană
pronunţau pentru păstrarea status-quo-ului în Orient şi oprirea penetraţiei ruseşti în
zonă233• După soluţionarea diferendului greco-otoman asupra frontierei comune,
încheierea unui tratat bilateral (iulie 1 88 1 ), marile puteri europene îşi promovau, cu
cinism, interesele complexe în Orientul Apropiat. Eminescu a atras atenţia asupra stării
nesiguranţă, de continuă agitaţie politico-diplornatică, de rupere a fragilului
politic existent, a alianţelor pofitico-militare ce se încheiau, toate fiind rezultate
jocurilor de interese ale marilor puteri europene234•

e. Relaţiile româno-otomane Între 1878-188323s
Prezentarea primilor ani ai relaţiilor dintre România independentă şi
Otoman nu a constituit o orientare principală în publicistica lui M. Eminescu în ·
temporal amintit anterio�36, ci una secundară, conjuncturală.

231 ldem, România [., Declaraţia secretarului de stat Bourke . . . "}, în ,.C.dl.", X, nr. 3 8/ 1 0 aprilie 1 877,
3 ( Revista internă), editat în ibidem, pp. 358-359; idem, România [., «Agence Russe)) capătă
Constantinopo/e . . . "}, în ,.C.dl.", X, nr. 39/ 1 2 apri l ie 1 877, p. 3 (Revista internă), editat în ibidem,
359-36 1 .
232 1dem, [., Nu încape îndoială . .. "], în "Timpul'', V, nr. 1 76/8 august 1 889, Bucureşti, pp. 1 -2 (Al
editorial), editat în idem, Opere, XI, pp. 290-29 1 .
233 1dem, [., Atitudinea presei oficioase . . . "}, în ,.T:', V, nr. 2 1 9 din 1 / 1 3 octombrie 1 880, p. 1 (
Bucureşti, 30 septembrie 1880), editat în ibidem, pp. 352-353.
234 1dem, [., De când cu aplanarea arzdtoarelor
cestiuni orientale . . . "}, în ,. T:', VI, nr. 1 47/9 iulie 1 88 1
1 ( Editorial: Bucureşti. 8 iulie, 1881), editat în idem, Opere, XII, 1 985, p . 225.
235 N. Ciachir, Istoria. pp. 25 1 -273, passim; idem, Contribuţii la istoricul relaţiilor româna-/urce (
1914), în ,.Buletin A. D.I.R. t:·, nr. 5(23)-1 970, Bucureşti, pp. 3 - 1 0.
230 D . Vatamaniuc, op. cit. , în M. Eminescu, Opere, X, 1 989. pp. XVII-XIX.
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I ntegrarea D6brogei, străvechi pământ românesc, fostă provincie otomană (c. J 4201 877), în cadrul României independente, în 1 878, i-a prilejuit lui M. Eminescu publicarea
unor articole pe această temă. Autorul a făcut referiri istorice la luptele dintre M ircea cel
Bătrân şi otomani pentru stăpânirea teritoriului dintre Dunărea inferioară şi Marea Neagră
şi la situaţia I mperiului Otoman în 1 878- 1 878237 • Gazetarul a comentat cu ironie incidentul
diplomatic dintre ministrul plenipotenţiar român la Istanbul, Dumitru Brătianu, şi guvernul
otoman, cauzat de faptul că înalţii demnitari otomani nu I-au felicitat pe Carol 1 cu ocazia
zilei de naştere. Dar între cele două state nu exista încă o ·astfel de convenţie diplomatică,
238•
aşa că ministrul român, parţial informat, a cerut scuze părţii otomane. . .
Realităţile concrete din Drobrogea, după trei secole şi jumătate de stăpânire
otomană, se deosebeau foarte mult de cele din România. Armonizarea acestora se impunea
eu necesitate, pentru o integrare paşnică, fără ·convulsii social-politice, a Dobrogei în
cadrul statului român. Eminescu a atras atenţia asupra acestor incompatibilităţi, ce puteau
fi totuşi depăşite. El a propus, de exemplu, ca toţi posesorii de păinânturi din perioada
omană să devină proprietari de terenuri; păşuni, păduri, livezi etc., îh dondiţii precise,
bilite prin lege, reciproc· avantaj�se atât pentru ţărani, cât şi pentru st:iitul român.
rebuia înlocuită şi administraţia locală 'românească, coruptă şi incapabilă, ce cauza
imigrarea românilor dobrogeni în Regat şi a turco-tătarilor în Imperiul Otoman,
depopulare pe care statul român nu şi-o putea permite239•
O altă problemă asupra căreia a insistat M. Eminescu a fost diferendul româno
oman cauzat de statutul confesional, juridic, econom ic etc.. al complexului monahal
tin-ortodox de la Muntele Athos. Pentru aplanarea interpretărilor diferite ale acestui
tut,. pentru depăşirea diferendului şi rezolvarea problemei. amintite, partea otomană a
licitat arbitrajul marilor puteri europene semnatare ale tratatului de la Berlin ( 1 878). Se
epta răspunsul părţii române şi stabilirea detaliilor "tehnice" ale viitoarelor şedinţe de
mediere convocate de tribunalul de arbitra/40•

Eminescu, /.. De o seamă de vreme . . . ''], în .,T.-. III. nr. 1 68/2 august I S78, pp. 1 -2, editat în idcm.
re. X, 1 989. pp. 86-88; idcm. ,,Anexarea Dobroget', în .,T:'. I II. nr. 1 821 1 9 august 1 878, pp. 1 -2.
itat în ibidem, pp. 95-98; i dcm , [. , «Politische Corresponden::)) publică .. . "}, în T: IV nr. 53/8 martie
'
79. pp. 1 -2. editat în ibidem, pp. 207-208.
Jdem, /.. Un incidentfoarte neplăcut .. . "}. în ..T:', V. nr. 901 1 9'april ie 1 880, p. 1 (Editorial: Bucureşti,
.
1
IRl3n aprilie '!88(}). editat în idem. Opere. XL 1 984, p. 1 36.
ldcm. [.. De pe când se discuta incă anexarea Dobrogei ... "], în "T... V. nr. 1' 5211 0 iulie 1 880. p. .1 (Al
lfea editorial). editat în ibidem, pp. 24 1 -242.
ldcm. /.. O telegramă din Stanbul . . . "}, în .,T.", VI, nr. l 8 1 /2 1 august 1 88 1 , P.· 1 , editat în idem. Opere.
Il. 1 985, p. 302; idem. ,.Afănăstirile închinate ", în T VI, nr. 1 99/ I J septembrie 1 88 1 , p. 3. editat în
ldem, pp. 33 1 �332.
7
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În manuscrisul nr.2257, cu texte scrise .în primăvara şi .v ara anului 1 883241,
găsesc însemnări referitoare la popoarele şi stat�le din Peninsula Balcanică lntr...,.,..,d
referitoare la greci putea�;� fi valorificate într-un articol cu un posibil titlu:
pezevenchilâcului şi triidărilor grecului. Luarea Ţarigradului şi a Moreii prin
folosind ca sursă de documentare istorică sinteza lui Hammer-Pugstall, G. O.R., citată
Eminescu sub forma: Izvoare turceştP2• Ipoteticul articol era planificat să apară în ·
. "Timpul" sau, mai sigur, în noul periodic "Matei Basarab", al cărui redactor-şef
trebuit să fie însuşi Eminescu. Prezumtivul arti<;ol nu a mai apărut niciodată. În
manuscris nr. 2257 se găseşte o altă însemnare referitoare la Imperiul Otoman în
al IX-1ea al secolului al XIX-lea: "Turcia - avem interes să existe"243• Această
gecr.istorică sintetică, realistă, cu accente de cinism, reprezenta concluzia la care a
Emin�u în u� anal,izei şi prezentării obiective a evoluţiilor
militare, economico-sociale, ideologico-religioase etc. din zona su<l-<11u.Uarema1-t>�tlqt_nM
apaţoliană în wrioada 1 876- 1 883. Concluzja la care a ajuns ziaristul Eminescu (şi
politică din România independentă!) coincidea cu cea a marilor puteri europene,
exCCRtia Rusiei: conservarea statalităţii otomane era imperios necesară pentru
echilibrului european şi stoparea imperiului tarilor în penetrarea panslavă în Balcani şi
zona Strâmtorilor.
.

*

*

.

*

În diferite manuscrise eminesciene există însemnări referitoare
lingvistico-:filologice turco/otomano-arabo-persane ocazionale ale poetului.
propriei .întrebări: "Ce iau cu mine ca extremă actualitate ?', Eminescu a întocmit o
cu mai multe lucrări de filologie, din care le amintesc pe cele referitoare la limba
osmană244: "Abecedar turcesc. Petrescu" (poziţia• I i45, "Gramatica turco-greacă"
5i46, "Gram(atica) angl�franccrturcă" (poziţia 6i47.
.

2 1
4

P. Creţia, D. Vatamaniuc, Comentarii, în M. Emi nescu, Opere, XV, Fragmentarium. Addenda
cu reproduceri după manuscrise, documente şi presă, Editura Academiei Române, Bucureşti,

pp.854-855.

M. Eminescu, Opere; XV, ms 2257, f. 429 r, p. 386.
Ibidem, ms. 2257, f. 430 r, p. 386.
244 Ibidem. ms 2292, f. 24 r, pp. 39.4-395.
2
45 Constantin Petrescu, Abecedaru Turco-Român, Rusciuk, 1 874, 79 p. Această contribulie
procurată de la librăriile bucureştene. De asemenea, lucrarea se găsea şi la Biblioteca Academiei
dăruită de G. Sion în 1 882 (în "A.A.R.", ş.ll, t. V, 1 882-1 883, sec1iunea 1 (Partea admin'
dezbateri), Bucureşti, 1 884, p. 2 1 6).
246 M. Eminescu a avut în vedere, probabil, lucrarea lui Demetrius Alexandrides, Grammatike
tourkike, Viena, 1 8 1 2.
247 Presupun că poetul s-a referit la contribuliile elaborate de J. B. Holdermann, Grammaire
Constantinopole, 1 730) sau Nassif Mallouf, (Dia/ogues turcs-franr;ais; Smirna, 1 854; Precis
=•=

.

243

.
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În ms. 2266248 găsim următoarea însemnare: "În două luni înveţi orice limbă. ( . . . )
IV. turceasca-latina-româna". Necomentând relativitatea
acestei afirmaţii a lui Eminescu, precizez că el a avut în vedere, pentru atingerea
indrăzneţului obiectiv propus, în privinţa limbii turco-osmane, lucrările, devenite clasice,
ale lui Fr. Meninski249• Învăţarea limbilor străine se putea realiza, a considerat Eminescu,
şi prin folosirea Bibliei, tradusă în diferite graiuri. Marele poet, preocupat de studiul
limbilor europene şi orientale, a precizat: "Cumpăr Biblia in toate limbile pe cari vreau să
le învăţ. Toate cele europene. Sanscrita. ludaica. Araba. Persana (subt. D.P}so.. . El se
referea la Biblia tradusă în limbile arabă sau persană, pentru creştinii arabi ori persani.
Eminescu putea folosi gramaticile elaborate de Silvestre de Sacy51 sau de A. Chodzko252,
aflate şi în marile biblioteci europene din spaţiul germanofon. Limba "turcească" apare şi
unele liste cu limbi străine, clasice şi moderne, faţă de care Eminescu s-a arătat
teresat. Însă locul limbii "turceşti" în aceste înşiruiri este secundar253•
Interesul lui Eminescu faţă de limbile turco/osmană-arabă-persană a depăşit însă
'mplele adnotări intenţionate identificate în diferite manuscrise. El a mers mai departe,
ocmind scheme ale alfabetului arabo-otoman, cu cele patru categorii de litere arabe (de
bază, de !n�ut, de mijloc, deA sfârşi9, cu respectivele �hivalenţe literale în alfabetele
_
arec ŞI Jatm- . De asemenea, a IntOCmit un tabel comparatiV aJ numerelor Otomano-greco
Jgare, cu formele literale şi numerice255• Poetul putea să întocmească aceste scheme şi
bete folosind Abecedarul turco-român al lui C. Petrescu sau dicţionarele turi::o-.franceze
borate de Zenker sau Barbier de Meynard, aflate, după cum am precizat deja, şi la
iblioteca Academiei Române din Bucureşti. Aceste lucrări filologice-lexicografice
logice, cât şi altele de acelaşi gen, se puteau găsi şi în bibliotecile particulare ale unor
Aşa înveţi limbile clasice: ( . . . )

mmaire turque, Smirna, 1 854). Eminescu mai putea folosi şi dicţionarele bilingve ce contin şi
ente sumare de gramatică a limbi lor turco-osmană. arabă şi persană: T. X. Bianchi, J. D. Kietfer,

tionnaire turc-frallfais, 2 voi ., ed. 1, Paris, 1 835-1 837; ed. a 11-a, Istanbul, 1 845-1 846; N. Mallouf,
tionnairefrallfais-turc, ed. 1, Istanbul, 1 849; ed. a 11-a, Paris, 1 856; J. Th. Zenker, Dictionnaire turc
-persan, voi. 1-11, Leipzig, 1 866- 1 876; A. C. Barbier de Meynard, Dictionnaire turc-frallfais, voi .I
Paris, 1 88 1 - 1 882. Dicţionarul lui Zenker se găsea şi în Biblioteca Societăţii Academice Române din
172 ( ..A.S.A.R.", s. 1, t. V, 1 872, secţiunea 1 (Protocoale), Bucureşti, 1 872, p. 1 9), iar cel al lui Barbier

t. VI, 1 883-1 884, secţiunea 1, Bucureşti, 1 884, p. 1 62).
Opere, XV, ms 2266, f. 3 v., pp. 393-394.
lnstitutiones linguae turcicae ... seu Grammatica Turcica, ed. 1, Viena, 1 680; ed. a 11-a, 1 756; Lexicon
lco-arabico-persicum, 4 voi .. ed. 1. Viena.. 1 680; ed. a 11-a, 1 780.
M. Emi nescu. Opere, XV, ms 2257, f. 430 v. p. 393.
Orammaire arabe, ed. 1, Paris, 1 8 1 O; ed. a 11-a, Paris, 1 826.
Orommaire persane, Paris. 1 852.
M. Eminescu, Opere, XV, ms 2255, f. 375 r, p. 394.
Ibidem, ms. 2276 A, ff. 2 r-3 r-4 r-5 r, pp.'1 23- 1 26.
Ibidem, ms 2276 A, tT. 1 r-1 v, pp. 1 29- 1 30.
Meynard din 1 883- 1 884 (,.A.A.R:'), s.ll,
M. Emi nescu,

.

.

.

.
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prieteni sau cunoscuţi ai lui Eminescu, de unde acesta le putea împrumuta şi
conform preocupărilor sale orientalistice.
În manuscrisele eminesciene se găsesc sumare referiri bibliografice la lucrări
tematică istorică orientalistico-turcologică256• Aceste liste/fişe bibliografice au
întocmite, la sugestia unor profesori universitari sau din proprie iniţiativă, în
studenţiei vieneze ori berlineze, sau în cea a directoratului la Biblioteca Universitară
Iaşi ( 1 874- 1 875). Este foarte greu de precizat dacă Eminescu a citit lucrările
orientalistică enumerate anterior şi, dacă da, în ce măsură a folosit informaţiile culese
ele în creaţia sa poetică/în versuri ori în activitatea jurnalistică.
În ceea ce priveşte însemnările cu caracter filologic/lexicografic orientalistic ale
Eminescu, ele dovedesc interesul poetului pentru uriaşul şi complexul spaţiu
politic, cultural, ideologic, filosofic, religios etc. numit Orjent. El a dorit să se apropie
Orient şi pe calea învăţării unor lil}lbi orientale, care ar fi deschis nebănuite �... ., ....., ..;
porţi, neînchipu'ite tezaure- cu imense bogăţii spirituale, în varii domenii de manifestare
Spiritu)ui oriental. Intenţie logică şi lăudabilă în sine, dar foarte greu de atins.
Eminescu a îndrăznit să păşească pe acest drum, dar nu a tăcut decât doi-trei
"filologico-gramaticali", rămânând doar la nivelul alfabetului şi abecedarului
osman.

4. Europa sud-dunăreană şi · Qrientul Apropiat otomane se regăsesc într-o
de creaţii ţrninesciene cu o structură aparte în opera "poetului nepereche"
aprecierii lui Nichita Stănescu). Arn în vedere aici anecdote, fabule, cântece,
imprecaţii etc. cu tţmatic/ preblematică otomana-orientală.
Î n poezia Antropomorfism, scrisă prin 1 873- 1 875, poetul a tratat într-o
anecdotică, pe un ton umoristic, uşor ironic, eterna temă a iubirii şi a "focului sacru"
macină pe cei doi îndrăgostiţi. Întreaga acţiune se desfăşoară într-un cadru otoma1�
oriental. Persoriajele gândesc, trăiesc, se comportă "turceşte": "cocoşul lui Mohamet
arătare luminată ( . . . ) se preîmblă-ncet turceşte"; "puica cea moţată cu penetul de
( . . . ) şti�atât că c-o privire/ Galişă poate să prindă pe paşaua �şi alese"; cocoşul
gospodăriei cu statut, alură şi comportament de "sultan". Cei doi rivali ajung să se
pentru inima puicii moţate. Cocoşul intrus este provocat la luptă: "«T�iu sili să lupţi
mine!» strigă iritat sultanul". Lupta se desfăşoară într-o manieră orientală:
"Se trântesc, se rup cu ciocul şi mănâncă tăvăleală
Obosesc. Se naşte acuma pe-o minută armistiţ.
2�

Degnignes.

Geschichte der Hunen und Turken der Mongo/en und occidentalischen Tataren,
(ms. 2257. f. 1 22 r, în ibidem. p. 2 1 2); D. Kanternir,
des osmanischen Keiserreiches. 1 745, cu indicarea pre1ului: ,.7,50 (florini)" - (ms. 2291, f. 1.0
ibidem. p. 220); Kafalov, Tractate intre Turcia şi Rusia, Bucureşti. 1 850; Oamenii războiului din
laşi, 1 855. 1. 11, V (Ambele titluri în ms. 2278, tf. 80 v. 82 r, în ibidem, pp. 2 1 5, 2 1 6).
von Dâhnert. 5. B!lnde. Greifswald. 1 768
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Dar curând se-ncaier iarăşi. Don Juanul cel pestriţ
Cade-n sâ.nge şi Sultanul trânibiţă pe el cu fală".
După acest incident, în care cocoŞul-sultan s-a impus incontestabil, puica
neră a fost eclipsată de alte cotcodacee, "cum odată-1 întrecuse, pe Harun,' Yiziru l
armeg"257. Recunoaştem, în organizarea societăţi i galinaceelor patronată de
punătorul cocoş-sultan, structura ierarhică a curţii otomano-arabe, aflată la discreţia
bsolută a liderului (sultan, calit) ajuns în graţiile divine ale lui Allăh. Identificăm, de
emenea, secvenţe ale luptei publice dintre doi pehlivăn-i, aflaţi într-o situatie
nflictuală sau doar pentru l;l distra "poporul".
În grupajul Familiare-căsătorie, scris prin 1 87 1 , în strofa nr. 1 1 6, Eminescu a
rodiat obiceiul vânzării fetelor creştine turcilor musulmani, primele ajungând astfel să-şi
că viaţa, monoto1iă sau agitată, într-un harem otoman:
"Fecioraş de greacă niare
Frumoasă duducă are
Şi a scos-o de vânzare.
Negustori o neguţa,
Turcii banii număra,
Ea din gur-aşa zicea:
Să n-ajungă părinţii
Să-şi mai vânză copiii,
Ca să vadă tot creşţinu 1
Pe-a cui mână-şi dă copilul ( . . . )"2 58•
În crochiu! nr. 1 67 din grupajul Blesteme, scris de Eminescu prin 1 876, mândruţa
părată îl blestemă pe "bădiţa călare", printre altele, să rătăcească prin Peninsula
lcanică:
"Şi încă să te mai duci
Pân' ce-i cădea rob la Turci ( . . . )"259•
Starea de robie a unor români la diferiţi stăpâni otomani, în evul mediu, a influenţat
ernic mentalul colectiv românesc, lăsând urme în vocabularul cotidian şi devenind una
cele mai grave şi mai jignitoare imprecaţii la adresa unui creştin nord-dunărean.

M. Eminescu. Opere. IV. 1 952. pp. 222-230; passim; ibidem. V, 1 958. pp. 1 89- 1 9 1 .
Ibidem. VI. 1 963. p. 1 75.
Ibidem. p. 204 .
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Vecinătatea austriaco-otomană în zona Dunării sârbeşti a fost menţionată
doină de cătănie din primele decenii ale secolului al XVI II-lea, prelucrată de Frr•'""""''•
setul 1 89 din grupajul Cătănie-armată, prin 1 872- 1 873 :
Un fecior ardelean a fost înrolat "cătană împăratului" şi s-a deplasat către
sudică a Imperiului Habsburgic:
"Când era la meazazat
Fu-n cetate la Arad,
Dar când fu în vremea cinei
Fu-n marginea Dunării,
Iar în vremea prânzului,
Fu-n graniţa Turcului"260•
·

1

Trebuie subliniată precizia cu care Eminescu a detenninat etapele <;ie marş ale
imperiale către "graniţa Turcului", situată pe linia Dunăre-Timoc-Zajeear-sud
Această configuraţie frontalieră austriaco-otomană a existat în perioada 1 8 1 7- 1 739,
putând fi datată şi balada de cătănie pe care poetul a prelucrat-o în grupajul tematic
,
anterior.
Şi războiul ruso/român�otoman a avut ecouri în creaţia artistică eminesciană
inspiraţie folclorică. 'Osmăn-paşa, incercuit la Plevna de ru�români, solicită
coreligionarilor săi:
"Frunză verde siminoc,
Tot oraşu-i cu noroc,
Numai Plevna stă în foc;
Osman Paşa la mijloc
Şi strigă în gura mare:
- Săriţi turci, săriţi Tătari,
. Că ne-o pus Ruşii la cale.
Şed annaţi şi îmbrăcaţi
Cu muşamale,
Cu armele la spinare"261 •
Unnătoarea strofă a grupajului, cu aceeaşi localizare geografică, pare mai mult
exerciţiu de versificare: ·
"Frunză verde trei castane,
De la Plevna mai 1� vale
Se plimbă Husman călare
C-o basma de portocale"262 •
260
261

Ibidem, p.22 1 .
,
Ibidem, p.226, strofa nr. 203, scrisă prin 1 878- 1 879.
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evidentă echivalenta: Husman 'Osmăn-paşa, generalul otoman din războiul de la 1 877.
La Ţarigrad (Istanbul) a plasat M . Eminescu desfăşurarea acţiunii, simple de astfel,
· strofa nr. 58 din grupajul Câteva irmoase ce se cântă după masă. Cântece de lume din
1111a
11 u:.r1ea întâia a secolului (al XIX-lea). B (2308). Personajul principal, flăcăul arhetipal, "
agonisit o sumă de bani pentru a petrece cu prietena sa, Stanca, câteva zile plăcute. Dar
ţiunea Stancăi a fost direct proporţională cu greutatea punBii tlăcăului român: Rămas
, el părăseşte dezamăgit Ţarigradul, Sibarisul de pe Bosfor2 · •
În acelaşi grupaj, în strofa nr.80, identificăm' ecoul produs în mentalul colectiv de
•arac:tert 1 special al relaţiilor juridice otomano-rortlâne în sec. XV - prima jumătate a sec.
: numirea şi destituirea unui domn şi voievod moldav/valah se făcea prin fermăn-ul
ltanului de la I stanbul:
=

·

"Frunză verde şi-o lalea,

Ah, Mariţica, doamna mea,

La Bibescu că intra:
lorgule Bibescule,
lată firman de la Sultan
Să te lipseşti de domnie,
Să priimeşti boerie'"64.

de la motivul activităţilor comerciale desfăşurate de "negustorii din
;ortstaJntirlOJJIOI", M. Eminescu a definit relaţia dintre poet şi cititor: primul "vinde" creaţia
d�al doilea, preţul fiind unul inedit, sui-generis: "vremea şi auzul". Adică,
IQ)IJICttitnd, timp fiZic pentru parcurgerea creaţiei poetiCe şi predispoziţiune intelectuală şi
-'Jetea!scă pentru înţelegerea, receptarea şi interpr�rea acesteia. Subiectul poeziei este
puţin legat în sine de oraşul Constantinopol, numele capitalei bizantino-sultanale
un simplu element de rimă265•

În Arabia şi În Orientul Mijlociu, ' vecine cu Imperiul Otoman şi
lll!JenţăJl(tU-!se reciproc în varii domenii de creaţie materială şi spirituală, a plasat M.
lftillles<;u acţiunea unor opere în versuri sau în proză ale sale, cu tematică/de inspiraţie

Ibidem, p.26. strofa nr. 204, scrisă prin 1 878-1 879.
Ibidem, p.454.
Ibidem, p.469.
klem. Opere. IV, 1 952. p. 205, poezie scrisă prin 1 873- 1 875; idem, Opere, V, 1 958. pp. 1 80-1 85
-��ssi4�ius a presupus că această poezie ar fi prefatat ciclul tertinelor din În căutarea Şeherezadei).
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Metaforic vorbind, Eminescu a pomit În căutarea ŞeherezadePM încă de prin 1
1 875. Călătorind din Nord către Sud, poetul peregrin a ajuns în Orient. În fată
deschide o lume fabuloasă, mirifică, edenică., ce pare de vis:
"Dar ah! ce văd? E vie? O'ntunecirne
Ridică colţii înalţi din frânta mare.
Cine îmi spune ce minune-i? Nime?
Din ce în ce un rai în depărtare
Se desfăşoară dintre stânci trunchiete,
Plesnite lin de undele amare.
Munţii înalţi la cer străbat, se vede; '
Văi cu izvoare s'adâncesc sub soare
Şi dealuri mari păduri înalţă'n spate:

.

,,

E Orientul. - Codrii cu grandoare
Cu vârfii 'nalţi vor norii să-i disfeţe.
Cetăţi prin ei îşi pierd a lor splendoare"267 •
Î n această lume desprinsă parcă din O mie şi una de nopţi, poetul nu caută
ce implică minciuna, ci inţelepciunea, care transcede toate aceste categorii filosofice:
"Eu adevăr nu ca(u)t-ci 'ţelepciune.
Căci mintea ce de 'nţelepciune goală,
Qricât de multe adevăruri şti-ar,
I�or de amărâre-i şl ,de boală"268 •
Înţelepciunea însăşi era personificată de regina Şeherezada,
Orientului, cea
"De 'nţelepciune plină şi de frumuseţe:
Ş'a o privi doar soarelui se cade"269•
Concluzia la care a ajuns poetul peregrin este una incitantă: înţelepciunea
era Q inestimabilă şi o incomensurabilă sursă de inspiraţie, de �xperienţe, trăiri" c�>ntnn
alegorii, mituri' etc. pentru orice creator de vers "sau proză.
Este posibil ca această creaţie eminesciană să fie emanaţia operelor
fice citite şi a cursurilor audiate, toate cu tematică generală orientală, în perioada
vieneze şi berlineze.
266 Jdcm.

Opere. IV. pp 206-2 1 1 .
Ibidem. p. 207.
Ibidem, p. 208.
269 Ibidem. p. 209.
267
1>��
2
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Continuându-şi călătoria ideatică, imaginară, spaţio-temproală prin Orientul Mijlo
Eminescu s-a oprit în capitala Califatului arab, Bagdad, stat condus de califul Hărun
·
(786-809 e.c.), contemporanul împăratului fra.ncez Carol cel Mare. Poetul a pre
şi a versificat un subiect literar�istoric din marea culegere de poveşti;. t>asme şi mo
orienta�arabe, numită Halima. De unde şi numele creaţiei eminesciene: Din Halima.
Califu� numit de marele poet: "sultanul''. împreună cu vizirul său, 'obişnuia să
tlilăt<J.rească prin Bagdad incognito, pentru a cunoaşte în mod direct, concret, "pulsul"
metropole arabe:
"Harun al Raşid prin Bagdad adese
Tiptil pe uliţi cu vizirul iese,
Pe când prin frunza verde de platane
Seninul nopţii luminoS se ţese"270•

1 '

Într-un cartier periferic al Bagdadului, oraş pe care Eminescu 1-a descris în succinte
orientale, cei doi, califul şi vizlrul său, au descoperit comportamentul ciudat al unui
înţelept şi al tânărului său discipol de origine sahariană. Hărun a judecat cazul,
....t., ,,h,.,•n11 cauza aparent neînţeleselor atitudini ale celor doi: purificatea, mântuirea prin
f1Zică27 1 • Poezia a fost compusă prin 1 879- 1 880, în perioada în care autorul a
sinteza de istorie otomană elaborată de Hammer-Purgstall sau ulterior acestei
În spaţiul oriental persan, M. Eminescu nu � zăbovit prea mult. El a tradus din
probabil în timpul stUdenţiei berlineze ( 1 872- 1 873) sau în anii imediat următori,
·
13
dintre Cântece/e de iubiri ale poetului şi eruditului persan · Abdurrahman
bin Ahmad ' Djami ( 1 4 1 4- 1 492). Eminescu a foloSit pentru traducere varianta
a poemelor lui Djami, realizată de orientalistul" Fridrich Riickert (Aud Dschanii 's
în ,,ZCitschrift der deutschenmorgenlarldische Geschichte", 1 87 1 , Berl'in,

India l-a atras şi 1-a fascinat puternic pe Eminescu, încă din perioada şcolarităţii la

- "'"U ,.
! ·,

inspirându-1 în creaţia sa în versuri sau în proză275 • Nu am intenţia să prezint, în
genera le, acum şi aici, problematica precizată' anterior. Doresc doar să punctez
poetului f�ţă de universul indian prin enumerarea unor creaţii în versuri
tori•�llfllr-Pn /, Rugăciunea unui dac, Kamadeva, Ta Twdm asi, G/ossa, Oda În rnetru dntic
•

1

ldem Opere, IV. poezia Din Halima. p. 405.
Ibidem. p.407.
ldem Opere, V, pp. 433-434.
ldcm. Opere, XV, 1 993, ms. 2286, ff. 44 r-v, 5 1 r-v, pp. 725-728.
Ibidem. p.905.
,
Amiia Bhosc, ,Pro=a literară a lui Eminescu şi gândirea indiană, în M. Eminescu, Opere, VII. 1 977.
402-420; idcm, Eminescu şi India, laşi, 1 978.
.

.
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etc.) sau în proză (Poveste indică. Scirmanul Dionis. Geniu pustiu. [Toma Nour
ghe(urile sihei·iene}. fArchaeus}, [Avatariifaraonului Tia} etc.), în care apar influenţe
culturi i şi civilizaţiei indiene. Deşi considerată a ocupa un loc modest în cadrul
eminesciene de inspiraţie indiană, fiind catalogată drept o

relucrare a unui text
p
unui poehl indiari (sau a traducerii germane a acestuiai7 , proza Poveste indicif! 1 7

totuşi atenţia cuvenită. Susţin aceasta deoarece

Poveste indică conţine, doar amintite

tratate sumar, diferite motive preluate din organizarea şi gândirea social-politică, cu

reli g ioasă etc. indiană, regăsite în celelalte creaţii eminesciene de inspiraţie indo-orientală.
*

6. Consideraţii bilanţiere.

*'

*

Istoria l�lPeriului Otoman (în Europa central-sud·

în Orientul Apropiat), a Orientului Mijlociu şi a relaţiilor româno-otomane între

X IV-XIX a constituit

o nouă direcţie de abordare a operei profunde şi complexe a
cinci nivele tematico-cronologico-geografice de ana

M ihai Eminescu. Am propus

preocupărilor literaro-filosofico-gazetăreşti

ale "Omului

deplin al culturii româ

(aprecierea lui Constantin Noica) fa\4 de unităţile geo-teritoriale,
etnice enumerate anterior.

În prezenta contribuţie mi-am propus

să identi.fic şi să analizez succint contn

eminesciene (poezie, proză, ziaristică etc.) compatibile cu tematica precizată în titlu,
o parte,

să identi.fic sursele de informare-documentare istorico-jilosqfice

r"'t.>r otrv>

t nweriul Otoman/Orient şi impactul lor asupra operei lui Eminescu, pe de altă parte.

pr,ir,na cerinţă � invcrstigaţiei mele este relativ accesibilă., cea de-a doua se dovedeşte
mult mai pretel).ţioasă. Aceasta deoarece trebuie parcurs

dnunul invers, de la

ultitŢl41

istorico-fi•nc:.nhr-n...Ptnonor"''"'

e.m inesciană definitiv�, editată deja, sau de la manuscrisele autorului, îndelung I"PI'I"Pit<>r�
secol,

la . sursele

de

informare-documentare

gazetăreşti ce au stat la baza intensului act de creaţie eminescian. Ş i, după cum deja se
acest traiect al investigaţiei este foarte dificil şi presărat cu numeroase
incertit�dini "bibliografice".

Am pornit, evident, de la nivelul infonnaţional-bibliografic existent

secol�lui al XX-lea despre

parcursul

demersului

Universul Eminescu, folosind aceste categorii de

meu

investigaţional.

Unele

încheieri

la

care

·;"f'"r"""

am

ajuns

deQCamdată, q1racter de ipoteze de lucru, rămânând ca viitoarele cercetări interdiscipl

în acest domeniu al creaţiei en1inesciene să le infirme, să le completeze sau să le

Altele au devenit deja certitudini, completând. confirmând sau eliminând diferite
stabilite anterior şi impunând, astfel, unele noi.

�?to

M. Eminescu. Opere. V I I. pp. 3 82-384.
M. Eminescu. Opere. VII. Poveste indică. pp. 276-277. scrisă în 1 873 ( Perpessicius) sau în c.
(/\mita Hhose).
277

P. Cret ia. Comentarii. în
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6. 1 . Istotia Imperiului Otoman ş

voJutia relaţiilor româno-otomane în secolul

XIV-Ie-.t au fost versificate inegalabil
M. Eminescu în prologul şi în pa11ea 1 a
ii u 111-u, publicată la 1 mai 1 88 1 . Î n p olog, marele poet a versificat motivul poetic
.visului lui 'Osmăn", vis prevestitor al întemeierii dinastiei osmane şasesecu lare şi al
· nii vertiginoase a tânărului stat otoman. Î n partea 1 Eminescu a prezentat
area politica-militară, ideologică, religioasă etc. dintre M ircea cel Bătrân, realistul
al Ţării Româneşti, şi Băyezîd l, vu lcanicul sultan otoman.
Eminescu a folosit ca surse istorice de informare-documentare diferite contributii
şi româneşt i. identificate cu cerlitudine: Hammer-Purgstall, G. O. R , voi. i; E.
ki, F.LR, \ OI. 1; D. Cantemir, lvtoria Imperiului Otoman; Gh. Ş incai, Chronicu
Ra�u Popescu, Istoriile domnilor Ţăr,ăi Româneşti; B. P. Haşdeu, l'itoria
a românilor. Ca probabile surse istorice sau literare putţ!m enumera: Zinkeisen,
R E. , voi. 1 ; f?. Cantemir, Sistemul sau intocmirea religiei mzlhammedane; B. P.
Originile Craiovei (I230-1400); Vechiul Testament (Geneza/ Facerea), capitolele
6; V. H ugo, Bopz endormi.
6.2. Diferitele episoare specifice din istoriu Imperiului Otoman şi a relatiilor
lrmmc,-oi'OIIUJ1ite in inlenalul temporal: secolul al XV-lea - c. I877 au fost prelucrate şi
IW7Pnt<>·fp de Eminescu în creatii în versuri, în proză şi în articole gazetăreşti circumscrise
1 867- 1 883. Creaţiile în versuri vizate în acest caz, enumerate în ordinea
IIK>lo�uca a deru lărilor evenimenţiale, sunt: Ştl{/'an cel Mare, [Poemul Putnei - Închinu;·e
tefan Vodă}. Şt4an cel Tânăr, Alexandru Lăpuşneanu, Doncilă. Acestora li se adaugă
Trăia intr-un orăşel supus turcilor. . . şi rezumatele istorice de lucru ale lui
enumerate şi analizate sumar în paginile secţiunii 2.3 Dintre articolele de ziar
de Eminescu-gazetarul se circumscriu tematicii acestei secţiuni următoarele: gru
,

·

•

.

[" Cinci �:ecole de istorie "}, [" Politica orientală În veacul XVIH"], [" Pol(tica
•nnw-vi.rnr "}, [.. Drepturile Românilor ' '}, [.. Marile puteri Încalcă tratatele
ionale "}, [" Politica Rusiei in secolul XVIII"}, [" Forţa dreptului faţă cu dreptul
"}, [" O parte a cestiunii orientale "}.
Sursele sigure istorica-literare de informare-documentare utilizate de M . Eminescu
elaborarea contribuţii lor analizate la secţiunea 2 au fost: Chronica Românilor, de
Şincai; Cronice/e Romqniei sau Letopi.�·eţele Moldovei şi Valahiei, laşi, 1 846- 1 852,
· 1 872- 1 874; E. Hurmu.za ki, F G. R. , 1-1 1 . Band; Hammer-Purgstall, G. O.R. , I l .
l�·torii/e Domnilor Ţărâi Rumâneşti, de Radu Popescu; nuvela Alexandru
de Costache Negruzzi; Brockl?aus Konversations-Lexicon; Mayers
; Istoria critică a românilor, de B.P. Haşdeu; Chronica Huşilor şi a
Ruşilor, de Melchisedec Ştefănescu; Descrierea Moldovei şi IsÎoria Imperiului
de D. Cantemir; An Accou111 �fthe Prindpalities (!f Wallachia and Moldavia, de
Wilkinson; Documente pril'itoare fu istoria Românilor, de E. Hunnuzaki, :voi. V I I ;
R:': "T. M . I . R.": Uricariul... , întocmit d e Th. Codrescu; Rlipirea Bucovine'i de M.
'
lniccanu; diferite articole din periodicele româneşti şi europene ale vrern. if. ' ·
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Ca surse 1 probabile de infonnar'e-documentare istorico-literare utilizate de
Eminescu amintesc poemul Sânta Sofia, de D. BOiintineanu; lucmrea Răpirea

de Vasile Maniu; ·anumite articole -tematice din periodicele româneşti şi europene·
vremii. pe care ziaristul riu le-a amintit şi nu le-a citat îri contribuţiile sale; din
motive.

6.3. M. Eminescu-istoricul, dublat benefic de M. Eminesca.-gazetanl, a

principalele evoluţii ale istoriei Imperiului Otoman ·(1875-1882) Şi ale puseului
orientale (1 875-1 878) într-un număr important de articole gazetăreşti , peste 255,

în periOdicele: "Curierul de l aşi", laşi, mai 1 876- octombrie 1 877 (c205
"Timpul", Bucureşti, noiembrie 1 877-iunie 1 883 (c:SO articole). La cele peste 255
articole cu teferire directă la tematica enunţată în introdu� acestei

secţiuni se

alte c. 1 00 de 'articole cu trimiteri indirecte la aceeaşi sferă de preocupări. Aceste

1 00 de articole

tangential.

im

au fost contabilizate în această secţitiix;' referirile la ele · tăc:ăJKkl

Tematica celor c. 255 de articole analizate în secţiunea 3 permite alcătuirea a
grupaje focalizate pe · unităţi şi fapte googmfico-istorice individualizate intre ele,
puternic interdependente. Întrepătrunderea dintre ele, legică Şi logică, generează o
în diversitate a analizei evoluţiilor geo-istorice din I mperiu l Otoman şi din
_

limitrofe, în perioada 1 875- 1 883 .
.
M. E;minescu nu a fost personal coreSpondent de război pe fronturile de l uptă
sudul Dunării, iar ziarele "Curierul de laşi" şi "Timpul" nu au avut un astfel de

perioada .1 875- 1 877 şi nici corespondenţii de presă în ţările/ imperiile vreine cu

între anii 1 875- 1 883 . Din acest motiv, ilustrul gazetar a fost nevoit să folosească
surse de infonnaţii ştirile şi/sau articolele apărute în alte ziare

româneşti

şi/sau în

străine, în special de limbă gennană. Pentru elaborarea articolelor de sinteză, ce ........ .. ..,il

ofere cititorilor o imagine de ansamblu asupra evoluţiilor globale
Eminescu a folosit documentele diplomatice ale diferitelor întruniri, conferinţe ·
$
congrese internaţionale, la care se adăugau lucrările istorico-diplomatice, cutt>o.�iiP.''
documente etc. enumerate la secţiunea 2 sau amintite chiar de autor
gazetăreşti.

în contribuţi� .
·

· Pentru perioada c. 1 876- 1 883 trebuiesc amintite şi preocupările
filologice 'turco/otomano-arabo-persane ocazionale ale lui Eminescu. Deşi marele
avut intenţii teoretice generoase în domeniul' amintit, totuşi nivelul real al

preocupări a fost modest, Eminescu rămânând doar la 'nivelul

'
turco-osmano-arltb.

aUBbetului fi abecedalnl

6.�.' . Acţiunea unor anecdote, fabule, diverse cântece etc. cu tematică

orientală, prelucrate de' Eminescu, se plasează în Europa sud-dunireană fi in
Aproplat otomane: Din această categorie tematică fac · parte contribuţiile:
lllOrfism, · Fanlilia're-căsătorie, Blesteme, Cătănie-annată, Câteva �• • •,

negustorii din Constantinopol.
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Sursele de inspiraţie folosite de Eminescu pentru elaborarea creaţiilor sale din
această secţiune au fost baladele, pov�tirile şi cântecele populare, cântecele de haiducie,
motive şi subiecte literaro-filosofice general universale, româneşti, sud-dunărene,
ientale. Contribuţiile eminesciene cir9umscrise acestei secţiuni sunt cele mai modeste
wloric din totalitatea celor subsumate temei de analiză a acestui studiu. Unele dintre ele
1 r a fi, Ia prima vedere, simple exerciţii de rimă ale marelui poet. Dar, după o analiză
einică, rezultă că Eminescu a prelucrat, în metrică populară, la un nivel literar-artistic
perior, teme şi motive populare româneşti, sud-dunărene şi orientale, expunându-şi
opriile sale idei şi concepţii literare-filosofice, pornind de la o premisă dată.
1
6.5. Abordarea ternaticii enunţate în titlu ar fi 'incompletă dflcă nu ne-am referi şi la
rabia-Orientul Mijlociu, spaţii limitrofe I mperiului Otoman, zone geografice în care
minescu a plasat acţiunea unor opere în versuri sau în proză ale sale, de factură orientală.
'
lectiv, din această categorie fac parte operele: În 'căutarea Şeherezadei, Din Halima,
Din cântece/e de iubire ale lui Djami, Scrisoarea 1, Rugăciunea unui dac, Kamadeva, Te
am asi, Poveste indică etc.
Eminescu a folosit ca surse de informare-documentare pentru operele din această
.
tegorie culegerea de poveşti · arabo-orientale O mie şi una de nopţi (Halima), ediţia
ană a Cârttece/or de iubire ale lui Djalni, cursurile de istorie a filosofiei' şi literaturii
iene, audiate şi rezumate de tânărul student lpoteştean la Viena şi Berlin, tratatul de
orie a filosofiei budiste indiene de E. Burnouf (lntroduction a 1 'histoire du Bouddhisme
ien, Paris, 1 844; 1 876), de istorie a literaturii indiene de F. A. Weber (Akadelnische
orlesungen iiber indische Literatu;geschichte, Berlin, 1 852), culegeri ' de basme şi
'
1
vestiri indiene din ' eP<>cite antică şi medie.
'
Creaţiile de inspiraţie şi cu tematj�� indiano-o�ientală ale lui EmineScu reprezin�
segment important al operei acestuia; cum a demonstrat critica de specialitate din
ltimele decenii. Aceste creaţii au fost rezultatul preocupărilor genialului · autor pentru
ientul indian 'şi a capacităţii sale de a î�ţelege şi a integra într-un sistem filosofico-literar
articular valorile şi' conceptele perene ale culturii şi civilizaţiei oriental� indiene.
*

*

*

Operele eminesciene amintite şi analizate în cele · cinci secţiuni ale prezentului ·
iu au un numitor comun, ce cred că a fost deja perceput de către cititori: preocupările
i Eminescu pentru istoria Imperiului Otoman, a arealelor orientale 1\mitrofe şi a relaţiilor
"nilor cu aceste entităţi statale, culturi şi civilizaţii, între secolele XIV-XIX. Plecând de
aceste preocupări, abordări şi finalităţi, opera în versuri, în proză şi ziaristică a Zeului
tirii româneşti poate fi clasificată şi luând ca element de referinţă Imperiul
man/Orientul şi influenţele reciproce româno-otomano/orientale.
M. Eminescu nu a avut intenţia, ;categoric exprimată, de a scrie în versuri sau în
- o istorie a Imperiului Otoman şi/sau a' relaţiilor româno-otomane. Îi lipseau, de
fel, pregătirea şi concepţia ştiinţifico-istorico-filologică 'strict necesare. Dar tentaţia a
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J(.)st fl)mtc mare şi Eminescu nu i-a putut rezista. Au rezultat astfel piese disparate dintr-u
intreg, care nu a putut fi totuşi finalizat. Istoria, cultura şi civilizatia otomană şi/sa
orientală au fost, în primul rând, o sursă inepuizabilă de motive şi teme poetice pentr
opera lui Eminescu. Abia în al doilea rând ele au constituit suportul şi motivaţia un
preocupări de orientalistică-turcologie ce excedau sfera creaţiei literar-gazetăreşt
Amintitele preocupări ale lui Eminescu au asigurat legătura dintre sursele, motivele
temele poetice .,turca-orientale" şi operele în care acestea şi-au aflat o prelucrare genial
inegalabilă. Unele dintre creaţiile eminesciene prezentate în acest studiu sunt doar ela
intermediare către marea operă a Bardului de la l poteşti, indiferent ce titlu ar fi purtat.
Referitor la istoria Imperiului Otoman, Eminescu s-a oprit asupra celor m
importante momente şi fapte istorice din intervalul c. 1 300� 1 883 : întemeierea statul
otoman la începutul secolului al XIV-lea, confhmtarea Băyezîd 1 - M ircea cel Bătrâ1
Mehmed I l şi cucerirea Constantinopolului în 1 453, "criza. orientală" şi războaiele di
Balcani-Caucaz între anii 1 875- 1 878. Alte momente 1 din această evoluţie stata
şaseseculară au fost tratate superficial, datorită importanţei minore a acestora sa
inexistenţei/precarităţii surselor de informare-documentare.
M . Eminescu a lăsat puţine informaţii certe despre sursele istorica-literare utilizat
pentru informar�-documentarea necesară elaborării operelor sale de inspiraţie "turc
orientală". Din acest motiv, identificarea altor surse de documentare utilizate de Eminesc
s-a realizat cu o anumită marjă de relativitate, minimă dealtfel.
Toate creaţiile eminesciene în versuri, în proză sau gazetăreşti cu tematică "turc
orientală" ar putea fi reunite într-un volum special consacrat acestui segment al oper
Zeului rostirii româneşti. Cele 1 6 volume ale Operei lui M ihai Eminescu, editate pâ1
acum, facilitează realizarea acestei iniţiative. Finanţar� adecvată a acestui proiect
înlătura ultimele piedici din calea editării sale. Acum, la începutul mileniului I I I, după
am sărbătorit "2000 - Anul Internaţional M ihai Eminescu", suntem datori marelui liter
român, culturii române, istoriei I mperiului Otoman şi a relaţiilor otomana-român
prieteniei r6mâno-turce, cu acest volum tematic. Este, în fond, oferta mea de continuă
completă omagiere a lui Eminescu.
Mihai Emine.-.cu el l'llistoire de l'Empire Ottonum

(Resume)

L'histoire de L'Empire Ottoman (dans I' Europe centrale-europeenne et dans
Proche Orient ), du Moyen Orient et des relations entre les Roumains et les Ottomans
XIV-e siecle jusqu'au XIX-e siecle, a constitue une nouvelle direction cl 'approche. '
l"o:uvre profonde et complexe de M ihai Eminescu. J'ai propose cinqe niveaz
tlu!matiques, chronologiques et geographiques d'analyse des preoccupations litterair
philosophiques et journalistiques de "I'Homme complet de la culture roumaine" (sel
Constantin Noica ) concemant les unites goographiques et territoriales, statal
administratives et ethniques qu'on vient de mentionner:
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1. L 'Histoire de 1 'Empire Olloman el des relations entre les Roumains el les
Ottomans au X I V-e siecle, .concţt:nant principaletnent la confrontation politique,
ideologique, religieuse et mil itaire entre M ircea le Grand et Bayezid 1 -er Y i ldirim. M ihai

minescu a versifie d' une maniere inegalable ces real ites h istoriques dans le prologue et la

remiere partie de "Scrisoarea 111" (

,

Letre III"),

publiee le 1 -er Mais 1 88 1 .

], Des episodes de l 'llistoire de 1 'Empire ' OIIOI�Ia/1 . el

des relations entre les

ownaii7S el les 01/omans, entre le XV- siece et la moitie du .fiX-e siecle ont ete adaptes et

resentes par Eminescu dans des creations en vers, en prpse et dans d� articles ooitoriaux
rus dans ! ' intervalle 1 867- 1 883.

3 . Une nouvel le poussee de la "crise orientalle" ( 1 875- 1 877), la guerre
( 1 877- 1 878) et ses consequences, les evolutions â r interieur de
r mpire Ottoman ( 1 876- 1 882) ont ete presentees par le journal iste M . Em inescu dans plus
250 article publ ies de 1 876 â 1 882.
4. L 'Europe sud-danubienne et le Proche Orient ollomans ont ete les zones d'action
sso/roumaino-ottomane

quelues anecdotes et fables â problematique/thematique orientale. Ainsi, reconnaît-on

cilement dans les animaux personn ifies par Eminescu, des archetypes humains, des
nceptions, des traditions, des coutumes, des mental ites, des elements de culture et

ivilisation ottomano-arabo-persanes.

5.

L 'Arabie el le Moyen Orient

ont contintue une extension geographique et

istorique dant le poete a . assimile quelques themes l itteraires et philosophiques et ou i l a

lace le derou lement et le denouement de quelques-unes de ses creations en vers et en
ose.

Ayant comme pont de depart ces preoccupations, demarches et finalites, l 'reuvre en

s, en prose et l 'reuvre journalistique du

Dieu de la poesie roumaine peut etre analysee
Ouoman/1 'Orient el les injluences
iproques roumaino-ollomanes/orientales.

ssi en prenant comme element• de reference 1 'Empire

L'histoire, la cu lture et la civilisation ottomanes et/ou orientales ont ete, au debut,

sourse inepuisable de motifs et de themes poetiques pour la creation eminescienne.
est par la suite qu'elle sant devenues le support el la motivation de quelques
·

cupations d'oriental istique et de turcologie qui excooaient la sphere de sa creation

'raire et joumalistique. Cet
sources,

les

motifs

interet orientalistique d ' Eminescu a assure la l iaison entre
et les themes poetiques "turco-orientales" et les reuvr�
·

inesciennes dans lesquelles ceux-ci ont subi une transfonnation gen ia le, inegalable.
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1871-2001: IORGA -130
CONTRI BUTIA LUI NICOLAE IORGA LA
DEZVOLTAREA ORIENTALISTICII-TURCOLOGIEI
'

·'

În preziua morţii tragice a Titanului N icolae lorga 1 , George Călinescu caract•�
astfel locul şi rolul marelui dispărut în dezvoltarea istoriografiei româneşti: "Nu esţe
putinţă să-ţi alegi un domeniu oricât de îngust şi de umbrit din istoria română fără·
constaţi că N . Iorga a trecut pe acolo şi a tratat tema în fundamentul ei'.2 . Această
devenită deja un loc comun în universul judecăţilor nepărtinitoare la adresa lui N.
poate fi extrapolată şi la sfera istoriei universale, pe care Titanul a investigat-o '"o viaţă
om", mai exact o jumătate de secol. Şi pentru a nu fi acuzat de patriotism laudativ
festivist, să amintesc şi aprecierea, realistă, obiectivă şi concisă, pe care a formulat-o
adresa lui N . Iorga istoricul francez Jerome Carcopino: "Iorga nu se poate defini
specialitate, nici mărgini la o epocă sau la o ţară. El este o forţă a naturii"3• ·
Plecând de la aceste premize evaluative, subliniez realitatea incontestabilă
polihistorului Nicolae Iorga nimic nu i-a fost străin în ceea ce priveşte istoria,
civilizaţia românească şi universală. Întreaga sa operă ştiinţifică, inegalabilă l'<>lit<>t•v"'
cantitativ "într;o viaţă de om", a fost, este şi va fi permanent generatoare de inedite
concepţii şt teorii istorice, propunând spre abordare şi analiză noi domenii, spaţii şi
istorice. În această titanică creaţie, ce a reprezentat "modalitatea umană de a
omenescul"4, preocupările ştiinţifice-de cercetare şi
universitare orientalistico-turcologice au reprezentat un
·

·

·

1 Vezi voi. Asasinatele de la Jilava, Snagov şi Strejnicul, 26-27 noiembrie 1940. editia a 11-a, Editura
Bucureşti. 1 992; passim; Dan Prodan, Reacţii la laşi la Bucureşti la moartea lui N Iorga, în ,.A.l.l.X:·.

XXXII, 1 995, pp. 459-485; idem, Nicolae Iorga in conştiinţa istoricilor universitari de la laşi şi
(decembrie 1940-mai 194/), în ,.Hierasus·', voi. X, 1 996, Botoşani, pp. 260-279.
2 G. Călinescu, Istoria literaturii române. De Iti origini până in pre::enl, Bucureşti, 1 94 1 , p. 542.
3 Apud Dan Berindei, N Iorga: Tiran al istoriografiei, în .. Dosarele istOriei" (infra abreviat: .. D.I."), an VI,

(58) - iunie 200 1 , Bucureşti, p. 3.

4

Damian Hurezeanu,

Viziune organică la Nicolae Iorga. Editura Academiei Române, Bucureşti, 1 997. pp.
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pronunţat caracter de originalitate şi de pionierat în istoriografia românească şi
lă.

Una d in inovaţiile conceptuale - de metodă introduse în istoriografie de membrii

i critice" româneşti de la 1 900 a fost prospectarea unor noi zone geografice şi epoci

altele decât cele abordate până atunci. Cel mai important dintre aceste areale
11\no·<ohrA... istorice, ţinând cont şi de aşezarea topo-strategică a României, a fost Europa

ponto-balcano-mediteraneană,

1 Apropiat5 .

în strânsă

legătură cu Asia

M ică şi

Cu o genială intuiţie, stimu lată şi de evenimentele politico-diplomatico-mi litare

late între Dunărea inferioară, mările Adriatică şi Egee; la cumpăna secolelor X I X-XX,
Iorga şi-a îndreptat

privirile spre "vecinătate

imediată"

sudică,

Peninsula

După o analiză atentă, obiectivă, şi o abordare integratoare, europeană, istoricul
un concept globalizant: "Europa sud-orientală", u lterior reformulat: "Europa

. Se observă aici, în această opţiune şi direcţie 'geo-temporală de investigaţi i
-111 • cr•nl inare, rezu ltatul interacţiunii mai multor factori cu origin i şi motivaţii
.

strămutarea preocupărilor

istorice, dar şi

politice, de la particular

la general (Europa central-sudică ponto-mediteraneană); interesele politice

i în amintita zonă, post 1 900; sprij inirea procesului de autodefinire naţională a

lor, în raport cu celelalte etnii ale respectivu lui areal geografic; o "exigenţă internă"

a",r•n•rr<>fiei româneşti, r·ezultantă a eforturilor ,.şcolii critice" de la 1 9007 •
Etn ii le şi relaţiile interetnice, evoluţiile politice din Europa sud-orientală/estică (cu

ei firească, geo-istorică: Anatolia şi Orientul Apropiat), relaţi ile acesteia cu

şi centrele de putere învecinate etc. au fost studiate de N icolae Iorga fie individual,
·
articolele şi/sau s intezele sale, fie în cadrul unui program de cercetări comparatiste şi

sciplinare. Acesta din urmă trebuia să fie real izat în cadrul I nstitutufui pentru stud iul
·

sud-orientale ( 1 9 1 4- 1 923 )8 sau sud-estice ( 1 924- 1 948), 1 nstitutu l u i de istorie

1. E. E. S. 0." ( 1 9 1 4- 1 923), ,.R. H .
1." ( 1 9 1 5- 1 94li). Dintre etnii le, statele,

lă ( 1 937- 1 948) şi mediatizat în publicaţiile: "B.

E . " ( 1 924- 1 946) ş i , tangential, î n " R .

'ile şi relaţi i le istorice complexe etc. caracteristice Europei sud-orientale, N icolae
şi-a focal izat atenţia asupra

turcilor otomanL Imperiului otoman şi a legăturilor
otomano-române.
reprezentat un factor de putere fundamental pentru Europa,

pe multiple planuri,

Imperiul otoman

a

de Nord şi. Orientul Apropiat în secolele XV-X V I I I , un stat ce a realizat unificarea

în sens ş i concepţie medievală� feudală, a regiunilor de la sudul Dunării mijlocii
inferioare, din Europa centrală şi balcanică, sub conducerea sultanul u i autocrat de la
Zuh, De la istoria critică la criticism (Istoriografia ronuînă /afinele secolului XIX şi incepi/fu! secolului

Editura Acadt:mici R.S.R .. Bucureşti. 1985. pp. 233-244.
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Istanbul. În secolul al XIX-lea, "secolul naţiunilor", Imperiul otoman a traversat
criză (augmentarea "problemei orientale"), cu multiple cauze: politice, Prt"\nr•m''"'"'"·"'
(nevoia imperioasă de modernizare, de "europenizare"), militare, lupta de
naţională a popoarelor subjugate etc. Această experienţă istorică unică,
ot01;nan a reprezentat "varianta orientală", CU rădăcini, ideologie şi tradiţii
islamica-asiatice, de hegemonie şi, dominaţie mqndială, în secolele XVI-XVII I .
Imperiul otoman şi Ţările Române/România au existat, între secolele XIV-XIX,
complexe, pe multiple planuri, cu un mare grad de specificitate. În imperiul
un important număr de aromâni, care luptau pentru recunoaşterea şi .aplicarea în
curentă a drepturilor lor economice, politice, sociale. naţionale; culturale, rei"
Suficiente -motive pentru N icolae Iorga de a acorda turcilor otomani, Imperiului
şi relaţiilor otomano-române o atenţie specială în întreaga sa activitate
didactică, iar rezultatele s-au dovedit a fi la înălţimea importanţei istorice a
abordate, a concepţiilor istorice elaborate, a metodelor şi instrumentarului de
folosite.
Ca urmare, preocupările de orientalistică-turcologie ale lui N. Iorga
manifestat pe mai multe planuri: 1. descoperirea, traducerea şi editarea
istorice otomano-orientale şi europene referitpare la istoria Imperiului otoman
relaţiilor otomano-române (secolele XIV-XIX); 2. contribuţii cu caracter
toponimie, hidronimic, antroponimic, lingvistic; 3. iniţiative, acţiuni,
caracter instituţional-didactiC universitar. Cu un înalt grad de cotmp1le11nerltaJ!j
ac�te preocupări de orienlfllistică-turcologie; realizate într-o viziune organică, au
un corp unitar bine articulat, reprezentând o "durată lungă" istoriografică, cât "o
om", în activitatea orientalistului-turcolog sui-generis Nicolae Iorga.
Preocupările de orientalistică-turcologie ale lui N. Iorga au constituit
unor cercetări bibliografice încă din timpul vieţii Magistrului de la Vălenii de
Astfel, Franz Babinger.9, Barbu Theodorescu 10, Aurelian Sacerdoţeanu 1 1 au întocmit
p ub� icat .. peri ic �ib� iografia co�tribuţiilor ştiinţifice �le prolific� lui polihi�t?r, ce ·
_ onentahsţtco-turcologtce. B. Theodorescu1 -, T. Opnşan 1 · Cnstma F
şt_ tJtlunle

�

,

9 Franz Babingcr. Nicolae Iorga =um 60. Geburtstag. în ()rutsche Allgemeine Zeitung··, Berlin. LXX.
nr. 563/6 Dezember 1 93 1 .
10
Barbu Theodorescu. Bibliografia operelor lui Nicolae Iorga. Bucureşti. 1 93 1 . VII+208 p.; idem,
istorică şi literară a lui Nicolae ldrga, 1890- 1934. voi. 1. 1 935, XXIV + 381 p.; voi. 11: Bibliografia
socială şi economică a lui Nicolae Iorga. /890-1934. 1 937. VIII + 370 p. . Bucureşti; idem. 1nnurw•ranm
...

travaux de Nicolae Iorga en langues etrangeres. în Academie Roumaine. Bullctin de la section
XXII; m. 1 . 1 94 1 , Bucarest. pp. 1 3-1 55; idem. Nicolae Iorga, Editura Tineretului, Bucureşti . 1 968, 382
tOtografii; idem. Nicolae Iorga, 1871- 1940. vol.l: cronologie şi bibliografie, E.Ş.E., Bucureşti. 1 976.
'
�lanşe (bibliografia la pp. 1 25-520).
1 Aurelian Saccrdo!eanu. Opera lui N Iorga (1934- /941). B�bliografie, în ,.Revista Arhivelor'', anul
1 94 1 . Bucureşti, pp. 4 1 0-437, şi extras, idcm. N. Iorga. Contribuţii bibliografice, Bucun.-şti. 1 94 1 . 39 p.
1� Scrisori către Nicolae Iorga, voi. 1 ( 1 890-1 90 1 ). Studii şi documente: voi. 11 ( 1 902-1 9 1 2).
literare. editii îngrijite de Barbu Theodorescu. Editura Minerva, Bucureşti, 1 972. X + 630 p.; 1 979, 648
•.
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Prodan1 5 au editat unele scrisori expediate sau primite de N. Iorga referitoare la
sale orientalistico-turcologice. Această primă etapă în studierea fenomenului
Iorga, de editare a bibliografiei şi izvoarelor epistolare, s-a împletit organic cu a doua,
analiză şi de interpretare a preocupărilor orientalistico-turcologice ale marelui
. În acest context amintesc contribuţiile semnalate de M. Alexandru-Dersca
1 6,
Mihai Berza1 7, Mihai Guboglu1 8, Virgil Cândea19, Tayyib Gokbilgin20, 8. S.
Tahsin Gemil22, Al. Elian23, Cristina Feneşan24, Călin Felezeu25 , Ştefan
, Gh. Zbuchea27, Constantin Buşe (coordonator)28, Petre Ţurlea29, Dan

Opri�an. N. Iorga - corespondenţă cu Karl Lamprecht, în .. Manuscriptum'', an XIII, nr. 3/1 982, Bucureşti.

Feneşan. Fran:: Babinger. ein deutscher Betrag :ur rumiinischen Osmanistik, în ..R.E.E.E.E:·.
annec. nr. 3-4/ 1 994. Bucarest, pp. 320-322.
Prodan. Fran: Babinger şi Nicolae Iorga. Corespondenţă, în ,.A.l.l.X:', laşi. t. XXXVI, 1 999. pp. 1 7 1 M . Alcxandrescu-Dersca Bulgaru. N Iorga. historien de / "Empire Ottoman. în ,.Balcanica", VI. 1 943.
pp. 1 O 1 - 1 22; eadem. Nicolae Iorga - a Romanian 1/istoriah ofthe Ottoman Empire, Publishing House
Academy ot' the S.R.R., Bucarest. 1 972, 1 92 p. + 1 map; eadem. N. Iorga et / 'histoire de '/ "Empire
în voi. omagia] Nicolae Iorga. / 'honune et / 'a:uvre... . Bucarest. 1 972, pp. 1 75-1 86.
Ber7a. Ştiinţă şi metodă istorică in gândirea lui N. Iorga. Bu1.'Ureşti, 1 945, 64 p.; idem, N. Iorga (/871Bucureşti. E.D.P., 1 965. 58 p. + fig.
Guhoglu, Nicolae Iorga - istoric a/ Imperiului otoman şi al relaţiilor româno-turce, în ..A.U.B.I.".
XXII. nr. 2/1973, Bucureşti, pp. 25-48; idem. Nazimiye Togan. Nikolaye Yorga 'nin Dogumunun yU::iincii
.
f('u oca::ia aniversării a 100 de ani de la naşterea lui N.l.), în revista ,.Tilrk Killtilril'', X-ncu yili,
13/Mart 1972, Ankara. pp. 3 1 8-326 (cu un elogios Cuvânt introductiv de pro[ dr., Ahmed Temir. pp.3 1 8Cândea, Nicolae Iorga. historien de / 'Europe du Sud-Est. în op. cit. , la nota nr. 1 6/3. pp. 1 87-250;
Iorga şi Europa de sud-est, în .. M. S.Ş.l.A.". nr. 20. 1 995. Bucureşti, pp. 63-66.
Gokbilgin. La conception de Nicolae Iorga sur / 'F.mpire Ottoman, în ..A. I. E.S. E.E. Bulletin··, IX-e
n-os 1 -2/ 1 97 1 , Bucarest, pp. 29-,33.
S. BaykaL N. Yorga "nin Osmanli Tarih(ve dair Fikirleri (Consideraţii asupra Istoriei Imperiului otoman a
1.). comunicare prezentată în cadrul simpozionului româno-turc de istorie. 25-29 mai 1 978. Bucureşti.
Mihai Maxim, Simpo:ionul româno-turc de istorie. în .. R.dl.". t. 3 1 . nr. l OII 978, Bucureşti, pp. 1 877lhsin Gemil. Nicolae Iorga - cercetător al istoriei otomane. ·în voi. Parlamentul României. Sesiunea
Nicolae Iorga - l "irgil Madgearu, 27 noiembrie 1 990. Imprimeria Corcsi. Bucureşti. 1 99 1 . pp. 44-47.
Elian. Nicolae Iorga şi istoria universală. în "S.R.dl:'. t. 1 8. nr. 6/1 965, Bucureşti. pp. 1 26 1 - 1 274; idem.
Iorga el ia Sud-est ew·opeen. în ..A.I .E. S. E. Bulletin·'. IX-e annec, n-os 1 -2/ 1 97 1 . Bucarest pp. 1 2-2 1 .
Feneşan (Rotman). Relaţiile osmano-bi=antine in opera lui Nicolae Iorga, în voi . Nicolae Iorga 
al Bi:anţului. Editura Acad. R. S.R.. Bucureşti. 1 97 1 . pp. 1 29-1 54.
Felc7.eu, Nicolae Iorga - istoric al societăţii otomane, în ..S.U.B.B.H.", Cluj-Napoca an 35. nr. 2/1 990.
idem, Nicolae Iorga - 50 de ani de la moarte. în revista ..Argcş", Piteşti. 25. nr. ,1 1 - 1 2/ 1 990. p. 9.
Ştelăn1.'SCU. Naţional şi universal in gândirea istorică a lui Iorga. în ,.D.I.". an VI, nr. 6 (58) - iunie
. Bucureşti. pp. 1 0- 1 5.
Zbuchea. Iorga şi lumea sud-est europeană, idem loc. cit. . nota nr. 26, pp. 39-44.
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Toate aceste articole, studii şi monografii. oferă, prin convergenţă
mentaritate, o imagine de ansamblu, cu numeroase elemente de amănunt, a nrA('V'"'"
şi realizărilor lui N . Iorga în domepiul orientalisticii-turcologiei ştiinţifice-de i'Pr·ppf·<oj
instituţional-universitare.
1 . Descoperirea, traducerea şi editarea izvoarelor istorice otomano-o
,.

europene referitoare la isţoria I mperiului otoman şi/sau a relatiilor
(secolele XV-XIX).

Plecând de la truismul că istoria se scrie pe baza interpretării izvoarelor
diferite categorii, N. Iorga a identificat, a tradus în limba română sau în limbi de
ii1ternaţională şi a publicat numeroase izvoare istorice otomano-orientale şi
privitoare la tematica enunţată în subtitlu. Pe de altă parte, Iorga a recomandat
colaboratori de-ai săi să editeze izvoare istorice otomano-orientale şi să le util'
elaborarea diferitelor studii şi articole referitoare la varii aspecte ale istoriei otomane
·
relaţiilor otomano-române, şi aceste contribuţii, modeste de altfel, vor fi
paginile următoare.
Promotor al concepţiei necesităţii valorificării cnttce, poztttvtste a
istorice ce se desprindea din izvoarele istorice obiectiv şi echidistant analiZate, N .
fost unul dintre istoricii generaţiei de la 1 900 care a transpus în mod concret în
act!astă strategie a cercetării. I storicul român a fost unul din cele mai ilustrative
prolifice exemple de cercetător .. itinerant" european al generaţiei sale, mereu în
de noi şi revelatoare documente, cronici, jurnale de călătorie, inscripţii etc.31 • A
Europa în lung şi în lat, explorând fonduri istorice din arhive, bibl ioteci, muzee etc.,
Londra la Istanbul, de la Konigsberg la Neapole. A descoperit, astfel, zeci de
izvoare istorice româneşti şi străine, pe care le-a editat, integral sau în
introduceri analitice, în zeci de volume de documente şi cronici. Evident, câteva
aceste mărturii erau izvoare istorice otomano-orientale, descoperite direct
redescoperite mediat, prin intem1ediul traducerilor, regestelor, cu legerilor de
vest- şi 1 sau central-europene. N. Iorga a fost primul cercetător în ,·.,tnr•,...."
românească modernă care a înţeles şi a promovat, prin conferinţe publice şi în
importanta inestimabilă a izvoarelor istorice otomano-orientale în studierea ·
�8 Univl!rsitalca diri Bucureşti, Nicolae Iorga. 1871- 19-10. coordonator: Constantin Buşc. Bucureşti,
428 p.
29 Petre Turlea Nicolae Iorga. O viaţă pentru neamul românesc. Editura Pro Historia Bm:urcşti. 200 1 .

'0 Dan Prodan, Pieocupările de orientalistică-turcologie ale lui Nicolae Iorga în "A.I.I.X."
XXXVI I I, 200 1 , 'Iaşi, 12 p.; idem, Nicolae Iorga - 130 de ani de la naştere în "Mentor XXI",
IV, nr. 3( 1 2) - Iul ie-Septembrie 200 1 , Botoşan i, p. 6A.
3 1 Al. Zuh. op. cit.. p. 277.
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laţiilor româno-otomane în secolele XV-XI X, pe de o parte, necesitatea investigării
istematice a arhivelor, biblioteci lor, muzeelor etc. otomane din imperiul sultanilor, în
special din Istanbul, pe de altă parte. El însuşi a întreprins o astfel de explorare în capitala
pe Bosfor în 1 906, fără însă a atinge finalităţile dorite ale respectivului demers
.
doc umento 1og1c·l�-:
Astfel, în Arhivele Imperiale din Viena, fondul "Turcica", a descoperit 22 de
documente inedite, din perioada 1 564- 1 587, referitoare la Petru Şchiopu l al Moldovei,
dintre care 6 documente în limba turco-osmană, traduse în româneşte de 1 . B. Seni,
33
interpret jurat la M in isteru 1 de Externe" •
Î n perioada 1 898- 1 899, din iniţiativa Academiei Române, au fost copiate şi traduse
limba franceză 2 1 5 documente otomane de diferite categorii din registrele şi condicile
păstrate în Arhivele marelui vezirat din Istanbul. Aceste documente, din intervalul 966
H./1 558- 1 202 H ./ 1 788, se referă la relaţiile româno-otomane pe plan politico-economic,
precum şi la legăturile Ţărilor Române cu statele vecine. N. Iorga a fost primul istoric
mân care a înţeles şi a semnalat importanţa deosebită a acestui fond documentar pentru
udierea şi prezentarea adevăratelor relaţii româno-otomane în secolele XVI-XVII; el a
34
parcurs întregul fond, eţ clasificat tematic şi a rezumat 95 din aceste documente •
Documentele, a precizat autorul, aveau o deosebită importanţă istorică: "Prin aceste
oare, scoase de curând la lumină, se lămuresc mai multe puncte esenţiale din situaţia
noastră faţă de Puterea suzerană şi se îndreaptă o sumă de păreri greşite cu privire la
purtarea pe care au avut-o cârrnuitorii turci, fără deosebire de timp, faţă de ţările
lributare"35 •
N. Iorga a înţeles şi a regretat realitatea tristă că "la tipărirea în întregime a acestor
piese, încărcate de greoaia şi inflorita retorică orientală, nu e de gândit nici aici, nici, dacă
va proceda cu măsură şi pricepere, în altă parte. Prefacerea lor în scurte regeste,
umate, se impune"36• Harnicul descoperitor şi editor de documente a rezumat 36 de acte
eritoare la "hotare şi afaceri de hotare", 29 legate de "afaceri de negoţ şi fumituri" şi alte
37
O despre "afaceri mai mult politice" • Ulterior a mai publicat încă "două porunci turceşti
·

.

N. Iorga

Prin Bulgaria la Constantinopol. cu ilustratii de pictorul Stoica. Bucureşti, Editura Minerva. 1 907.
2 p.
ldem. Documente noi. În cea mai mare parte române, relative la Petru Şchiopul şi Mihai · 1 'ileazul, în
.AR.M.S.J:·. s.ll. t.XX. m.7. 1 897- 1 898. Bucureşti, doe. III-IV-V/pp.438-44 1 ; doc. Vlll/p.445; doc.X/p.446;
.XXIV/p.450.
klem, Porunci turceşti din veacul al XI '/-lea către Domnii noştri. în idem, Documente şi cercetări a�upra
oriei financiare şi economice a Principatelor Române, Bl.K.'llreşti, 1 900( -1 902). extras din revista .. Economia
Jională". pp. 1 74- 1 83.
Ibidem, p. 1 74.

Ibidem.

Ibidem, pp. 1 74-1 83.
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către domnul Moldovei"J8, precum şi "hatul" (hall-i hiinu�viin-ul) acordat Ţării
în " 1 826" (corect la 1 8-27 aprilie 1 82i\ doar în traducere românească40•
În prelungirea aceloraşi statomice preocupări, N. Iorga a editat, de
originalele şi traducerile altor documente otomane importante (scrisori, privilegii şi
politico-economice), dar redactate initial în limbile greacă4 1 sau slavă42, ori
latineşti ale acestora43• S-au adăugat la toate acestea variante în limba italiană a
scrisori sultanale din 1 533, adresată regelui polon, în legătură cu un incident de frontieră
Akkerman44• Referitoare la aceeaşi zonă geografica-istorică (Chilia-Cetatea Albă) au
şi cele 4 documente otomane, din anii 1 489, 1 576 şi 1 589, descoperite în arhivele
Cracovia şi publicate în traduceri latineşti sau italieneşti45•
Din "depozitele de manuscrise ale Apusului", N. Iorga a adunat şi a publicat46
de documente în diferite limbi europene despre războaiele otomano-polone ( 1 620- 1 62 1
38
ldem. Câteva manuscripte şi documente din ţară şi din străinătate relative la istoria românilor
,.A.A.R.M.S.J:·. s.l l . T. XXVIII, m. 6. 1 905-1 906, Bucureşti, pp. 5 1 1 -5 1 3: capitolul V: destinatarul a
domnul Mihai Raoo\ită. do�:umentele datate: sfiirşitul anului 1 722-începutul anului 1 723; editorul a puhl
variantele în limba latină ale acestor porunci. realizate anterior după originalele în limba turro-osmană.
tmducători gcnnani; depozitul de conservare: Biblioteca Arhivelor Imperia le din V iena
39 Vezi datarca corectă la Mihail Guboglu, Catalogul documentelor turceşti, voi . 1. 1558- 1913. Bucun.-şti,
doc. 2353. p. 472.
40 N. Iorga, Studii şi documente cu privire la Istoria Românilor. voi. XXI, Documente interne. llfisrellant�J
Bucureşti. 1 9 1 1 . pp. 3�.
4 1 ldcm. Privilegiul lui Mohamed al /1-lea pentru Pera (1 iunie 1453). in ,.A.A.R.M.S.I.". s.ll. t. XXXVI.
m. 3. Bucureşti, pp. 69-92 (actul din titlu, în limbile greacă şi italiană, la pp. 69-76; tratatul otomWIJ0-1Venl.:\ll
din lchruarie 1 446, în gTl.'CCŞte, la pp. 76-80).
42 Scrisoarea sultanului Mchmed al li-lea către Petru Aron, din 5 octombrie Î 455. in limba slavă, in ibidem.
80-82. Este eronâtă afim1atia istoricului că .,originalul turcesc 1-a găsit de curând d-1 1. Bogdan", pentru
motiv că varianta ..turcească·' a actului invocat nu a existat.
43 A le tratatelor otom�veze din 1 387. otomWIJO-hizantinlstate aeştine ( 1403) şi otomWIJO-ungar ( 1
ibidem, pp. 8 L-9 1 ; ale scrisorilor marelui vizir Sokkolu Mchmed păşă şi ale sultWlului Selîm Il către
gennan pentru extrădarea lui Bogdan Lăpuşneanu, din ianuarie 1 573; în idem. Acte şi ji·agmente cu privire
Istoria Românilor. voi. 1, Bucureşti, 1 895, pp. 1 6- 1 7, 1 8-20. 23, 24; alte documente şi traduceri de relatări
călătorie: pp. 82•93 (De l a Croix). 1 1 4. 1 47. 1 85-1 86. 1 92- 1 94, 245-247. 323-323.
44 ldem. Une leure du Suitan au Roi de Pologne sur un cotiflit de frontiere a Akkerman (Moncastro.
Albă). în .. B.J.E.E.S.O:·, llf annee, n-os 3-5/Mars-Mai 1 9 1 6. Bucarest, pp. 1 03-104.
45 ldem. Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe, Editura Academiei Române. Bucureşti. 1 899, 4 1 9 p. +,
pl . . în Apendice de documente. pp. 296-300.
40 Pentru a Il-a jumătate a secolului al XIX-lea a se vedea şi idem. Despre adunarea şi tipărirea i-vt>nn•t
• fl
relative la istoria românilor. în voi. omagia! Prilws lui D. A. Stur=a la implinirea celor şapte=ec:i de
Bucureşti. 1 903. pp. 1 - 1 27; idem. Note critice asupra culegerilor de documente inlerne româneşti.
1 903. 34 p.. în care N. Iorga a realizat o expunere analitică şi critică a evolutiei istoriografiei române în
al XIX-lea prin studii. cercetări lolclorice, culegeri şi editii de documente interne şi externe releritoare la
românilor.
47 ldem. Studii şi documente. voi. XX, Bucureşti, 1 9 1 1 . cap. III: ..Acte polone privitoare la războiul cu turcii
..
1 620- 1 62 1 . Dintr-o culegere de scrisori a regelui Sigismund al Il-lea şi alte i zvoare : pp. 1 47- 1 59: 20
documente în limbile latină. italiană, gennană. din biblioteca orctŞului Leipzig.
·

· ·
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sau otomano-gennane ( 1 63 8- 1 699t11, ce au . completat infonnaţiile documentare şi
cronistice otomane referitoare la amintitele conflagraţii. De asemenea, a editat infonnaţii
româneşti despre luptele otomano-polone şi ototnano-gennane din perioada 1 67 1 - 1 68949 .
S-au adăugat, culese din "rapoartele capuchehaiei muntene subt Alexandru-Vodă Ghica"
( 1 834- 1 842), diferite documente greceşti, considerate de N. Iorga ca fiind "aproape un
unicum", referitoare la problemele tarifului vamal ce trebu ia să se aplice, conform
prevederilor Regulamentului Organic, negustorilor care intrau în Imperiul otoman prin
Ţara Românească50•
În perioada interbelică, N . Iorga a continuat acţiunea de identificare şi de editare a
izvoarelor istorice din categoria amintită anterior. Astfel, a publicat traducerile greceşti ale
unor documente otomane, din perioada 1 560- 1 820, deSpre legăturile domnilor români cu
Patriarhia din Istanbul, relaţiile româno-otomane în intervalul amintit etc.5 1 •
Iorga a editat în traducere românească, după varianta în limba germană din ediţia
critică de documente otomane realizată de turcologul Fr. Kraelitz (Viena, 1 92 1 ), "actul"
cordat de sultanul Mehmed al I l-lea negustorilor din Cetatea Albă, la 9 iunie 1 456,
usţinând că localitatea de emitere a documentului se afla în Serbia52• S-au adăugat apoi
lte trei acte otomane: scrisoarea trimisă de sultanul Selîm al I l-lea lui Ferdinand de
Habsburg pentru a-i solicita precizarea condiţiilor părţii austriece necesare reînnoirii păcii
omano-habsburgice şi a-i cere predarea lui Bogdan Lăpuşneanu ( 1 572); berăl-ul acordat
sultanul 'Osmăn al I l-lea lui Alexandru l liaş al Moldovei în 1 620, în care se tăceau
feriri la valoarea tributului şi la viitorul comportament al domnului moldav; scrisoarea
marelui vizir KijpriiiU Mehmed păşă adresată boierului şi clerului Ţării Româneşti, prin
e li se comunica numirea ca domn a lui M ihnea al I I I-lea Radu, (28 ianuarie 1 658i3 .
oricui le-a tradus din l imba germană, după ediţia realizată de Jan Rypka ( 1 933).
Pentru secolul al XVIII-lea, Iorga a publicat două 'arz-uri în limba turco-osmană,
din arhiva lui Nicolae Mavrocordat, redactate de boierii şi clerul ortodox din Ţara
omânească sau din Moldova şi adresele sultanului Mustafa al I I I-lea (c. 1 760).
raducerile au fost însoţite de o clară fotocopie a primului document, metodă modernă de
itare a izvoarelor istorice; editorul nu a menţionat însă numele traducătorului
Ibidem, cap. Il: ,.Saisori şi rapoarte privitoare la războiul turoo-gennan din 1 683-1 699. . , pp. 59-1 45; 1 82 de
documentare în limhile latină. italiană, gennană, thmce2'ă din diferite arhive vest- şi central-europene.
Ibidem. voi. XI. Cercetări şi regeste documenJare. Bucureşti . 1 906, pp. 1 3 1 - 1 78.
Ibidem, pp. 3-43; vezi şi D. Theodorescu. Nicolae Iorga, 1 976, p. 248.
Eudoxiu de UunnU23ki. Documente referitoare la istoria românilor, voi. XIV. Documente greceşti privitoare
Istoria românilor. partea a III-a 1 560-1 820, puhlicate după originalele sau după oopiilc Academiei Române
tipărite de Nioolae Iorga. Bucureşti. 1 936, XLIV p. + 588 p.
N. Iorga Actul lui Mahomed al //-lea pentru Cetatea A lbă (1456}, în .. R.J:·, an X. nr. 4-6/aprilie-iunie 1 924.
rcşti. p. 1 05; vezi şi regestul realizat de Damian J>. Bogdan în Creşterea colecţiilor Bibliotecii Academiei ·
lomâne. Bucureşti. 1 937 (-1 942). p. 1 6.
ldcm. Noi porunci turceşti către Domnii noştri (1578- 1658), în .. R.I .... an XX, nr. 1 0- 1 2/octomhric
mbrie 1 934, Bucun.-şti. pp. 3 8 1 -383.
·
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documentelor din limba turco-osmană în româneşte54. A publicat şi a comentat
porunci

turceşti"

adresate

domnului

Moldovei,

Mihai

Bucak) în

Moldova (în

Racoviţă,

în

1 722 şi

referitoare la trasarea hotarului moldo-transilvan55. A oferit noi informaţii istorice
ultima invazie a tătarilor (din
dcicument"56•

1 758), pe baza valorificării unui

Tot secolu lui fanariot îi aparţin alte trei documente în limba greacă, cu traducerea

româneşte: scrisori semnate de clerici, boieri sau de Alexandru Ypsilanti-vodă,
documentare ce au fost redate şi în fotoc6pii57• N . Iorga a insistat şi asupra altor
documentare

publicând

privind

relaţiile

româno-otomane:

formularele

documentelor

72 de astfel de "începuturi de scrisori'' în limba greacă, redactate între

1 807 şi descoperite într-un caiet cu scrisori aparţinând familiei lui Al. Ypsilanti. 1

român a susţinut că aceste fom1Uiare erau de origine bizantină, preluate ulterior
fanarioţi58.

N . Iorga a tradus şi a publicat în limba română originalul grecesc

mitropolitului Timotei către papa Pius al V-lea, în care epistolă a fost încorporat şi ord
(din

1 5 7 1 ) al sultanului Selîm al l i -lea adresat lui Alexandru al Il-lea Mircea, domnul

Româneşti. Padişahul otoman 1-a anunţat pe conducătorul muntean că .a cucerit

Cipru şi i-a ordonat să facă cunoscută întregii ţări această mare victorie. Apoi să-şi

propria armată cu cea a sultanului şi să atace insula Corfu, Veneţia şi Roma. Dar a u
înfrângerea navală otomană de la Lepanto şi toate aceste planuri s-au spulberat59.

Pentru începutul secolului al XV-lea, istoricul român a tradus, a publieat şi

comentat inscripţia în limba greacă a bisericii ortodoxe din satul Elsani de lângă
inscripţie datată

1 407- 1 408. Acest izvor epigrafic a ridicat problema identificării fiului

Băyezîd 1 care a stăpânit această zonă în timpul interregnum-ului otoman, fiu pe care

1-a nominalizat ca fiind Miisă <;elebi, cel care a avut legături politice şi cu Mircea
Bătrân60• La aceste izvoare istorice s-au mai adăugat republicarea şi comentarea a

ldem, Două ar=uri ale ţării către suitan in secolul al XI '///-lea. în "AA.R.M.S.I.'", s.lll. t. XVI. m. 1 O, 1
BU111reşti. pp.206-2 1 0 + 1 pl.; vezi şi reccn7ja favorabilă a lui C. Greccscu în ,.R.I.R:·. voi. V-VI/ 1 935- 1

54

..

Bucureşti. p. 520.
�5 ldem. Două porunci turceşti către domnul Moldovei. Mihail Racoviţă vv. din 1 722 şi 1 726.
indreptarea hotarului cu Transilvania, în ..A.A.R.M.S.J:·. s.ll. t. XXVIII. 1 905- 1 906. Bucureşti. 1 906. pp. 5 l
5 1 3.
56 ldcm, Prădiiciunea tătarilor de la 1 758. după un nou document, în ,.R.J:·. anul Il. nr. 1
1 9 1 6. BUI1Jfl.'Şti. pp. 26-27.
�7 ldem. Trei rare documente fanariote. în ..A.A.R.M.S.I:'. s. III. t.XVII. m. 2. 1 935. Bucul\:şti. ·pp.
2pl.; vezi şi recenzia fuvorabilă semnată de C. Gn.'IXSCu în ,.R.J.R:'. voi. V-VI/ 1 935-1 936. Bucureşti.
52 1 .
�8 ldem. Formularulfanariot. în ..A.A.R.M.S.J:·. s.lll. t.XVII. m.5. 1 935. Bucureşti. pp. I I S- 1 34.
59 ldem, Ordinul lui Selim Il către Alexandru- 1 'odă al Ţării Româneşti (1572), în ,.R.J:·. an XI. nr. 1
Martie 1 925. Bucureşti, pp. 1 53-1 55.
60 ldcm. Une inscription greque sous le Sultan Moum. J.l07- 1408. dans la region d'Ochrida. în ..R.I I.S.E.
X: annee. n-os 1 -3/Janvier-Mars 1 933, llucarest pp. l l - 1 2.
..

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

80

ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS

su ltanale originale în limba greacă, adresate dogelui Veneţiei: a lui Selîm 1 din 25
ie 1 5 1 3 şi a lui Siileymăn 1 din 1 3 noiembrie 1 529, în u ltima fiind descrisă
otomană antimaghiară din 1 52661 •
*

*

*

Iorga a acordat atenţia cuvenită şi izvoarelor cronistice otomano-orientale,
şi memoriilor de călătorie prin Orientul otoman, cronicilor şi lucrărilor istorice
referitoare la istoria I mperiului otoman şi a relaţiilor otomano-române.
istoricul a publicat în limba română fragmente din cronica lui M ustafa Na' ima
la Ţările Române, după traducerea în limba franceză realizată de Antoine
nd62, extrase din cronica otomană a lui Hassan Vegihi, după traducerea în limba
63
a lui Iacob· Tarsia • Cu această ocazie tânărul cercetător şi istoric şi-a exprimat
prima dată opinia despre valoarea informativă a cronicilor otomane ca izvoare
64
privind istoria românilor şi a relaţi ilor otomano-române • La acestea s-au adăugat
5
fragmente din Tevărih-i ăl-i 'Osmăn şi din cronica lui Mehmed Neşrf' , jurnalu l şi
călătoriei italianului Cornelio Magni prin I mperiul otoman şi Moldova în

•n.m,,uw

După 1 920 .s-a intensificat, la nivel european, acttvrtatea de editare a izvoarelor
ice otomana-orientale, conform criteriilor ştiinţifice moderne adoptate de către
işti. Astfel, Iorga a avut posibilitatea să folosească aceste ediţii critice de izvoare
otomana-orientale şi să conştientizeze valoarea lor informaţională istorică.
firească, marele istoric a subliniat tranşant, pentru prima dată în istoriogn!fta
importanţa deosebită a izvoarelor narative otomano-orientale pentru
istoriei poporului român şi a relaţiilor otomano-române în evul mediu. A realizat o
intă trecere în revistă a ediţiilor de cronici otomana-orientale apărute în Europa vestică
centrală până în 1 928, comparând aceSte reuşite cu situaţia precară din istoriografia
lllA 'n"'"'"�'" şi propunând alcătuirea unui corpus cu toate fi·agmentele şi inforrhaţiile din
m. Deuy lellres greques de Sulwm. în . R H S E E : XVII" annee. n-os 1 -3 Janvier-Mars 1 940. nucarest.
·

.

.

.

.

.

.

l -6.

Acte şifi"agme111e. \OI. 1. nucun.:şti. 1 895. pp. 55-63: traduccn.-a aflată la Bibliotheque Nationale - Paris.
1 2. 1 97 �i publ icată In 1 700; au fost dt:scrise evenimentele din Mol dova - 1 62 1 . din anii 1 632-1 637, 1 639.

1 650. 1 652-1 653 ( Moldova şi Tara Românească) .
Afanuscripte din hihlioteci strciine relative la istoria românilor. Al doilea memoriu. în ..A.A.R.M.S.I:·.
t. XXI. m. 2. 1 899. Bucureşti. pp. 53-62: au fOst deschise evenimentele politice referitoare la Tărilc
în intervalul 1 639-1 659.
tkm. p. 53: .. Un izvor de infbnnatiune cari nu trebuia neglijat în studiul istOriei noastre sunt cronicile

.

·

Aceste <..Tonici nu dau laptele în legătură strânsă. ci într-o expunere umllată. dewrdonată şi naivă. dar
o sumă de lucruri noi. lilarte inter�..-sante. de care trebuie să t inem seama·'.

Studii şi documente. voi. III. Bucureşti. 1 90 1 . pp. XI-XII �i XXX-XXXI.
Un căkitor italian in 7itrcia şi Moldova in timpul ră::boiului cu Polonia. în ..A.A.R.M.S.I.". s.ll. 1.
m. 2. 1 9 1 0. Bucureşti, pp. 35-60.
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acele izvoare istorice referitoare la istoria români lor: "0 concluzie se desface din

studiu. Trebuie să avem şi noi, stând la un loc, tot ce ne priveşte În
osmanilor. Dar pentru aceasta ne trebuie orientalişti (subl. N . l .). Nu e o ruşine că
azi nu avem nici unul '?''67.
Iorga a făcut un prim pas în real izarea acestu i necesar şi ambiţios
selectând, traducând în româneşte şi comentând fi·agmentele d in

(ed.

Tevărih-i ăl-i

Fr. G iese, 2 voi., Breslau-Leipzig.. 1 922- 1 925) cu informaţii des re: M '
�
Bătrân. V lad Dracul, · Iancu de H unedoara, Vlad Ţepeş ş i Ştefan cel Mare6 • A

cronica marelui vizir Rustem-piişii

(ed.

L. Forrer, Leipzig, 1 923) cu informaţii

cucerirea Chiliei şi Cetăţii Albe de către otomani ( 1 484) şi despre expediţia su
S i.i leyman 1 împotriva lui Petru Rareş a l Moldovei ( 1 538). De asemenea, ca o

completare la cronica lui Rustem-piişă, .a tradus fragmente din "Istoriile l u i

G uazzo·'

despre luptele mold<rOtomane d i n perioada

1 475- 1 484c'9 . A atras

istorici lor români asupra operelor cronicarului otoman Nasuh Matrak�i şi a

documente otomane a lui Ahmed Feridun, cu informaţii despre campania lui

70

împotriva lui Petru Rareş a l Moldovei ( 1 53 8) •

Marele istoric român a·tradus din l imba germană, după ediţia real izată de

Seif ( 1 925), şi a comentat un fragment din cronica lui Şi.ikri.il lah bin Şehabbeddîn

referitor la expediţia sultanului Mehmed 1

Kirişr;i împotriva Ţării Româneşti :

cetăţi lor l saccea, Yeni Sale şi G iurgiu, distruse anterior d e "ghiaurii cei fără de

cucerirea cetăţii Severin, impunerea acestei ţări la plata haraciului şi încheierea

(barlş) cu ,',valahii"7 1 •

În ceea ce priveşte istoria rclaiiilor bizantino-otomane în secolul al X I V-lea, 1

analizat

Istoria romanticii a lui Yakub (..'e/ebi, scrisă de un catalan anonim la

acelui veac, cu infonnaţii istorice interesante despre domnia lui Murăd 1 72• În

"producţie l iterară pe fond istoric", autorul anonim a descris aventurile

"moştenitorului legitim" a l tronul u i otoman, Yakub <;elebi, fiul lui M urad 1,

Bayezîd 4. Autorul anonim, contemporan cu evenimentele narate, a călătorit prin 1

otoman şi prin Orientul Apropiat.

67

ldem. Cronici turceştica b•or pentru istoria românilor. în .,A.A.R.M.SJ:·. s.IJI. t. IX. m. 1. 1 928,
( reeditat în idem. Despre cronicari şi cronici. editie îngrijită de Damaschin Mioc. E.Ş.E.. Bucun:şti. 1
288).
08 /bidem. pp. 3- 1 5 (pp. 276-283. ed. 1 988).
69 Jhidem pp. 1 2-22 (pp. 283-288. ed. 1 988).
70 Jhidem. p. 22 (p. 288. ed. 1 988).
71 ldcm. O nouă menţiune lllrcea�că despre români. în ..IU:·. anul XXVIII. nr. 1 - 1 2/ 1 942. IJucurcşti. p.
72 ldem. Contributions catalannes â / 'histoire by::antine. /. L 'histoire ronwntique de l'akoub ' r"""'''L
1 927. pp. 3-8: reeditată cu acelaşi titlu în .. R.H.S.E.E:·. IV. 1 927. Hucurcşti. pp. 308-3 1 4.
.
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Referitor la cucerirea Constant inopolel u i de către otomani, Iorga a analizat şi a
3
două surse narative referitoare la acest eveniment7 , incluse în Codul grecesc al

lui Alexandru Ypsilanti, cod aflat la B.A.R. Aceste izvoare narative au titlurile:

inceputul Ţarigradului;

Il. Pentru robiia prea-slăvitei cetăţi a Ţarigr.tdului

N . Iorga le-a atribuit lui Constantin Cantacuzino Stolnicul, care le-a scris iniţial în

greacă, după anul 1 680. Aceste relatări sunt izvoare istorice narative deosebit de
referitoare Ia evenimentu l descris. Datele istorice sunt exacte, personajele reale,

timpului veridică.

completare la izvoarele narative otomane valorifJCate de 1orga a reprezentat-o

�nm,pnj·pJp din diferite cronici vest-europene referitoare la confruntările directe române-

Astfel, el a tradus şi a editat în româneşte fragmentele

din'cronica lui Jehan de

referitoare la luptele românilor împotriva otomanilor în 1 445, la care lupte a

şi nepotul cronicaru lui, Walerand de Wavrin ( 1 445)74 • De asemenea, marele

a tradus şi a comentat info1maţiile cuprinse în i ncunabu lul german

Geschicht(e)

von

Turkey, tipărit la Memmingen în 1 482, despre luptele moldo-otomane de la Vaslui
şi Valea Albă ( 1 476) şi ecou l lor în spaţiul gennan 75 • (Ulterior, în 1 943, C. 1 .
.

va edita această cronică a l u i Jorg von NUrenberg, c u u n substanţial studiu
.)

N. Iorga a îndemnat pe anumiţi studenţi şi colaboratori de-ai săi să identifice, să
în româneşte şi să editeze diferite izvoare istorice otomanO-orientale. Astfel,

Cioran a tradus în româneşte călătorii le patriarhului Macarie al Antiohiei prin

Române, după jurnalul completat de Paul din Alep, utilizând ediţia engleză real izată
<�
Belfour, şi nu manuscrisul arab aflat la Londra 7 . Lucreţia 1 . Apolodor a adunat, a
'
a comentat şi a publ icat în original trei izvoare istorice cronistice şi documentare

. C.

edite, însă puţin cunoscute, din perioada 1 578- 1 606, referitoare la Imperiul

*

*

*

Une source negligee de la prise de Comtantinopole. în .. 1\.R.B.S.H:·. t. XIII. 1 927. Bucan."St. tirage-a10 p. ( introdua:rc. pp. 1 - 1 O; textul primei relatări în româneşte. pp. 1 1 - 1 5. în franceză. pp. 48-52; textul
de-a doua n.:latări în româneşte. pp. 1 6-30. în slavona pp. 3 1 -47. în fi-dllcc:t.ă. pp. 52-70).
lui Wavrin şi ronuinii, ed. N. Iorga în .Jl.C.I.R: · . voi. VI . Bucureşti. 1 927. pp. 57- 1 48. Cronica a fost
şi comentată de Iorga în studiul său Les aventures , . sarraisines ·· des.fi·anrais des Bourgugnes au XI ,.
Cluj. 1 926. 52 p.

l !ne 1/0trve//e source sur les campagnes de Mehmed Il conlre

Bienne le Grand. prince de MoldCII ·ie.

I.S. E.E:·. XI" unnl.:e. n-os 1 0- 1 2/0ctombre-DCcernbrc 1 934. Bucun,"St. pp. 34 1 -342.
ilia Cioran, Călătoriile Patriarhului Macarie de Antiohia in Ţările Române, 1653- 1658.
in istorie. llucureşti. 1 900, VI + 2 7 1 p.

Te=a pentru

1. Apolodor. Trei relaţiuni a.wpra Imperiului 1itr. , , , · lafinele secolului al ,\l 'l-lea: Te=ă de licen{ă

.,

Bucureşti. 1 899. 64 p.
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N. Iorga s-a arătat interesat şi de izvoarele cpigrafice otomane din

special din Dobrogea. Pentru traducerea acestora in româneşte a cemt sprij inul lui
Babinger. turcolog german care şi-a desfăşurat activitatea ştiinţifică-de

didactică-universitară în ţara noastră în perioada

1 935- 1 943 78• Dar impactul

epigrafice otomano-orienta le în opera ştiinţifică a lui N. Iorga a fost

2. Contribuţii orientalistico-turcologice
hidronimic, antroponimic, lingvistic

cu

modest.

caracter

istoric,

M ihai Berza, unul din primii analişti ai operei ştiinţifice a lui Iorga, a

că aceasta ar putea fi reprezentată "sub aspectul a trei cercuri concentrice, dintre
dintâi, cercul central, ar fi ocupat de istoria ţării sale, cel de-al doilea de istoria
7
le" 9 •

european, iar cel de-al treilea de ansamblul istoriei

�

Deşi incompletă, pentru că îi l ipseşte, de exemplu, Verticala Timpului,

reducţie geometrizată poate fi acceptată pentru a înţelege mai bine relaţia dintre

regional-universal în gândirea şi conceptia istorică a lui N. Iorga. Dacă am trasa o

comună pentru cele trei cercuri concentrice, am observa mai

bine

determinările succesive între ele. Aceste conexiuni biunivoce pot fi abordate din
puncte de vedere. Privite din

centrul de putere românesc,

în "punctul O" s-ar afla

Române, la nivelul unnător Europa sud-dunăreană şi Pen. Balcanică iar în al trei

Imperiul otoman şi lumea musulmano-orientală. Evaluate din centrul de putere
Bo!)jor, din /stanbu(, capitala sultanilvr, în centrul cercurilor s-ar situa I mperiu l
urma la nord-vest Rumelia şi Europa sud-dunăreană, iar în cercul al treilea Ţările

"romanitatea orientală". Astfel, l ivresc spus, între

Geschichte des Rumănischen
Ralunen seiner Staatsbildungen (2 voi., Gotha, 1 905)1 l\·toria românilor
Bucureşti, 1 936- 1 939)1 Histoire de Roumains el de la Romanite orientale (
voi., 1 934- 1 944) şi Geschichle des osmanischen Reiches, nach den Quellen
(5 voi., Gotha, 1 908- 1 9 1 3) s-au situat Istoriile diferitelor popoare balcanice.
N. Iorga a studiat şi a prezentat istoria lumii musulmano-orientale şi a
otoman de la începutul secolului al I X- lea până în 1 922, apoi naşterea Turciei
kemaliste, 1 922- 1 93 5 . S inteza către care au convers diferite studii de caz
lui Iorga şi din care au rezultat u lterior alte contribuţii cu aceeaşi tematică,

acesteia, este Geschichte des vsmanischen Reiches.

?R

""'mn, •..,,,,_

nach den Quellen dn••n,,..,,,11,--

Cristina Fent:şan. Fran:: Babinger. 1 994. pp.320-322; l}.rn Prodan. Fran:: Bahinger - 1\ico/ue
Coresponden{ă. în ,.A.l.l.X:·. laşi, t. XXXVI. 1 999. pp. 1 72-1 73: vczj supra nota nr. 60.
79 M. Bcrza. Nicolae Iorga. p. 27.
80 Gotha voi. 1. 1 908. XX + 486 p.; vol.ll. 1 909; XVII + 453 p.; vol.lll. 1 9 1 0. XX + 479 p,; voi. IV, ,
XVlll + 5 1 2 p.; voi. V, 1 9 1 3. XX + 633 p.
·

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

84

ACTA MOI.DAVIAE SEPT·ENTH IONALIS

S inteza de istorie otomană şi, impl icit, concepţia autoru lui despre această experienţă

istorică unică în felul ei, numită Imperiul otoman, au fost analizate, cum era şi firesc, de
istorici turcologi români şi străinix 1 , subliniindu-se locul şi rolul operei în cadrul
preocupărilor româneşti şi mondiale de turcologie, · structura, modernitatea, noutăţile şi
neîmplin irile ei, originalitatea viziunii genera le asupra fenomenu lui istoric otoman, locul
lui Iorga în panteonul istoriografic turcologic naţional şi universal etc. În acest context. voi
minti doar

ideile generale

ale operei,

insistând asupra noutăţ i lor de informare şi

interpretare introduse de autor şi sublini ind aspectele discutabile ale vastei sinteze.

Iniţiativa

elaborării unei istorii a Imperiului otoman a aparţinut lui N. Iorga şi nu

lui Karl Lamprecht, aşa cum s-a afirmat cu ani în urmă, pe baza studierii corespondenţei

82

dintre cei doi savanţi ( 1 899- 1 9 1 2) , păstrată la B.A.R. Încă de la stărşitul anului 1 900.

Iorga a proiectat viitoarea sa vastă sinteză otomană în 4-6 volume, dar a întâmpinat

greutăţi în găsirea unui editor occidenta l care să-şi asume responsabilitatea tipăririi unei
ouvrage de cette importance"x�. După aceste sondaje nereuşite, tânărul istoric român s-a

dresat l u i Karl Lamprecht, în martie 1 90 1

84 , savantul german acceptând cu bucurie

proiectul grandios al sintezei otomane avansat de fostu l său student, pe care-I considerat a

1 cel mai indicat şi mai înzestrat cercetător al generaţiei sale, capabil să fina l izeze o astfel
monografie. După rezolvarea problemei editării şi finanţării sintezei · otomane, N. Iorga
elaborat opera sa turcologică fundamentală, după o muncă uriaşă pe parcursul a cinci

ni, această contribuţie fi ind tipărită într-o cadenţă "temporală" impresionantă, între anii

1908- 1 9 1 3.

La originea elaborării sintezei otomane s-au aflat o nouă şi originală interpretare şi

cepţie asupra istoriei statului otoman. Iorga a înţeles că istoria otomană. trebu ia studiată
1

Vezi supra notele n-lc 1 6-30.
M. M. Alexandru-lxrsca Bu1garu. N Iorga. a Romanian llistorian. p. 1 0; N. Iorga Coresponden(ii. voi. l i .
ilie. note ş i i ndici d e Ecaterina Vaum. Editura Meridiane. Bucureşti. 1 986. p . 240. n. 1 .
Apud Barbu 1l1eodorescu. 1\-icolae Iorga. 1 976. p. 1 72; idem. Scrisori către N Iorga. voi. 1, p. 487.
in scrisoarea din 3 martie 1 9o 1 către Karl Lamprecht, Iorga a adăugat un post-scriptum: "( . . . ) IA: multii
!llle studiez rclal i i le Imperiului tur�>sc cu puh:rile europene şi am publicat dt;ja trei volum\! de documente şi
udii privitoare la secolul al XV-lea. i\ceste studii vor ti acum oontinuate. Âr ti cumva de sperat să poată apărea
In cursul vremii. în rolectie dumneavoastră. o nouă istorie tur�·ască. în locul celei lbartc învechite a lui
nkciscn?" (/1/. lorg(J, Core.1pondenţă. voi. Il. p.243 ). Karl Lamprt:cht îi va răspunde la 1 2 martie 1 90 1 . ariitânt,l
acceptă hucuros ca N. Iorga să clahorezc o nouă istoric a Imperiului otoman. că a intervenit d�ja la celebra
itură F. A Perthes în acest sens. ( 13. Theodorescu. .x:risori către N. l01ga, vol. l. pp. 467-469). La 6 mui 1 903
g.a a răspuns lui K. Lamprccht: ..( . . . ) mă oli:r pentru d�ja discutata istoric a otomani lor, unde e de operat cu
ori mai puternici. mai cxacti. şi unde se poate rcali;ra şi ceva mai bun" (N Iorga. Coresponden{ci. voi. Il. p.
1 ). Peste patru ani. istoricul român îi comunica cu satislacl ie savantului gl!mlan: ,.Întâiul volum al Istoriei
omanilor. Vechiul stat otoman pe temelii naţionale, cu slabi legituri teritoriali (suhl. N. 1.). c gata şi va
ft trimis dţja în iulie ca manuSI.Tis" ( lv: Iorga. Coresponden{ă. voi. Il. p.252). În scrisoarea către acelaşi din 6
Iulie 1 907. expcditorul aducea alte prl!cizări: ..in pofida tuturor piedici lor pc.! care le-am Întâmpinat îr uu:est an
traordinar. sunt gata �.·u primul volum din /ştoria Imperiului otonum. El oon1ine mai multe .capitolc de 'ÎSt�ic
iti că. d�·oarccc mai întili este ncct:sar să se explice lom1arca impl!rîului în perimctnrl siiu.tcritorijlh (\� 10,1'-J#·I.
.- 1
·�"<. . ţt:"
.
foresponderlfă. voi. Il. p. 253 ).

..
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M uzeul Judetean Botoşani
în

contextul

evoluţiei generale a triburilor şi populaţii lor tlircice. Considerând că invazi

turcilor otomani în Asia M ică. şi apoi în sud-estul Europei a fost un episod în m igra ·
populaţi ilor tiircice către Orientul Apropiat şi Pen. Balcanică, istoricu l român a conside

de o importanţă deosebită cercetarea originilor acestor grupuri etnice. Lărgind sfe
cercetării istorice în timp şi spaţiu, Iorga a apreciat că statul otoman nu a fost o prelungi
a Imperiului seldjukid, ci un "produs natural·' al vieţii şi civil izaţiei tiircice din

Anatoli

provincie ce a constituit baza seculară a puteri i otomane. Istoria I mperiului otoman

,.prea serioasă" pentru a mai fi tratată anecdotic, biografic sau poet ic, cum au proc

autori i de sinteze otomane din secolele X V I I I-XIX, a considerat în mod critic şi obiecti
savantu 1 român.

Iorga a criticat concepţia unilaterală şi puerilă acreditată până atunci în istoriografi

turcologică, potrivit căreia turc i i otomani ar fi fost cruzi, sălbatici, însetaţi de sâng
distrugători şi fanatici, demonstrând că aceştia erau "democraţi" (în sensu l medieval

tem1enului) toleranţi, receptivi la real ităţile şi influenţele locale, cu o atitudine şi o politi
bine stabilite şi consecvente. Ca urmare, otomanii au ·fundamentat în Asia M ică, în Euro

sud-dunăreană şi în Orientul Apropiat "unitatea monarhică, liniştea sistemului absol

ordinul unui singur stăpân": sultanul, padişahul . I mperiul otoman, elocventă expresie

caracteru lui peren al imperiului politic fondat pentru a concretiza aspiratia omenirii căt
unitate şi universalitate, era păstrătorul tradiţiei mongolo-asiatice a monarhiei universale

moştenitorul marii civilizaţii romano-bizantine.

l nsistând asupra condiţiilor diferite

dezvoltare a popoarelor balcanice sub stăpânire otomană, Iorga a subl iniat contradict
dintre concepţia feudală otomană a unităţii indivizibile a statului su ltanilor şi tendin
modernă a popoarelor balcanice către unitate şi independenţă naţională. Soluţia depăş ·
acestui anacronism era acordarea l ibertăţii popoarelor pe care otomani i nu le mai put
stăpân i şi edificarea unui stat turc naţional, modem85 •
În elaborarea sintezei sale N. Iorga a folosit şi a analizat critic numeroase izv

istorice documentare, cronistice, epigrafice, numismatice, cartografice etc. otomane (
diferite tradoceri în l imbi europene), bizantine, occidentale, româneşti, sud- şi est-si

etc. (subliniind această conduită chiar în titlul istoriei otomane: "nach den Quell
dargestelt"),

la

care s-au

adăugat

ultimele

contribuţii

în

domeniul

respectiv

l;l

oriental iştilor-turcologi din diferite ţări ale lumii86. Referitor la izvoarele istorice otoma1

savantul român a propus organizarea unei comisii internaţionale de experţi în domen'

care să se ocupe cu publicarea documentelor şi cronicilor otomane şi cu traducerea lor în
'
o l imbă europeană larg folosită, pentru a putea fi accesibile tuturor istoricilor8 7•
Iorga a

urmărit să prezinte trecutul statului otoman în mod imparţial, fă

resentimente "istorice", şi metodic, într-un binom fundamentat pe relaţii cauzale de filiaţi
N. Iorga. G. O. R. , 1. passim; M. M. Alcxandrcscu-Dcrsca Bulgaru, N. Iorga. a Romanian 1/istorian, pp. 3
42; T. Gokbilgin, op. cit .. pp. 29-33.
6
8 M. M. Alexandrcscu-Dersca Bulgaru. op. cit. , pp. 42-59.
87 N. Iorga. G. O. R. voi. III, 1 9 1 0. p. VII; M. M. Alexandrcscu-Dcrsca Bulgaru. op. cit p. 59.
85
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terdependenţă şi simu ltaneitate între faptele şi fenomenele istorice. Primul pas în
metoda de cercetare istorică apl icată în investigaţiile sale a fost analiza surselor istorice,
ntru a real iza un contact direct cu realităţile trecutului. Prin al doilea pas, Iorga a
cercat să treacă de la izvoarele istorice la faptele istorice, încercând să descopere
tenţiile reale ale celor impl icaţi în evenimentele istorice şi să stabi lească gradul de
inceritate" al documentelor şi cronicilor. Prin al treilea pas, folosind într-un mod
riginal metoda comparaţiilor, similitudinilor şi paralel ismelor între fapte şi împrejurări
' torice, în conexiune cu metoda inducţiei istorice, savantul român a urmărit să rea lizeze o
explicare integrală" a rolului factorilor permanenţi şi - determinanţi în evoluţia istorică a
unei entităţi etno-politice în general, a celei otomane în particular: condiţiile cadru lui
8
natural; "rasa" ("poporul"), influenţată de cadrul natural; viaţa spirituală ("ideea" l •
Î n contribuţia sa turcologică fundamentală, Iorga a rea lizat analiza şi expunerea
faptelor şi evoluţiilor istorice pe baza unui număr de teze esenţiale, cu un mare grad de
iginalitate pentru perioada în care au fost formulate. Astfel, autorul a considerat că
intezele istorice otomane elaborate în secolul al XIX-lea de J. von Hammer-Purgstall su
J . W. Zinkeisen erau depăşite ca plan de expunere, conceptit: istorico-filosofică,
oare istorice utilizate. A criticat şi a abandonat tratarea anecdotică şi potrivit legendelor
· trecutu lui I mperiului otoman. Istoria statului otoman a fost studiată atât în cadrele
oluţiei "naţionale", cât şi , pe plan "universal", fi ind un caJ1itol însemnat şi glorios al
89
dezvoltării mondiale •
Iorga a redefinit conceptele de "istorie politică" şi de "istorie cu lturală", apl icând
ua concepţie istorică în elaborarea G. O. R. Astfel, "Istoria politică nu mai e un şir de
iografi i, o culegere de portrete dinastice, de vieţi ale sfinţilor, de biografii l iterare şi
istice, o descriere de solemnităţi ori o cronică de războaie, un catal0g cronologic, un
icţionar de notorietăţi, un memorial diplomatic. Şi nici istoria culturală nu mai
respunde cu învechita istorie ·de moravuri ( . . . ). I storia forţelor naţionale, a dezvoltării şi
râuririi lor, aceea le cuprinde deopotrivă şi le uneşte pentru totdeauna"90 . De asemenea,
oricui român a redefinit legătura cauzată dintre "eroi" şi "mase" ("neagra gloată a celor
uiţi şi mici"), utilizând noua relaţionare biunivocă în analiza istoriei otomane: "( . . . ) eroii
întorc înapoi în mijlocul acelora cari i-au înălţat şi pe cari i-au condus, cari i-au hrănit şi
cari i-au luminat, cari au dat la urma urmelor toate elementele materiale", culturale şi
91
irituale •
·

·

M. M.

Alexandrcscu-Dcrsca Bulgaru. op. cit., pp. 59-50.
voi. L pp. I-XX.

N. Iorga. G. O R. ,

ldcm. Două concepţii istorice (Cuvântarea de intrare la Academia Ronuină. 1 7 mai 191 1). în idcm.
/fllera/ităţi cu privire la studiile istorice. editia a IV-a introducere, note şi comentarii de Andrd Pippidi, notă
upra editiei de Vh.1or Dumea cditura Polirorn, laşi. 1 999 (400 p.). pp. 1 0 1 - 1 02.
1
Ibidem. p. 1 0 1 .
_ .
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După c e a insistat î n detal i u asupra originii triburilor ti.ircice, a istoriei acestora

primelor închegări statale ti.ircico-islamice în Asia centrală şi vestică92, Iorga a

, penetrarea otomană în Anatolia, întemeierea şi expansiunea teritorială a hey/ik-ului
de 'Osmăn 1 şi Orhan, stabilirea prin forţă şi cuccririle otoman ilor în Pen.
Autorul

a

demonstrat că aceste evoluţii

istorice au

fost

pasibile datorită

geografico-strategice, vitalităţii şi pr'eponderenţei politico-mi litare a b�y/ik-ului otoman

N .V. Asiei M ici, luptelor inteme din Imperiul bizantin şi a celor pentru su
politico-mil itaro-economică în Levant93• Emirul Orhan a fost apreciat ca

întemeietorul nucleului statal bicontinental otoman.

Idei interesante şi pertinente,

dintre ele valabile şi astăzi, a formulat Iorga analizând relaţiile complexe dintre

cuceritori şi creştinii supuşi din Pen. Balcanică ş i stabil ind locu l şi rolu l romanilor în
antitomană până la m ij locul. secolului a l XV-lea94•

În volumul al Il-lea din G. O. R , Iorga a prezentat nouă deceni i tumultuoase ( 1
1 53 8) din istoria otomanilor. Prin politica sa intemă ş i extemă sultanul Mehmed al

a consolidat bazele. Imperiului otoman, fi ind considerat de istoricul român ca Sll11i'!Vlll, nat

întemeietor al Imperiului Semilunii.

Autorul a caracterizat I mperiu l otoman

sultanul cuceritor a l Constantinopolului ca fi ind prima monarhie absolutistă din lume. •

baza acestu i imperiu Iorga a identificat elemente şi instituţii preluate din tradiţia

mongolă, o putemică influenţă romano-bizantină, prezenţa şi manifestările

ideologiei islamice sunnite. Acest imperiu unitar cu triplă origine (tilrcico-mongol

islamico-sunnită ş i romano-bizantină) a fost forma de unificare a Asiei M ici,

Apropiat şi a Europei sud-dunărene sub conducerea unui stăpân incontestabil :

autocrat. Mehmed a l Il-lea, Cuceritorul Constantinopolului, a unit î n propria sa

tradiţiile monarhice oriental-mongolice, tilrcico-islamice şi

romano-bizantine,

�area

astfel prototipul suveranul u i otoman. Acest sultan a asigurat pe

tradiţiilor bizanti11e în cadru l orginalei sinteze otomane înfăptuite de el 5 •
Sultanii Bayezîd I l, Selîm 1 şi Sii leymăn

imperiului

1 şi-au fundamentat politicile

externă � moştenirea otomană lăsată de părinţi i lor. Iorga a considerat că

·

otoman de cucerire a ţărmurilor şi insulelor din mările N eagră şi Mediterană (est
centrală) a fost transpunerea în fapt a concepţiei milenare romano-bizantine ce
necesitatea

dominării

mărilor

tricontinentalitatea imperiului,

vecine

posesiuni lor

terestre.

însuşindu-şi titlul de

calif,

Selîm

1

a

în urma cuceririi

mamelucilor. Sii leymăn 1 a revenit la politica terestră europeană şi iraniană a îna

săi, urmărind să cucerească noi teritorii şi să consol ideze frontierele imperiului
importante cursuri de apă (Dunărea mijlocie, Sava, Drava, Eufrat etc.); în cadru l pol

Q2

ldcm.

G. O R. .

rp.7 1 -l! l .

voi. L pp. 1 - 1 46; M. M. Alcxandrcscu-Ocn;ca Bulgaru. N. /0/�f{a.

a Romanian

N . Iorga. G.O.R . vol. l. pp. 1 47-2 1 4.
Ibidem, pp. 2 1 5-324; M. M. Alcxandl\..-scu-Dcrsca Bnlgaru. op. cir . pp.91 -97.
95 N. Iorga. G. O R voi. Il. pp.3-230; M. M. Alcxandrcscu-Dcrsca Bulgaru. op. cir . pp. 1 05- 1 1 2.
J

w

.

.
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-.... ri·tim,p a asigurat thalassocraţia otomană în mările Neagră, Egee, Mediterană eStică şi
lă90.

Apogeul, primele semne ale crizei generale de s istem şi începutul perioadei de
a le I mperiului otoman au fost analizate de N . Iorga în voi. I I I (perioada 1 538-

al G O R. În timpul sultanu lu i SU ieymăn
a

atins

apogeul

evoluţiei · sale

1 Magniticul şi Legiu itorul, I mperiu l

instituţionale şi

teritoriale

şi

un

prestigiu

aconte:stablt în lumea musulmană97. Istoricul român a investigat cauzele crizei genera le a
lui otoman, explicându-le sistematic din punct de vedere politic, m i l itar, economic,

ideologic etc.: decăderea dinastiei otomane şi guvernarea clasei renegaţilor în

9M
1 566- 1 595 ; expediţii costisitoare inutile şi insuccese m i litare dezastruoase (de
victoriile antiotomane ale lui M ihai Viteazul 1 1 594� 1 596); decăderea annatei şi a

lui combativ-războinic: persona·litatea ştearsă a sultanilor şi dispariţia veleităţilor de
· m i l itari vitej i ale acestora; · tupta pentru putere între renegaţi, pe de o parte,

aceştia şi otomanii nativi, pe de altă parte; corupţia, m ita, înşelăciunea, goana după

şi ranguri; autonomizarea •unor provincii periferice ale imperiului; crizele

<>r-•""�"""''"'ice, fenomenele demografice, schismele religioase în islamul sunnit şi

�

ideolo ei oficiale; schimbarea destinaţiei oficiale, seculare, a unor · posesiuni

�

etc.99• I ncercările unor sultani otomani de a depăşi criza şi stagnarea i m
iului
reluarea po l itici i de cuceriri teritoriale s-au dovedit a fi simple solufii de moment 1 •

Stagnarea şi decl inul Imperiului otoman s-au manifestat pe plan extern prin eşecul

a l politic i i ofensive otomane promovată de marii viziri K6priilii, marele ş i decisivul

de sub zidurile Vienei ( 1 683 ), contraofensiva habsburgică în zona Dunării

şi pacea de la Karlowitz ( 1 699). Autorul a considerat că imperiul a alunecat
pe panta decl inului implacabil. La cumpăna secolelor XVI I

ş i XVI I I a apărut

...."'1Pnl<>
..
orientală", adică chestiunea moştenirii acestui mare, dar "bolnav" stat feudal,
care austriecii şi ruşi i încercau prin toate mij loacele să o rezolve în propria lor
1 • N . Iorga a analizat caracteristici le şi forn1ele de · manifestare ale involuţiei
· otoman, până la pacea de la KU�iik Kaynarca

( 1 774)

inclusiv, ale regimului

�

în Moldova şi Ţara Românească (din 1 7 1 1 1 1 7 1 6), subliniind rolul dra omanilor

şi al noii c lase de funcţionari erudiţi a efendi-i lor în cadrul -statului otoman °2•
1

Iorga G. O R. . voi. II, pp.23 1 -453; M. M. Alcxandrcscu-Dersca !3ulgaru. op. cit. . pp. 1 1 3-1 20.
Iorga G. O R. . voi. lll. p. 3-1 34.
pp. 1 35-404.
passim; M. M. Alcxandrcs�:u-Dcrsca Bulgaru. op. cit. , pp. 1 20-1 25 .
. Iorga, G. O R. . voi. III. pp. 405-475; M. M. Akxandrcscu-Dersca Bulgaru, op. cit. . pp. 1 25-1 28: eadem,
Iorga. historien. pp. 1 09-1 1 0; eadcm. N. Iorga et / 'histoire. pp. 1 82-1 83; M. Guboglu. N Iorga - istoric. pp.
Iorga,
1 5�

G. O R .

.

voi. IV. pp. 3-272; M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, N Iorga, a Romanian Historian.
'
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În al cincilea şi ultimul volum al sintezei otomane ( 1 774- 1 9 1 2), istoricul
analizat "războaiele pentru împărţirea Imperiului otoman" între anii 1 774- 1
competitori fiind austriecii şi ruşii, urmările nefaste pentru români ale acestor
pierderi teritoriale şi de populaţie103, primele încercări de reformare a statului
timpul lui Selîm al 1 1 1-lea. Ele au fost continuate de sultanul Mahmud al I l-lea ( 1
1 839). Iorga a concluzionat că statul otoman şi-a prelungit existenţa, în anumite
critice ale istoriei sale, datorită unor evenimente politico-militare europene
politicii constante a Angliei, Frantei, Prusiei, de a menţine statalitatea otomană
condiţie sine qua non a echilib�ului european. Epoca reformelor, inaugurată în 1 839
măsurile inovatoare ale lui Mahmud al I l-lea, a însemnat începutul modernizării,
model occidental, a secularelor structuri feudale otomane104 •
În secolul al XIX-lea şi la începutul celui unnător, conducerea otomană
confruntat cu lupta de eliberare naţională şi socială a popoarelor subjugate din
imperiului, ceea ce a avut ca rezultat formarea unor -state independente în Pen. Balcan
în Orientul Apropiat şi grăbirea colapsului bătrânului imperiu multinaţional:
România, Serbia, Muntenegru, Bulgaria, Albania etc. N. Iorga a analizat cu
prevederile şi urmările tratatului de pace de la Berlin ( 1 878), revoluţia Juni lor turci ( 1
contradicţiile între "noile timpuri" şi "vechile moravuri" din care au rezultat
caracterul şi urmările viitoarelor războaie balcanice ( 1 9 1 2- 1 9 1 3), formulând
realiste şi viabile. Istoricul român a reliefat cu claritate contradicţia ireconciliabilă
tendinţa anacronică a regimului politic al Junilor turci de a restabili Imperiul
limitele teritoriale ale secolelor XVI-XVII şi de a introduce un centralism excesiv, pe
parte, şi existenţa concretă a statelor naţionale independente în Pen. Balcanică, pe de
parte. Cele două războaie balcanice au constituit penultima lovitură dată ·
perimate şi anacronice ale obtuzilor Juni turci şi unui imperiu muribund. Cu tnnmirll<> ni
intuiţie, N . Iorga a înţeles că turcii otomani trebuiau să renunţe la naţionalităţile pe
le mai puteau domina şi la visuri deşarte şi să creeze o Turcie modernă, fundamentală
singură naţiune, cea turcă105•
Gescbichte des osmanischen Reiches a fost prefaţată de către Iorga cu o
studii apărute în deceniul anterior tipăririi voi. 1 al sintezei otomane, pe de o parte, şi a
mereu completată, după 1 9 1 3, cu diferite articole şi contribuţii de turcologie, pe de
parte. Privită astfel, G. O.R poate fi considerată, în acelaşi timp, atât un Început al
preocupări de turcologie, cât şi un sfârşit al acestora. Dar cum un început implică,
şi logic, un stărşit, orice stărşit generând un (nou) început, toate contribuţiile
·

103

Ibidem, voi. V, pp. 3-2 1 2: Kriege um die Teilung des osmanischen Reiches.
104 lhidem. V. pp. 2 1 3-402: Kiimpeflir reform und Einheit des Reiches; M. M. Alexandrescu-Dersca
og. Cit. . pp. 1 30- 1 35.
1 5 N. Iorga, G. O. R . V, pp. 403-633; M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru. N. Iorga. a Romanian
pp. 1 35-1 43; eadem, N. Iorga, historien, pp. 1 1 3-1 1 7; eadem, N. Iorga et l 'histoire, pp. 1 83- 1 84; M.
N. Iorga - istoric. pp. 39-40.
·

.
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ale lui Iorga gravitează în jurul nucleului ideatic, de concepţie, de metodă, de
izare, numit G. O R . În felul acesta se întregeşte sfera preocupărilor de turcologie ale
N. Iorga.
Contribuţiile minore de orientalistică-turcologie ale lui N . Iorga ce pg.C fi
şi articole/studii "de jertfă" prefaţând/completând nucleul G. O. R , se împart în
categorii: l . cele cu tematică stric istorică, tratând· diferite subiecte punctiforme
porale, circumscrise perioadei sec. XIII - c. 1 930; 2. recenziile diferitelor
·
orientalistico-turcologice (lucrări ştiinţifice, culegeri de izvoare istorice,
"""""''"+•i, rapoarte diplomatice, relatări şi jurnale de călătorie, memorii etc.), ce
Europa, Orientul Apropiat şi M ij lociu în intervalul temporal c. 800 - c. 1 935.
apreciind, în prima categorie pot fi încadrate c. 60 de contribuţii, de la articolul de
pagini până la sinteza de 600 de pagini. În a doua categorie pot fi incluse c. 50 de
contribuţii, ce pot constitui, reunite în volum, lucrări de turcologie unice în felul lor: o
a Imperiului otoman prin călători europeni; o Istorie a Imperiului otoman
monografii istorice şi memorii/ amintiri ale unor persoane care au cunoscut, au
şi au studiat din interior realitatea otomană în perioada: sf. sec . XIV - încep. sec.
Cele

două

categorii de contribuţii minore · prezintă un mare grad de
atât între ele, cât şi raportate la G. O. R , intenţie şi realitate subliniată
de însuşi N. Iorga.
Prima categorie de contribuţii "debutează" temporal cu infonnaţii despre relaţiile
române în primele decenii ale secolului al XIV-lea. Interpretarea mărturiilor
letopiseţe ruseşti referitoare la cumaili, de către A. Bruce Boswell106, i-a oferit lui
posibilitatea să fonnuleze câteva consideraţii generale despre cooperarea cumano
în prima jumătate a secolului al XIV-lea, în timpul lui Basarab 1 Întemeietorul 1 07.
llh't�n"'"'·,,m 1 Băsărabă "e un împrumut de la cumani". Iar "prin tovărăşia cu ei (cumanii 1. D.P.), din muntele de la Argeş şi Muscel, ei au putut da românilor un impuls
alcătuirea domniei, care, de la Borciu cumanul, a putut trece, prin Seneslav şi
lui, la Basarabă cel cu nume de cuman. Astfel, (. . . ) banatul cumanilor se continuă
domnia a toată Ţara Românească (subl. N. 1.), oricare ar fi fost modificările pe care i
adus tradiţia românească şi sufletul poporului românesc" 1 08 •
N . Iorga a analizat în detalii situaţia politică internă din I mperiul bizantin la miji9Cul
lui al XIV-lea, relaţiile dintre "latinii" şi "grecii" din Europa sud-dunăreană şi
ile stabilirii otomanilor în Tracia 1 09• În timpul războiului civil dintre Ioan V
, B. Boswel l. The Kipchak Turks. în ,.The Slavonic Review··. VI. 1 927, pp. 68-85.
, Iorga. Imperiul Cumani/or şi domnia lui 8ă5ărabă. Un capitol din colaboraţia ronuino-barbară in Evul
în ,AA.R.M.S.J.'·. s.lll, t.VII. m. 4, 1 927, Bucureşti, pp.97-1 03.
Ibidem. pp. 1 O 1 - 1 02.
. Iorga, Latins et Grecs d'Orient et l 'etablissement des Turcs en Europe (13 12- 1362). în
- ,.Bizantinischc
1
, XV. n-os 1 -2/ 1906. Leipzig. pp. 1 79-222. .
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Paleologul şi uzurpatorul Ioan VI Cantacuzino, ambii protagonişti au folosit ca
trupele bey-lor turcomani din vestul Asiei M ici, iar ca aliaţi pe genovezi,
bulgari, sârbi etc., toţi aceştia smulgând importante teritorii şi privilegii
bizantin. Urmarea logică, concretă, a fost că "ceux qui gagnerent ă ce jeu furent les
qui n'avaient pas cependant un plan de conquetes durables et n'etaient pas
comme les Arabes, par l'irresistible passion de p�opager contre les ghiaours la vraie
l'l:;lăm. Le resultat de la guerre du Levant et du conflit dinastique ă Constantinople fut
etablissement en Europe. ( . . ) ce n'est pas l'ambition turque qui etablit un
mus1,1lman ă la place des Grecs, des serbs, des Bulgares et des Latins. La faute est,
Cantacuzene et, au meme degre, ă ces representants en Orient du cornmerce et
civilisation occidâttale qui, pour des mesquins. buts de suprematie, manquerent
11
devoir" 0•
În continuarea a<;estor demersuri, istoricul român a cercetat o pagină •ua1uual•"'"
din istoria cetăţii Vidin în a doua jurp�tate a secol�;�lui al XIV-lea şi a lăm.urit Un
1
din cucerirea Penins�i Balcani«;e de turci 1 1 • A analizat, de asemenea,
Veneţiei în zona Mării Negre şi legăturile republicii dogilor cu otomanii şi "r""'.'1""
sfârşitul secolului al XIV-Iea 1 1 2 • A trecut în revistă luptele lui Mircea cel
oţomanii, formulând consideraţii generale1 13•
I storicul român a introdus în circuitul isţoriografic o însemnare
necunoscută, inclusă într-un calendar de pergament, despre victoria lui Dan al
11
împotriva otomani lor în anul 1 423 4 • A revenit cu noi izvoare şi informaţii
referitoare la campania antiotomană a lui Iancu de Hunedoara din toamna anului
lămurind unele semne de întrebare ce mai existau în legătură cu pregătirea, u--.::" a.::'u
unnările_ celei �a doua lupte de la Kossovopolje 1 1 5 • A publicat şi a comentat
fermăn-ul acordat de sulţanul Mehmed al I l-lea negustorilor moldoveni, datat 9
1 456 1 1 6• A valorificat informaţiile interesante conţinute de două scrisori

.

1 10

Ibidem. pp. 2 1 4, 222.
l e Lupta pentru stăpânirea l "idinului in 1365- 1369 şi politica lui 1 'laicu l "odăfaţă de
episod din cucerirea Peninsulei Balcanice de turci. în ,.Convorbiri Literare'·, an XXXIV. 1 900, ou<Ou•�•"l
111

dm
m

,

972-999.
1 12
lde Veneţia la Marea Neqgră Il. Legăturile cu turcii şi cu creştinii din Balcani, de la lupta de la
până la cea de la Nicopo/e (1389- 1395), în ..A.A.R.M.S.t:·. s.ll. 1. XXXVII. m. 30, 1 9 1 4. Bucureşti. 48
59 de documente latineşti în anexă. din anii 1 384- 1 400.
1 13
Cu privire la luptele lui Mircea cu turcii, în ..C.L:·. an XXXV. 1 90 1 . Bucureşti. pp. 473-476.
1 14
Biruinţa din 1423 a lui Dan 1 'odă contra Turcilor. în ,.IU.", anul XXII. nr. 4-6/Apri lie-lunie
Bucureşti. p. l l 2; vezi şi nota bibliogralică semnată de C. Greu:scu în .,R.I.R:', V-VI, 1 935- 1 936.
'

'

,

ldem.
ldem.

p,;i:�m. Du nouveau sur la campagne turque de Jean Hunayadi e11 1448. în ..R.I-l.S.E.E."". 11• annee,
ldem, Actul lui Mohamed al Il-lea pentru Cetatea Albă, în ..R.t:·. an X, nr. 4-6/April ie-lunie
Bucureşti, p. 1 05, după editia Fr. Kraelitz/1 922.

3/Janvier-Mars 1 926, Bucan.-st, pp. 1 3-27.
1 1�
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actate în limba greacă, din anii 1 5 1 3 şi 1 529, adresate dogilor Veneţiei 1 1 7, referitoare la
litica otomană faţă de statele creştine din centrul Europei.
Un izvor istoric epistolar, datat 1 3 iunie 1 54 7, i-a atras atenţia lui Iorga . .în această
risoare, inedită, expediată din Viena, arhitectul italian Gismondo 1-a informat pe marele
uce al Toscanei despre expediţii le de pradă ale unui detaşament otoman · în Croaţia.
cesta era condus de un "paşă de Siria" şi a atacat regiunea amintită în lunile mai-iunie
1547, ameninţând şi zonele învecinate. Noi incursiuni otomane se pregăteau pentru
ptămânile următoare, în zona Dunăriî mij locii, în Ungaria austriacă 1 1 8 •
A publicat şi a comentat textul în liml::ia greacă al omiliei călugărului grec Pahomie
usanos despre "turcirea'' lui l liaş Rareş1 1 9 • Monahul grec a lămurit cauzele, desfăşurarea
i urmările convertirii la islamism a lui l liaş: tânărul fiu de domn a fost pervertit la noua
ligie de mediul stanbuliot, în anii în care a fost ostatec al tatălui său în capitala sultanală.
iul lui Rareş dorea să domnească în Moldova ca musulman, peste o ţară în vechile b'Taniţe
orice (Carpaţii Orientali-Nistru-Marea Neagră-Dunărea inferioară), deoarece credea că
in mijloace "creştine" nu mai era posibilă reîntregirea ţării după raptul din 1 538. După
turcire", Jliaş a rămas decepţionat, pentru că a fost numit doar paşă de Silistra. Iorga a
firmat, eronat însă, că l liaş ar fi fost "fratele turc" (de credinţă islamică) al lui Constantin
puşneanu (mort în 1 570), confundându-1 pe ultimul cu Constantin Rareş (mort la
0
Istanbul la 26 martie 1 554) 12 •
Iorga a persistat în confuzia anterior amintită şi într-o sumară notă referitoare la
turcirea lui Constantin Lăpuşneanu", pe baza valorificării relatărilor de călătorie prin
nbul (martie 1 554) ale germanului Hans Dernschwam. Istoricul român a afirmat că
nărul Constantin, "turcit" după enigmatica sa moarte (26 martie 1 554), la Istanbul, chiar
ziua înmomântării, era fiul lui Alexandru Lăpuşneanu, deşi călătorul gennan a precizat
Iar: "( . . . ) sind des Peter Wayde Sun aus der Mulda; mit Namen Constantin, ist ein
Jungling in 1 4 Jam gewesen, den sein Yatter vor etilich jaren sampt seinen anderen alter
tuder (I lie Rareş - compl. D.P.), welcher zw Brussa wnt ein Turk worden ( . . . )' " 2 1 •
Istoricul a analizat cauzele, caracterul ş i unnările luptei navale de la Lepanto
( 1 57 1 ), precizând locul şi rolul acesteia în istoria otomană şi a estului mediteranean 122• De
111

Vezi supra, nota nr. 6 1 .
N . Iorga Un raport necunoscut asupra împrejurări/ar turceşti. în .. R.I.", anul XVIII, nr.4-6/Aprilie-lunic
1932.
Bucureşti. pp. I 02- 1 03.
1
1 9
ldem, Două te'Cie greceşti privitoare la ţările noastre. !. litrcirea lui ilie-vodă Rareş.. în .. R.I.". anul XIX .
. 1 -3/lanuarie-Martie 1 933, 13ucure�ti, pp. 1 -6.
Ştclim S. Gorovci. Muşatinii. Editura Albatros. Bucureşti. pp. 97. 105, 1 09- 1 1 0. arborele genealogie de la
rşitul volumului; idem. Familia lui Petru Rareş. în voi. Petru Rareş, redactor coordonator Leon Şimanschi,
;dilura Academiei R.S.R .. Bucureşti. 1 978. p. 268; Gh. Pungă. 7'ara Moldovei în vremea lui , Alexandru
�puşneanu. Editura lJniversitălii ..AL I. Cur..!". iaşi. 1 994, pp. 1 86. 228. 289. 292.
1 1
N. Iorga 7iwcirea lui Constanti11 /,ăpuşneanu, în .. R.J:·. anul XIX. nr. 1 -3/lanuarie-Martie 1 935. Bucure�ti .
. 1 6- 1 7.
ldem. Lupta de la Lepanto. caracterul şi urmările ei, în .. Drum Drept". 1 9 1 4. Bucureşti. pp. 1 67-1 75.
111
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asemenea, a prezentat unnările înfrângerii navale otomane asupra românilor, mtF•rnr·pt�
infonnaţiile puţin cunoscute din scrisoarea mitropolitului Timotei către papa
epistolă din 1 5 martie 1 572. Timotei i-a descris papei furia sultanului după '7rir·nhitn•'""
înfrângere navală de la Lepanto, febra reconstrucţiei şi înarmării flotei
reorganizarea armatei de uscat şi a corpurilor de mateloţi otomani. Pentru r�>r·nnctr•
flotei sultanale, Alexandru I l Mircea, marele voievod şi domn al Ţării Româneşti, a
silit să trimită la şantierele navale otomane o mare cantitate de lemn de construcţie
pădurile valahe. În aceeaşi scrisoare expeditorul a insistat şi asupra planului unei
cruciade otomane, pentru a se exploata avantajele victoriei creştine de la Lepanto 1 23 •
Tot în legătură cu scrisoarea anterior amintită, într-o altă contribuţie1 24 1
publicat şi a comentat foaia ce lipsea din misiva mitropolitului Timotei. În acea
epistolară se afla traducerea grecească a "ordinului" sultanului Selîm I l adresat
Alexandru I l Mircea imediat după cucerirea Famagustei ( 1 august 1 57 1 ). Dar ·
român a apreciat eronat că "ordinul" sultanului ar fi fost emis în " 1 572". În realitate
fusese emis şi trimis în august 1 57 1 . Din " 1 572", prima jumătate a lunii martie,
traducerea grecească a acestui document şi încorporarea sa în scrisoarea lui Timotei.
Utilizând izvoarele istorice în limba germană din contribuţia ştiinţifică
orientalistului ceh Jan Rypka1 2 5 , N . Iorga a tradus în româneşte şi a analizat
importante documente sultanale şi vizirale otomane, din intervalul 1 572- 1 658, r<>fi>ritr-.a
la relaţiile otomano-române1 26• A oferit o imagine de ansamblu asupra conflictelor mi
româno-otomane începând cu eroicul moment M ihai Yiteazul127, stabilind locul şi
victoriei de la Călugăreni 128 în cadrul acestora. A analizat câteva episoade ale "cola
militare între români şi tătari" în a doua jumătate a secolului al XIII-lea, în special
anul 1 24 1 1 29 •
N . Iorga a lămurit câteva episoade, derulate în primele decenii ale secolului
XVI I-lea, din viaţa zbuciumată a fraţilor şi surorilor de religie musulmană ai/ale lui
M ihnea 1 30• M ihnea Alexandru s-a "turcit" în 1 59 1 , devenind Mehmed bey de N 1'cooc>le:•
1 595 nu � reuşit să-I înscăuneze pe tronul de la Bucureşti pe fiul său Radu Mi
Mehmed bey (M ihnea "Turcitul") a avut doi fii (lbrahîm bey şi Mustafa bey) şi mai
123

ldem. Românii şi lupta de la Lepanto. în .. R.I:·. an X. nr. 4-6/Aprilie-lunie 1 924. Bucureşti. pp. 1 06- 1 07
Vezi supra. nota nr. 59.
125 Jan Rypka Diplomatische Mis=ellen. /. Turco- l alachica (15 73, 15 7./, 1620, 1658 A. D.). în
Orientalni", V, 1 933, Praha pp. 78-84.
126
Vezi supra. nota nr. 53.
127
N. Iorga Două cof!ferin(e. /. Luptele românilor cu turcii de la Mihai Vitea=ul încoace, ţinută la
Român la 1 februarie 1 898. Bucureşti. 1 898. pp. 1 -50.
128
ldcm. Serbarea de la Călugăreni, în ..Neamul Românesc pentru popor'', august 1 9 1 2. Bucureşti. pp.
647; idcm, Biruinta de la Călugăreni. în ..Neamul Românesc". nr. 1 88/aug.ust 1 9 1 2. Bucureşti.
12Q
ldem. Momente istoric•e. Români şi tătari in evul mediu. în ,.A.A.R.M.S.I:', s.lll, t. VII. m. 4. 1
Bucurcşt, pp. 1 03- 1 07.
1 30
ldem. Fraţii păgâni ai lui Radu Mi/mea. în .. R.J:·. anul X, nr. 4-6/Aprilie-Junie 1 924. Bucureşti. pp.81
124
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ice, copii născuţi în religia islamică. Biologic, au fost fraţii "păgâni"/ surorile "păgâne"
ilale lui Radu Mihnea, locuind împreună cu acesta cât a fost domn al Ţării Româneşti
1 6 1 1 - 1 6 1 6; 1 620- 1 623) sau al Moldovei ( 1 6 1 6- 1 6 1 9; 1 623-1 626). Această constantă
ijă "frăţească" a provocat indignarea boierilor munteni, care I-au acuzat pe Radu M ihnea
începuse să "turcească" ţara. Boierii moldoveni i-au obligat pe cei doi fraţi "păgâni'' să
creştineze şi să se ascundă în Munţii Neamţului, de teama răzbunării otomanilor.
reştinarea lor, a conchis Iorga, a ispăşit renegarea la islamism a tatălui lor, Mihnea
Turcitul".
Între Alexandru "Coconul", fiul lui Radu M ihnea, şi Curt Celebi ("Cilibiul") au
istat raporturi politico-diplomatico-financiare speciale, în perioada 1 629- 1 630,
laborare pe care Iorga a încadrat-o în sfera relaţiilor clientelare ale epocii1J 1 • Curt Celebi
fost un negustor grec bogat din Istanbul, care a sprij init politic, financiar şi moral urcarea
tronul Moldovei a lui Alexandru Radu "Coconu l" (august 1 629), Alexandru l l iaş
decembrie 1 63 1 ; a devenit ginerele său în acel an) şi Vasile Lupu (aprilie 1 634). Pentru
urt Celebi implicarea în acest joc de interese şi în aceste manevre de culise devenise o
upaţie profitabilă politic şi financiar. Matei Basarab şi Vasile Lupu I-au suprimat pe
igantul şi periculosul grec, cu ajutorul prietenilor otomani din Istanbul. Istoricul român
identificat pe Curt Celebi în persoana grecului italienizat Bartolomeu Minetti.
Iorga a reconstituit, pe baza a patru scrisori de la mij locul secolului al XVII-lea,
iaţa lui Vasile Lupu la Istanbul, după pierderea domniei Moldoveim. l luizia deşartă a
upării unui tron 1-a ademenit şi pe aveJ:}turierul Ioan Mihail C igala, despre care istoricul
nân a sistematizat câteva infonnaţii istorice disparate şi a realizat o schiţă de portret.
igala a emis pretenţii absurde la tronul sultanal otoman, invocând o ipotetică înrudire a sa
in femei cu padişahii de la l stanbul l:' ' .
Consecinţă a relaţiilor otomano-române în evul mediu, renegaţii de religie şi de
m au stârnit interesu l ştiinţific al lui N. Iorga. Istoricul a abordat acest interesant
omen de înstrăinare, precizând că "renegaţia poate fi de trei feluri: de lege, de naţie şi
ideal. Moralmente, toate trei au acelaşi caracter moral, cea din urmă fiind chiar mai
iculoasă decât celelalte". A enumerat cazuri "celebre" de turcizaţi: I l ie Rareş, Mihnea
urcitul, Sinan Celebi, Ştefan Bogdan, Alexandru Movilă, Toma Cozliceanu, Hrisant
lmăraşul. Au existat şi câteva cazuri, puţine la număr, de maghiarizaţi: Napcea; Dumba,
ina. Dacă în teritoriile de la sudul Dunării, ocupate de I mperiul otoman, renegaţii se
teau realiza doar prin otomani şi numai în cadrul structurilor statale otomane, Ţările
omâne şi-au păstrat autonomia şi fiinţa statală în evul mediu, iar românii s-au realizat
1 Jdem, " Coc·onul " lui Radu Mihnea şi capuchehaia Cur/ Celebi. Cu prilejul unui document inedit de la
le.r:andru Coconul, în "R.J:'. anul XVIII. nr.4-6/Aprilie-lunie 1932, Bucureşti, pp. 97-102.
1
ldcm, 1. Originea lui Ştefan Ră...--van. Il. Petrecerea lui 1 asile Lupu in exilul de la Constantinopol. în

.A.R.M. S.I:'.

s.lll, t.XI. m. 5, 1 930. Bucureşti. pp. 1 57- 1 64, şi extras. 7 p.
ldcm. Note cu privire la Ioan Mihail Cigala. în voi. Prinos lui D. A. !;,(ur:::a la implinirea celor şapte=eci de
i. Bucureşti, 1 903. pp. 290-300.

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

95

ni
exclusiv prin ei înşişi, creştineşte, la ei acasă. Iorga a concluzionat că "la un popor
- compl. D.P.) pe ·care succesu l nu 1-a uimit niciodată şi trufia nu 1-a
(renegaţii - compl. D.P.) se îneacă în dispreţul public, servind altora ca un exemplu'" 34 •
Referitor la războaiele dintre imperiile vecine spaţiului românesc, savantul
publ icat noi informaţii documentare despre conflictele militare otomano-polone
otomana-austriece din perioada 1 67 1 - 1 689 1 :1 5 şi despre cele otomana-austriece de
sfărşitul secolului al XVI I-lea 1 '6 • Iorga a comentat 1 37 i11formaţiile ,.contemporane'·
cunoscute şi util izate despre campania mil itară a sultanului Mehmed al I V-lea în
( 1 672), preluate din lucrarea Le Miroir de / 'Empire vttoman, ou / 'etat present. ,
1 678. Astfel, au fost prezentate marşul armatei române, în frunte cu sultanul,
Dobrogea şi Moldova, trecerea N istrului, atacarea şi ocuparea cetăţii Cameniţa, ·
triumfală a marelui vizir în cetatea şi oraşul cucerite de otomani. Aceste infonnaţii au
completate cu cele preluate dintr-o altă . lucrare contemporană despre
evenimente, Histoire des Grands Vizirs Mehmed Coprogli Pacha el Ahmed
Pacha, Paris, l 686, referitoare la luptele otomano-polone din 1 673, desfăşurate în
şi centrul Moldovei 138 •
În Europa occidentală riverană Mării Nordului, Olanda promova o
pragmatică de dezvoltare a raporturilor complexe, pe diferite planuri, cu Imperiul
Iorga a cercetat caracterul şi evoluţia colaborării politico-dn
' :tlornattco�ec:oniDm
olandeza-otomane în secolul al XVI I-lea şi în primele decenii ale celui unnător 1 3�.
insistat în mod deosebit asupra rolului calvinului Comelius Haga în întărirea
bi laterale dintre cele două state începând cu anul 1 620, când a fost numit rPnrP7Pnf1
diplomatic şi comercial al tinerei republici burgheze în capitala sultanilor şi în
Diplomatul olandez 1-a sprijinit în activitatea sa cultural-religioasă pe patriarhul
Chiril Lukaris. Comerţul 0landez cu Imperiul otoman, a apreciat în încheiere
fost înfloritor în perioada Kăpriilii-ilor şi până la mijlocul secolului al XIX-lea.
N. Iorga a analizat caracteru l relaţiilor otomana-române în "secolul �,,..,,.,r •.n�·, ,
diverse contribuţii ştiinţifice ale sale. Mai întâi a răspuns la întrebarea dacă
..

134

ldem. Renegafi in trecutul ţeri/ar noastre şi a neamului românesc, în ..A.A.R.M.S.I.". s.ll. t. XXXVI.
1 9 1 4. Bucureşti. pp. 798-806 + 3 pl.; extras, Văknii de Munte. 1 9 1 4. 16 p. Studiul a li:>st recenza!
.. B.I. E.E.S.o:·, le annee. no. 6/Juin 1 9 1 4, l3ucarest. pp. 1 40- 1 4 1 .
m ldcm. )tiri noi de.,pre luptele turcv-polone şi turco-gernume din anul 1671 şi următorii. în idem.
documente. voi. XI. Cercetări şi regeste documentare. Bucureşti. 1906, pp. 1 3 1 - 1 78.
1'6 ldcm. Scrisori şi rapoarte privitoare la ră::hoiul turca-german din /683- /699. în i dem. Studii şi
voi. XX. Bucureşti. 1 9 1 1 . pp. 59- 1 45.
1.1? ldem . Que/ques renseignements contemporaines sur la campagne du Sultan Mohamed /1' en
.. RJ I.S.E.E:'. IV" annee. n-os 4�l1Avrii-Juin 1 927. Bucarest. pp. 1 26-1 32.
1-'8
ldem, Un i::vor cu privire la ră::boiul fllrco-po/on din 1673. în _R.I:·, XXII. nr. 1 0- 1
1 936. Bucureşti. pp. 299-300.
1 39 ldem. Les rapports entre 1/o//ande et 1 '/:.'mpire Ottoman au XI '11-e siecle el au commencement du XI
siecle. în ..R.H.S.E.E.". XIV" annL:C. n-os I 0- 1 2/0L1omhre-DI!cembre 1 937. Bucarest. pp. 283-293.
·

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

96

ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS

provmcn supme fanarioţilor?1 40 De la inceput, autorul a
termenul de "provincie" cu care istoricii români din perioada interbelică au
Transilvania, Bucovina sau Basarabia, a'tlate după 1 688/1 699, 1 775 sau 1 8 1 2 sub
-·u'·"'!'"' străină. Aceste teritorii au fost părţi din Moldova sau din România, pentru că tot
1 românesc a trăit împreună, unit şi solidar în rosturile lui tradiţionale şi în marile
-."'m,pnj·p de cumpănă. Orice element străin ce a venit în mij locul poporului român a fost
înlăturat, ori supus unei lente, dar sigure asimilări etnice: a fost şi cazul fanarioţilor141 •
Domnii greci din Fanar nu au venit in Principatele Române să le grecizeze, pentru
nu erau reprezentanţii unui popor unitar, ai unei naţiuni, ci doar supuşi şi funcţionari
i. Domnii fanarioţi primiseră însă o educaţîe şi o instruire moderne, de sorginte
larg deschise către l luminismul european al secolului al XVIII-lea.
••n•>r•r>< • i au urmărit să se integreze în istoria Principatelor Române pe care le guvernau,
supuşilor lor să vorbească şi să scrie româneşte, poruncind redactarea unbt cronici
documente interne în limba ţării, în paralel cu cele întocmite în neogreacă. Domnii
a:u urmărit, . în general, să cruţe, să menajeze de imixtiunile otomane şi să
Principatele Române. Exemplul clasic in acest sens 1-a constituit Constantin
a cărui carieră politică Iorga a prezentat-o, valorificând izvoarele istorice ale

În concluzie, autorul a afinnat că ideea şi clişeul mintal ale unui Fanar blestemat,
de intrigi, tainiţă de crime, cu fanarioţi corupţi, venali, imorali, perfizi, era o
tendenţioasă din anii luptei pentru independenţa Greciei ( 1 82 1 - 1 830) şi pentru
idarea acesteia (după 1 830), lansată de gruparea politică naţionalistă grecească,
celei "fanariote" din Istanbul. Principatele Române au fost ţări româneşti autonome
nu "provincii fanariote", conduse politic de greci sau grecizaţi, care s-au integrat în
ţării şi i-au apărat, în general, interesele vitale 143•
Din punct de vedere documentar, Iorga a ilustrat "secolul fanariot" prin publicarea
unor "porunci turceşti" către domnul Moldovei144, unor "arzuri către
, a unor izvoare istorice "rare"146 sau studierea "formularului fanariot"
47. De asemenea, istoricul a prezentat descrierea Ţărilor Române în secolul al
·

·

ldem, Au fost Moldova şi Ţara Românească provincii supuse fanarioţilor?, în ,AA.R.M.S.I:', s.lll. t.
m. l 2, 1 937. Bucureşti, pp. 347-366, şi extras, 20 p.
Ibidem. pp. 347-35 1 .
Ibidem, pp. 3 5 1 -365.
Ibidem, pp. 365-366.
Vezi supra, nota nr. 55.
Vezi supra, nota nr. 54.
Vezi supra, nota nr. 57.
Vezi supra, nota nr. 58.
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Muzeul
XVIII-lea realizată de un "evreu turcesc'"48 şi un "nou document" despre ultima
tătarilor în Moldova în anul 1 758149• Istoricul a studiat şi caracteristicile culturii
în timpul "regimului fanariot", propunând o reconsiderare şi o reabilitare a t<u•<>r,inti,Ji'\1'·.··
toţi au fost de origine greacă; ei au învăţat limba română şi unii dintre ei au fost
de către români. Erau culţi şi deschişi către modernitate şi reforme; nu i-au nr•nn.n"*•
boierii autohtoni şi nu au înstrăinat averile Principatelor Române; în biserica ortodoxă
slujit preponderent în limba română; s-a dezvoltat cultura română în "secolul fanariot"1�.
Deşi unele aserţiuni şi concluzii formulate de N. Iorga despre "secolul fanariot'
fost amendate, parţial sau total, de cercetarea istorică ulterioară, totuşi imaginea
ansamblu a fost verifică, secolul al XVIII-lea împletind, în acelaşi spaţiu istoric,
"durate istorice" complementare: sfărşitul evului mediu românesc şi naşterea
româneşti moderne, burghezo-capitaliste.
M işcările naţionale ale popoarelor din Imperiul otoman după 1 900,
caracterul relaţiilor româll<H)tomane din aceeaş i perioadă, participarea statului suttan11011
Primul război mondial i-au prilejuit istoricului de la Vălenii de M unte ocazia de a
diferite aspecte ale evoluţiilor complexe de la sudul Dunării.
Într-o conferinţă publică Iorga a explicat ce erau popoarele turanice lldlii'SWia
insistând asupra turcilor otomani şi maghiarilor. EJ a concluzionat că a fost foarte
pentru turanici să cucerească teritorii şi popoare, dar foarte greu să organizeze
conducă un stat, să creeze o cultură materială şi spirituală. . Folosirea supuşilor
paralizia propriilor forţe etnice turanice, trezirea conştiinţei naţionale a poporului
au condus la pierderea treptată a puterii politico-militare de către stăpânii minoritari1
aceste condiţii parazitul turanic murea inevitabil de sărăcie congenitală şi de
datorită pierderii fostei sale puteri acaparatoare'" 5 1 • Concluziile la care a ajuns
fost parţial influenţate şi de evoluţia evenimentelor politice, diplomatice, militare:
caracteristice Primului război mondial şi idealului politic naţional românesc.
Iorga a lămurit, de asemenea, Ce Înseamnă popoare balcanice1 52, precizând
Pen. Balcanică s-au succedat civilizaţiile romană, bizantină şi otomană, ce au
bazele evoluţiei istorice a acestei zone, că "secole întregi am stat unii lângă
.

1 48

N. Iorga, Un evreu turcesc despre ţările noastre in secolul al XV/11-Iea, în ,.R.I.", anul XII, nr.
1 2/0ctombrie-Decembrie 1 926, pp. 297-307; XIII, nr. 1 -3/1 927, pp. 6 1 -66; nr. 4-Q/1 927, pp. 1 20-1 29;
4-Q/ 1 93 1 , pp. 1 1 9- 1 32, Bucureşti.
1 49 Vezi supra, nota nr. 56.
150
ldem, Două conferinţe. Il. Cultura română supt fanarioţi, tinută la Ateneul Român Ia 1 februarie
Bucureşti, 1 898, 58 p.
151
N . Iorga, Popoare turanice para=itare, oonlerintă tinută la Ateneul Român la 7 decembrie 1 9 1 4.
Munte, 1 9 1 5, 36 p. Recenz.orul L a subliniat faptul că N. lor!!fi a pus în lumină paralelismul evident ce
între dezvoltarea istorico-institutională a Imperiului otoman şi a statului maghiar (regatul inn••,...,,.. r�..,,,,�
partenerul la dualismul cu Austria); a apreciat noutatea şi cutezanta ooncluziilor savantului şi patriotului
(în ,.B.I. E.E.S.O:'. II" annee, n� 1 /Janvier 1 9 1 5, Bucarest, pp. 1 0- 1 1 ).
1 52 ldem. Ce înseamnă popoare balcanice, oonferintă tinută la Ateneul Român în ziua de 1 3 decembrie
Vălenii de Munte, 1 9 1 6, 48 p.; vezi şi textul din ,.N.R.", nr. 2-4/ 1 9 1 6, Bucureşti.
·'

,.
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fmpărtăşind clipă de clipă vicisitudinile aceleiaşi vieţi". Cu intuiţia sa vizionară, istoricul
mân prevedea pentru viitor "o nouă legătură a popoarelor, în care se va amesteca din ce
ce mai mult dreptatea, mai multă omenie, mai multă umanitate".
A oferit o viziune de ansamblu asupra ascensiunii şi decăderii puterii otomane în
uropa sud-dunăreană, ţinând cont şi de noua configuraţie politico-teritorialo-militară
upă pacea de la Bucureşti ( 1 9 1 3) 153 • În acelaşi an 1 9 1 3, an cu importante conotaţii
politice, teritoriale, militar-strategice etc. pentru Pen. Balcanică, N. Iorga a analizat cauzele
inentei prăbuşiri a I mperiului otoman: folosirea renegaţilor în guvernarea,
ministrarea şi apărarea statului otoman; erodarea renegaţilor în lungul exerciţiu al
ncţiilor, decăderea şi disoluţia . instituţiilor statale; · abandonarea politicii de cuceriri;
iritul oriental contemplativ, meditativ, fatalist, neproductiv; contradicţia dintre
obilismul oriental al societăţii otomane şi încercările de reformart>-modemizare.
nalizând derularea evenimentelor interne• şi externe posterioare ,;revoluţiei Junilor turci"
1 908- 1 9 1 3), istoricul a subliniat neceS itatea abandonării de către clasa conducătoare
omană a popoarelor ce nu mai puteau fi dominate şi a formării Turciei naţionale. Se
seau oare, s-a întrebat retoric autorul, conducători otomani clarvăzători capabili să
ţelea� şi să realizeze acest deziderat, renunţând la deşarte iluzii imperiale otomane?154
In mai 1 9 1 4, în faţa oaspeţilor turci veniţi să-I felicite pentru elaborarea sintezei
omane G. O. R 155, Iorga a rezumat raporturile româno-otomane între secolele XIV-XIX
'n punct de vedere politic, militar, econom ico-comercial, juridic, religios-ideologic,
ltural. Conferenţiarul şi-a exprimat opţiunea şi încrederea în dezvoltarea constituţională,
emă-burgheză şi naţională a poporului turc în viitor; popoarele român şi turc au
erese comune în zona Dunării-Mării Negrt>-Ştrâmtorilor; o istorie ştiinţifică, sine ira et
udio, a celor două popoare şi a legăturilor dinte ele nu se putea scrie fără investigaţii
ioase şi . de durată în arhivele, bibliotecile, muzeele, şantierele arheologice etc.
enerului de colaborare1 56.
Însuşi N. Iorga a efectuat o călătorie de studii la Istanbul, în 1 906, pentru a se
umenta "la faţa locului" în vederea elaborării sintezei istoriei otomane. Impresiile de
lătorie ale finului observator, adunate în volum1 57, constituie o radiografie complexă a
ţii cotidiene din localităţile prin care a trecut, insistându-se în mod deosebit asupra
·

ldem, Auf- und Niedergang des liirkischen Herrschaftsgebiets in Europa, extras din ,.Giobus", nr. UX/ 1 9 1 3.
ha 4 p. + 1 hartă.
ldem, Les causes de la catastrophe de I'Empire Ottoman, oonference faite le I l novembre 1 9 1 3 â Belgrade.
lenii de Munte. 1 9 1 3, 20 p.; varianta românească, Cau::ele catastrofei Imperiului otoman. în ,.Minerva·', nr.
� 00..-embrie 1 9 1 3, Bucureşti; varianta suedeză, Orsakerna ti// det ottomanska Rikets Uttrăngande ut Europa.
"Svensk lidskrift sartryck", 1 9 1 3, Stockholm, pp. 253-262.
fn legătură cu această vizită vezi N. Iorga, O viaţă de om aşa cum a fo.�t. voi. III, ediţie îngrijită note şi
entarii de Valeriu Râpeanu şi Sanda Râpeanu, Editura Minerva, Bucureşti, 1 98 1 . pp. 1 09-1 1 0.
N. Iorga Quelques mots sur les relations entre Ies Roumains et le peuple turc, oonterence faite aux hotes
'versitaires turcs â I'Universite de Bucarest, le 6/1 9 mai 1 9 1 4, Bucarest, 1 9 1 4, 24 p.
1 Vezi supra, nota nr. 32.
·
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capitalei otomane. Aceste "note de drum" conţin, de asemenea, numeroase

,,.
interpretări istorice despre locurile vizitate şi oamenii care, în trecut, şi-au legat ...,...,..

de acestea.

Contribuţiile lui Iorga editate între anii

anterioare,

au

fost

la origine conferinţe

1-9 1 3- 1 9 1 6, prezentate sumar în

publice ocazionate de evoluţiile

diplomatice, militare şi ştiinţifice din ţară şi din Europa în intervalul temporal nrP�Illi

Prelegerile au fost susţinute în faţa u� auditoriu �erogen din purict de vedere ·m1tel€:ctu•
Cu toate acestea, profunzimea anal�i :-şi concluziilor, valoarea ştiinţifică a ·

ansamblu conturate nu au fost dimirt\Jate cu nimic. Dimpotrivă, ftrul roşu al AflP•vAr..istoric a fost mai intens trasat, ţinând ·cont

genialul orator i s-a adresat.

de aşteptările publicului intelectual

I ntrarea trupelor germano-bulgar(K)tomane în Dobrogea în toamna anului

1916

determinat pe istoricul şi patriotul român să elaboreze scurte articole de informare
străinătate referitoare la străvechiul pământ românesc dintre Dunărea inferioară şi

NeagrăJss.

Cu caracter

de sinteză, N. Iorga a elaborat Istoria statelor balcanice până în

publicată în limba franceză1 59, o ediţie augmentată şi adusă la zi a primei

m
· :lagtn&d•

ansamblu realizată în perioada antebelică160• -Istoria popoarelor balcanice nu a fost

pe formaţiuni politice, ci în cadrul general al ocupaţiei şi dominaţiei otomane în
sud-dunăreană, al luptei asupriţilor politic, socia� economic, cultural, religios,
recâştigarea independenţei statale, al intervenţiei politico-militare a austriecilor şi

această zonă geo-politică. O atenţie deosebită a acordat autorul studierii

desfăşurării şi urmărilor războaielor dintre n:1arile imperii: otoman, Habsburgic şi
perioada

sec. XVII I- 1 9 1 8. Una din aCeste urmări a fost proclamarea

independenţei popoarelor din Europa central-sudică şi "stărâmarea" imperiilor

austro-ungar.

Complementară analizei din lucrarea anterior amintită, Iorga a abordat

istorică � "Europei est-orientale" şi prin prisma raporturilor dintre statul

naţiunile balcanice16 1 • Aceste raporturi au fost studiate pe două nivele:

1) legături

1�8
N. Iorga, CommenJ nous sommes enJres dans la Dobrogea, în "B.I. E.E.S.O:', n-os 34/ 1 9 1 6- 1 9 1 7,
pp. 2 1 .12.7; idem. Sur 1 'eco/e et / 'eg/ise roumaines en Dobrogea avanJ 1 'annexion roumaine, în loc. cit.,
os. pp.97-I OO; idem, La population de la Dobrogea vers la moitie du XIX-e siecle d'apres un
recemment decouvert, în loc. cit., idem n-os, pp. 1 66-1 74; idem, La Dobrogea, pays de synJhese, în loc.
4/1 9 1 7, Jassy. pp. 1 1 - 1 7.
1 '' ' ldcm. Histoire des Etats balcaniquesjusqu 'a 1924, Ed. J. Gamber, 1 925. 575 p.
1 60
ld�m. Istoria Statelor Balcanice în epoca modernă, Tipografia "Neamul Românesc", Vălenii de
1 9 1 3, IV - 4 1 3 p.; idem, Histoire des Etats balcaniques a 1 'epoque moderne, Edit. C. Sfetea, Bucureşti, ·
496 p.
161
ldem, Rapports enJre 1 'Bat des Osman/is et les nations balcaniques. în ,.Revue lntemationnale des
Balcaniqucs", f annee, tome Il, 1 935, Beograd, pp. 1 29-147; vezi şi .nota bibliogratică semnată de C.
în "R.I.R.'', V-VI. 1 935-1 936, Bucureşti, p.552.
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-..,npo•n 1

otoman şi statele balcanice, ultimele devenind treptat provincii în noua formulă
de organizare, cu caracter asiatic; 2) legături între otomanii nativi şi
naţionale" din teritoriile cucerite de primii, neotomanii, "renegaţii",
solid şi profitabil în noile structuri de putere ale statului sultanilor. Savantul
a analizat originea, etapele evoluţiei şi formele de manifestare ale "ideii naţionale"
lumea orientală în epoca modemă162•
N. Iorga a trecut în revistă şi a analizat principalele impresii şi informaţii istorice
posterităţii ştiinţifice de către călătorii europeni în Europa estică, Asia M ică,
Egipt etc. Astfel, el a comentat relatările de călătorie a 1 07 călători francezi163 şi a
de călători "europeni"164 din secolele XIV-XIX în regiunile anterior amintite. Ulterior a
izat şi jurnalul de călătorie a lui Hans Demschwam în Imperiul otoman (1 55365, subliniind noutatea informaţîilor furnizate şi imaginea de ansamblu pe care
... x.
, german a oferit-o despre societatea otomană la mij locul secolului al XVI-lea.
Ultimele ·trei contribuţii ştiinţifice ale lui Iorga, enumerate anterior, puteau
capitole esenţiale dintr-o nescrisă, dar importantă şi necesară . i�orie a
otoman prin călători europeni, parafrazând astre! titlul cunosattei 'Că i a·
istoric: Istoria românilor prin călătorii (ediţia a 11-a, 4 voi., Bucureşti, 1 928ce aborda trecutul poporului nostru dintr-un unghi inedit până atunci.
Valorificând concluziile contribuţiilor turcologice "minore" pe care le-a elaborat,
a studiat originea, caracterul şi evoluţia raporturilor politice dintre Orient şi Occident
secolele Vl-XII I166• Aceste raporturi au determinat o "inter-penetrare" a concepţiilor
a ideilor culturale-religioase, a ·moduri lor de viaţă, a tezaurelor ştiinţifice,
lărgire a orizontului cunoaşterii etc. specifice Occidentului şi Orientului1 67• "Cazurile
au fost: Califatul arab de Cordoba în Pen. Iberică; regatele occidentale în Cipru şi
1 Apropiat, cu tot caruselul de influenţe reciproce în varii domenii de activitate şi
68
Una dintre cele mai importante forme de "inter-penetrare" Occident-OKe.n a · fost
-· ·�.. �.... comercială derulată pe teritoriul partenerului de colaborare. Iorga a analizat
....,,.tPricti"'le generale ale comerţului europenilor în Orient în evul mediu169, între
·

____

ft

ldem, Origine et developpement de / 'idee nationale surtout dans le monde oriental, în ,.R.H.S.E.E.", XI,
Bucarest, pp. 1 -23; extras. Bucarest, 1 934, 23 p.
ldem, Les Voyageurs Frant;ais dans / 'Orient Europeen, Boivin et Gamber Editions, Paris, 1 928, 87 p.
ldem, Une Vingtaine de Voyageurs dans 1 'Orient Europeen, Librairie J . Gamber, Paris, 1 928, 87 p.
ldem, Encore un voyageurs en Turquie au XVI-e siecle: Dernschwam, în ,.R.H.S.E.E.", X" armee, n-os 1 ..","'"r--M"r" 1 933, Bucarest, pp. 1 44-1 55.
ldem, Re/ations entre / 'Orient et / 'Occident au moyen-âge, conferences donnees â la Sorbonne, Ed. J .
. Paris, 1 923, 1 83 p.
ldem, L 'inter-perlitration de / 'Orient 'el de / 'Occident au moyen-âge, în ,AR.B.S.H:', t. XV, 1 928, extras,
p.

Ibidem, passim.
ldem, Points de vue sur / 'histoire du Commerce de / 'Orient au moyen-âge, conferences donnees â la
· '
Paris. ed. J . Gamber, '1 924, I I I p.
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secolele V-XIV. "Le commerce, a precizat autorul de la început, est non seu
echange de produits, mais en meme temps un echange de connaisance et une
d'unir entre les differentes nations". Studierea schimburilor comerciale între două
aparent diferite este foarte importantă, a concluzionat istoricul, pentru că "donne les
generales de tout mouvement economique, de tout mouvement
.
provoque et accompagne 1es mouvements econ01mques 1 70 .
Pe baza aceleiaşi concepţii istorice şi a unui important număr de izvoare
Iorga a studiat şi istoria comerţului european în Orient în epoca modernă, între
XV-XI X 1 7 1 • Genovezii, veneţienii francezii, englezii, olandezii au fost principalii
comerciali" europeni în Levant în veacurile precizate anterior. Prezenţa
orientali, levantini în Europa a fost modestă, iar valoarea financiară a
comerciale realizate de aceştia pe bătrânul continent s-a situat mult sub nivelul
. '
europem. '111 onent 1 7' .
U ltimele două studii de istorie comercială au fost reunite într-un volum şi
româneşte de Gheron Netta în 1 939 1 73 • Astfel, Iorga a oferit istoricilor români o
istoriei comerţului europenilor în Orient şi Levant între secolele V-XIX, uti
liniile sale generale, şi astăzi.
·

·

-

*

*

*

N. Iorga a studiat şi istoria fostelor re 'ayă-lelkază-le otomane înfiinţate la
Dunării inferioare, pe pământ românesc, în evul mediu. În respectivele kază-le
de otomani au fost construite moschee, prin 1 930 încă păstrându-se cele de la
(datând din secolul al XVII-lea, cu cimitir), Silistra (din secolul al XVI-lea), Brăila,
Hârşova. Despre moscheea de la l smail, autorul a afirmat că era cel mai vechi
arhitectonic otoman de pe pământ românesc, datând din perioada c. 1 485 c. 1
această afirmaţie este eronată, pentru că otomanii au anexat Bucak-u1, deci şi
Ismail, abia în 1 538. Moscheea de la Mangalia a fost restaurată după 1 9 1 8,
frumoase caligrafic pietre sepulcrale din cimitirul acesteia fiind fotografiate1 74•
german Franz Babinger a tradus inscripţiile în alfabet arab ale respectivelor pietre
accesibilizându-le istoricilor români 1 75 •
-

170 Ibidem. pp. 2-3.
1
17 ldem, Points de vue sur / 'histoire du Commerce de / 'Orient a / 'epoque moderne,

Sorbonne, Paris. Ed. J. Garnber, 1 923, 1 20 p.
172 lbiden� passim.

conferences

173 ldem, Istoria comerţului cu Orientul, traducere din limba franceză de Gheron Netta, Tipografia
Românească·', Bucun:şti. 1 939, 1 53 p.
174 ldem, Moschei pe pământ românesc, în .. B.C.M.I.''. anul XXII, nr.62/ Octombrie-Decembrie 1 929.
de M unte, pp. 1 84- 1 87.
175 Vezi supra. notele nr. 1 4- 1 5.
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Re 'ăyă-ua Brăila i-a atras atenţia în mod deosebit lui N. Iorga. El a analizat
politico-militare în care Brăila a fost ocupată de către · otomani 1 76 • Domnul
Româneşti, Radu Paisie ( 1 535- 1 545), refugiat la bey-ii otomani sud-dunăreni datorită
boierilor opozanţi grupaţi în jurul banului Şerban, le-a promis otomanilor
Brăilei în schimbul ajutorului militar pentru reînscăunarea sa pe tronul de la
•ro"''""''.,. (iunie 1 539). "Răscoala" boierilor "haini" a fost înăbuşită cu ajutor militar
Radu a redobândit tronul iar otomanii, confonn promisiunilor voievodului, au
Brăila (iunie-iulie 1 539), în lunile următoare zidind o puternică cetate. În 1 542
· · au înfiinţat re 'ăyă-ua Brăilei, ce cuprindea 55 de sate şi silişti din jurul cetăţii,
a asigura aprovizionarea cu bunurile de consum necesare garnizoanei puternicei
Prin întinderea sa, re 'ăyă-ua Brăilei a devenit cel tnfti mare şi unul dintre cele
importante "capuri de pod" otomane la nordul Dunării româneşti.
Pe baza unor documente inedite, istoricul a studiat câteva pagini "din viaţa socială a
'lei sub turci", la începutul secolului al XIX-lea. Diferite date oficiale din 1 802, 1 806,
1 sau, 1 8 1 6 au oferit informaţii interesante despre raporturile dintre categoriile sociale
· brăilene şi autorităţile locale otomane sau de ocupaţie ruseşti ( 1 809- 1 8 1 2).
1 a semnalat istoricilor români descrierea Brăilei întocmită de generalul rus de
franceză Langeron (în 1 809) sau cea inclusă în Memoires de 1 'eveque F L.
Geneve, 1 876 1 77 •
Ca unnare a războiului ruso-otoman început în 1 806, Brăila a fost ocupată de
ţariste ( 1 809- 1 8 1 2). N. Iorga a analizat prevederile păcii de la Bucureşti ( 1 8 1 2)
prisma referirilor la Brăila şi la retrocedarea acesteia autorităţilor otomane1 7 8 • A
"caracteristicile" psihico-culturale ale "brăilenilor" în urma ocupaţiei otomane din
mediu: în oraşul şi judeţul Brăila s-au produs schimbări în psihicul, mentalitatea,
şi atitudinea acestor locuitori, rezultând astfel o "rasă brăileană" în
politică şi cultură 1 79• Aceste interesante observaţii, discutabile totuşi la nivel
microzonal, au fost completate cu câteva informaţii referitoare la Mitropolia
de la Brăila sub ocupaţie otomană 1 80 •
*

*

*

A doua categorie de contribuţii orientalistico-turcologice minore elaborate de N.
cuprinde recenziile diferitelor lucrări de specialitate (opere ştiinţifice, culegeri de
istorice, monografii, rapoarte diplomatice, relatări şi jurnale de călătorie, memorii
Iorga. Când şi de ce s-a luat Brăila de Turci?, în ,.Analele Brăilei". voi. V. nr. 1 / 1 933. Brăila, pp. 3-4.
Din viaţa socială a Brăilei supt Turci, în ,.A.A.R.M.S.I.", s.lll, t.XIV. m.3, 1 933. Bucureşti. extra�. 1 3
pl.
Îmemnări cu privire la incheierea păcii de la Bucureşti, ca urmare a războiului rusa-turc din 1806tn urma căruia Brăila reintră în stăpânire turcească. în ,.A.B:·. an 11, nr. 1 / 1 930. Brăila.
Caracteristici ale brăilenilor, în ,.A.B:', an III. nr. 1 / 1 93 1 , Brăila.
De�pre mitropolia raialei turceşti. în ,.B.O.R.'', an LVII, nr.5-6/ 1 939. Bucureşti.pp. 275-276.
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etc.) referitoare Ia Europa, Orientul Apropiat şi Mijlociu în intervalul temporal c.
1 935.
Recenzia detaliată a cărţii orientalistului american F. W. Buckler despre
dintre imperiul carolingian şi Califatul arab, apărută în 1 93 1 1 8 1 , i-a oferit lui Iorga
de a insista asupra raporturilor complexe dintre Carol cel Mare şi Harun er-Raşid,
cele două entităţi statale, cu religiile, ideologiile, mentalităţile, culturile lor
jurul anului 800 e.c.
Referitor la începuturile statului otoman, într-o amplă trecere în revistă a
istoricului englez H. A. Gibbons privind primul secol de istorie otomană, editată la
în 1 9 1 6, Iorga a reluat anali� problemei originii politice, instituţionale şi
emiratului osman şi ale altor aspecte legate de evoluţia otomană în secolul al XI
Apreciind calităţile lucrării şi criticând neajunsurile �cesteia, recenzorul a precizat
.
impunea sporirea spiritului critic în analiza izvoarelor istorice, în formularea J PK>t�:zella
lucru şi a concluziilor, folosirea u ltimelor noutăţi ale cercetării turcologice, atunci
aborda respectiva tematică istorică otomană 1 82 • Aceeaşi conduită a manifestat
român şi când a analizat lucrarea istoricilor americani Langer şi Blacke rPt,,.,..t,ruo•
spinoasa problemă a originilor Imperiului otoman, contribuţie bazată pe
izvoarelor istorice otomane. Acceptând în general concluziile autorilor, Iorga l�a
totuşi acestora necunoaşterea sau ignorarea unor ediţii recente de cronici otomane
diferitelor lucrări clasice despre acest subiect1 83 •
N. Iorga a prezentat şi a comentat informaţiile, aproape necunoscute în
cuprinse în lucrarea unui anonim german referitoare la Istoria Imperiului otoman
1 300 - 1 594, carte publicată la Halle în 1 764 1 84 • Respectivele informaţii au fost.
cu mărturiile oferite de anonimul catalan despre domnia lui Murad 1 1 8 5 sau de
Nurenberg (în incunabulul Geschicht{e) von der T,'iirkey, Memmin�en, 1 482)
luptele moldo-otomane din 1 475- 1 476, în timpul lui Ştefan cel Mare1 De o::ac:P: mPIM
analizat şi a prezentat unele izvoare epigrafice1 87, documentare şi cronistice1 88
·

•

181
ldem, Les rapports de Char/emagne avec Harun-a/-Rachid d'apres une etude amiricaine
,.R.H.S.E.E.", X" annee, n-os 1 -3/Janvier-Mars 1 935, Bucarest, pp. 6-1 1 .
182
ldem, recenzie în H. A. Gibbons, Thefoundation ofthe Ottoman Empire, a History ofthe Osmanlis
death of Bayazid (1300- 1403), Oxford, Clarendon Press, 1 9 1 6, în ,.B.I.E.E.S.O.", l l f annee, n-os 1
Fevrier 1 9 1 6, Bucarest, pp.�l - l� <ţ 183
N . Iorga, Nouveaux travau ·sur / 'histoire des Turcs d'Asie Mineure, în "R.H.S.E.E:', X" annee,
3/Janvier-Mars 1 933, Bucarest, p,P.: 33-36.
184
ldem, Encore une viei/le histqjr_"'ide / 'Empire Ottoman, în "R.H.S.E.E.", XVIf annee, n-os 1 0-1
Decembre 1 940, Bucarest, pp.. ;Q.i-333.
185
Vezi supra, nota nr. 72.
186
Vezi supra, nota nr. 75.
187
Vezi supra. nota nr. 60.
188
N . Iorga, Sur les deux pretandants Moustqfa du XV-e siecle, în "R.H.S.E.E.", X" annec, n-os 1
Mars 1 933, Bucarest, pp. l l - 1 2.
.

·

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

1 04

ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS

şi veneţiene referitoare la istoria otomană de la începutul tumultuosul u i secol al
I storicu l de la Vălenii de M unte a semnalat şi a analizat lucrarea spaniolului
de V i l lalon,

Viaje en Turquia (ed. 1 - 1 896, ed. 1 1 - 1 905), ce conţinea

ile foarte interesante ale unui apusean despre toate aspectele vieţii cotidiene din

1 otoman în u ltimul deceniu al domniei sultanului Si.ileymăn 1 KănilnÎ. I orga a
că nu a putut folosi această sursă narativă în 1 909- 1 9 1 O, când a redactat voi. I I I al

sale sinteze istorice otomane. Respectiva analiză se dorea a fi o completare
.
la G. O. R 1 89 .

Cu referire directă la Transilvania, savantul român a prezentat principalele repere

Dnoto�. •·<:e

ale vieţii şi activităţii generalului ital ian Antonio Caratfa, aflat în slujba

Habsburgic. B iografia generalulu i a publicat-o marele filozof şi istoric italian

V ico în anul 1 7 1 6

1 90 A. Caratfa a luptat .împotriva otoman i lor în Ungaria
•

şi pe l inia Dunării mijlocii la stărşitul secolului al XVII-lea, a avut un rol

în ocuparea militară a Transi lvaniei de către armatele imperiale.

1 938 N. Iorga a elaborat o cuprinzătoare analiză-prezentare de studi i şi cărţi

în I tal ia, Franţa, Anglia între anii 1 729- 1 9 1 6, referitoare la relaţi ile otomano

191 • Autorul a subliniat cu claritate final itatea
contribuţii: "Sous ce t itre nous donnons d'apres des sources rares ou negligees des
complementaires â notre Geschichte des osmanischen Reiches. I l faut en
comme le premier etude, dans les Memoire de /' Academie Roumaine (en
1 937) sur les negotiations pour la paix de Carlowitz ( 1 699), d'apres les
între • secolul al X I V-lea şi 1 9 1 4

-

du general Caraffa, presentees par le grand penseur italien V ico" 1 92 • Cele zece
193
4
rare sau neglijate" conţin o tematică diversă: istorie politică , memoria l istică 1 9 ,

Un temoţgnage espanyo/ sur la Turquie de Soliman-le-Magnifique,

în ,.R.H.S.E.E:', VIle annee, n-os

1 930, Bucarcst, pp.89-98.
Un mare gânditor italian despre luptele din sud-estul Europei: Giambattista Vico, în ,.A.A.R.M.S.I:'.
t.XIX. m.24, 1 937. Bucureşti. extras, 14 p. (analiza lucrării autorului italian, De rebus gestis Antonio
Naples. 1 7 1 6).
Entre la Turquie moderne et les Empires chretiens de l'(?cuperation, în .. R.H.S.E.E:', XV annee, n-os
. pp. 1 42-1 68. et 6-7/Juillet-Septembre 1 938, pp. 227-269, Bucarest. şi extras, 7 1 p.
p. 3, nota nr. l .
rmc�lmrr>inn Bianchi, Istorica relatione delia pace di Pasaroviz, Padua, 1 729; H. Lemaire. Histoire de
de Turquie depuis son origine jusqu 'au 19 octobre 1821, Paris. 1 82 1 ; Char1es Hertz. Constantinople
Paris, 1 854; Gabriel Charmes, L 'avenir de Turquie. La Paninslamisme, Paris. 1 883; Antonio
,

Storia politica de Europa de/ cominciare de/ regno di Maria Teresa a/le schiogliere delia

Uelluno. 1 896.
Paris. 1 9 12; Baroana Durant de Fontmagne, Un sejour a
de France a Constantinople sous le seconde Empire, Paris, 1 902; Edwin Pears. Forty Years in
•ammrome. London. 1 9 1 6.
di Kleinschnellend01f

llt!n'1()il'oPS du compte Roger de Dumas.
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relatări de călătorie195• Precizarea anterior amintită a lui N. Iorga ridică o
intenţionat autorul să elaboreze o nouă ediţie a G. O. R. , adusă infonnaţional

completată m1 noi "surse istorice" editate în perioada c. 1 450- 1 938? Şi-a propus·
doar să reediteze G. O. R./1 908- 1 9 1 5 şi să-i ataşeze acele contribuţii cornplietll(!fltllre·t
răspunsul la prima întrebare ar fi pozitiv, în ce limbă ar fi fost elaborată această

augmentată? Tot în germană? Sau poate în limba franceză? În româneşte? Doar vi
cercetări în arhivele sau . bibliotecile publice şi/sau private din România ori din
vor putea găsi răspunsurile, parţiale sau definitive, la aceste incitante întrebări.
Noi infonnaţii istorice despre războiul din 1 768- 1 774 din zona caroo1to-<Jun!ăr

oferit Iorga prin analiza cărţii baronului Zom de Bulach, L 'ambassade de prince
Rohan a la Cour de Vienne, Strasbourg, 1 90 1 . Prinţul a efectuat călătorii
Balcanică, în 1 772- 1 774, şi s-a întâlnit cu diplomaţi sau negustori otomani la
Semlin196. , Imperiul otoman şi J,.,evantul s-au aflat în centrul informaţiilor

interesante incluse în jurnalul de călătorie al suedezului Iacob lonas Bjomstahl,

197

străbătut acele regiuni în mart�septembrie 1 776 •
Recenzând cartea francezu lui Andre Chenier, Revolutions de 1 'Empire

1

observations sur ses progres, sur ses revers el sur 1 'elat presenl de cel Empire,
Bailly, Paris, " 1 789, N. Iorga a oferit noi infonnaţii istorice despre situaţia
imperiul semilunii în a 1 1-a jumătate a secolului al XVIII-Iea198• A. Chenier a fost
general al sultanului Marocului la I stanbul în acea perioadă, iar cartea sa, operă
incisivă, a concluzionat recenzoru � se situa printre cele mai valoroase
Occidentale ce au fost consacrate statului otoman la sfărşitul secolului al XVII I-lea.

·

Iorga a publicat şi a analizat discursul de acreditare al "cetăţeanului"

reprezentantul diploft"\atic al tinerei republici franceze la Istanbul, rostit în cadrul
publice acordate de marele vizir ' lzzet Mehmed păşă în 1 795. În răspunsul

demnitar otoman a apreciat că între cele.două state existau relaţii cordiale, prieteneşti
Din lucrarea lui J. G. Meissner, Karakterziige und interessante Szenen (erster
Wien, 1 800), istoricul român a selectat şi a publicat în limba germană, fără

românească,

fragmentele referitoare la Pasvantoglu

'Osmăn-păşă.

Iorga a

relatarea gennanului ca fi ind foarte interesantă şi de o precizie remarcabilă,
o serie de infonnaţii inedite. Contribuţia lui Meissner era indispensabilă în
195 1 'oyages du prince persan Mirza Abdul-Taleg-Khan en Asie, en Afrique et en Europe, Paris, 1 8 1 9;
Nerval, Voyage en Orient, ed. III, Paris, 1 85 1 .
1 96 N. Iorga, Encore une source ignoree sur la Turquie, în "R.H.S.E.E:·, Vll f annee, n-os 1 - "·'""v'""
1 93 1 , Bucarest, pp.3 1 -32.
197 N. Iorga, Lejournal de Bjornstahl, în ,.R.I-I.S.E.S:', VII" annec, n-os 4-6/Avril-Juin 1 930, Bucarest,
1 09, după editiile: suedeză, Stockholm. 1 780, 5 voi.; germană, 1 780- 1 78 1 , Rostock-Leipzig. 5 voi.
198 ldem, Un livre du pere Andre Chenier sur / 'Empire Ottoman,
în ,.R.H.S.E.E:', XVII" annee,
3/Janvier-Mars 1 940. Bucarest. pp. 7-1 6.
1
199 ldcm. Un discours jaco/)in a la Sublime Parte - l'ieux souvenirs: un document, în R .H .S. E. E:',
9/Juillet-Septembre 1 940, Bcarest, pp. 228-230.
•.
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monografii consacrată celebrului rebel otoman

de

la Vidin200• Despre Ţara

la începutul secolului al XI X-lea savantul român a selectat, a tradus în
şi

a

analizar01

infom1aţiile respective din lucrarea germanului

Friedrich

Taferecelhen van Konstantinopol (l'ablou/ Constantinopolului, 2 voi.,
mct-prfi<>•n 1 8 1 O, 480 p.). Călătoru l gennan a traversat Ţara Românească în 1 804, în
I stanbul. El a aflat cu această ocazie informaţii inedite despre uciderea lui

in Hangerli sau despre Psvantoglu de la Vidin. Despre celebrul paşă rebel,

a relatat că era înalt şi putemic, dar avea o sănătate şubredă. Era aspru, drept,

însă gelos, simplu la îmbrăcăminte şi comportament, bun comandant militar.

Noi informaţii despre Mehmed-Aii şi provincia Egipt în prima jumătate a secolului

XI X-lea a oferit savantul român în recenzi ile lucrărilor istoricilor Shafic Ghorbal

expediţia lui Napoleon Bonaparte în Egipt şi ascensiunea politico-mil itară a

lui paşă în epoca napoleoniană), Londra,

1 928,

şi M. Sabry (despre Egiptu l

condus d e Mehmed-Ai i şi problema Orientului î n perioada

1 8 1 1 - 1 849),

Paris,

Iorga a insistat în mod deosebit şi asupra izvoarelor istorice folosite de respectivii

în elaborarea contribuţi ilor lor202.

El a selectat şi a prezentat informaţiile referitoare la Imperiul otoman în a I l-a
a secolului al XI X-lea din

Memoriile (Denkwiirdigkeiten) - ( 1 848- 1 892) prinţului
4 scrisori
familiei sale în perioada 1 853- 1 873, autorul epistolelor fiind

Chlodwig de Hohenlohe-Schillingsfiirsr03. A publicat în limba germană
lui Omer-păşă expediate

din cele mai mari personalităţi din istoria I mperiului otoman către m ij locul secolului

XIX-Iea"204. A recenzat lucrarea memorial istică a lui Sir Stephen Lakeman,

Kaffir-Land

(Edinburg and

London,

1 880),

subliniind

informatiile

What 1 saw

deosebit

de

.. "',a"L'- despre români şi otomani, furnizate de cel care a fost, în istoria modernă a

şi a I mperiului otoman, Mazar-păşff05.

I ntrarea I mperiului otoman în Primul război mondial şi atmosfera de beligeranţă

anii

1 9 1 4- 1 9 1 5

au fost trăite şi prezentate de ambasadorul american la I stanbu l,

(Memoires de 1 'ambassadeur Morgenthau. Vingt-six
1 9 1 9). I orga a recenzat acea lucrare memorialistică,

în cartea sa de amintiri

en Turquie,

Payot, Paris,

Ştiri noi despre Pasvantoglu şi relaţiile lui cu noi. în ,.R.I:', an XXII. nr. 7-9/lulie-Septcmbrie 1 936.
. pp. 205-2 1 1 .
Două pagini din istoriafanarioţilor. în .A.A.R.M.S.I.'·. s.lll. t.XXII, m . 1 7, 1 940, Bucureşti, pp.42 1 şi extras, 1 6 p.; vezi şi nota bihliografică semnată de C. Greceanu în ,.R.I.R:·, XI-XII. J 94 1 - 1 942.
. p. 478.
Mehmed-Aii et / 'Egypte. d'apres de nouvelles publicationr, în .,R.H.S.E.E:', 1� annee, n-os I O
n."<'l..ml1•r.. 1 932, Bucarest, pp. 379-4 1 0.
Choses de Turquie dans des Memoires al/emaruies de la maitie du XIX-e siecle. în ,.R.H.S.E.E:·.
annee. n-os 1 0- 1 2/0ctobre-Decemhre 1 940, Bucarest, pp. 366-382.
Leure� d 'Omer Pascha et de safamilie. idem loc. cit., nota nr; 203. pp. 325-33 1 .
O carte a lui Ma::ar (Ma::har) Paşa. în ,.R.I:', XXVI, nr.7-9/lulie-Septemhrie 1 940, Bucureşti.
.
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realizând

indirect o radiografie a societăţii otomane din primii doi ani

Ambasadoru l american,

prieten

personal

al

preşedintelui

interesele ţării sale în capitala sultani lor în perioada

W.

W i lson, a

1 9 1 3- 1 9 1 5 206 .

Această ""'''1 r,,,.,...

istoricului român poate fi considerată o prelungire şi o completare a voi. V al

pentru anii

1 9 1 3- 1 9 1 5.

Recenzia cărţii lui Norbert von Bischoff,

in der Tiirkei, W ien-Munich,

1 935,

Ankara. Eine Deulung das neuen

i-a oferit analistului român ocazia să

propriile sale opinii în legătură cu evoluţiile politice, economice, legislative,

religioase etc. din Turcia republicană kemal istă, aşa cum le-a perceput finul nn·�Pr'""""'

capitala României207• Recenzorul a acceptat în general punctele de vedere ale
recentului istoric european a l I mperiului otoman" şi al Turciei moderne.

Dacă ar fi fost reunite într-un volum, aceste contribuţii ale lui N . Iorga

constitui o

Istorie a Imperiului otoman prin monografii istorice şi me�m(Jru·;wmr.rtm

unor persoane care au cunoscut, au observat şi au studiat din interior realitatea

perioada sf sec. XIV - încep.

sec.

XX208.

În domeniul paremiologiei otomane, N. Iorga a tradus, după o ediţie IT<an...,,..,.<��
de zicale şi proverbe turceşti în limba română209• Polihistorul român a înţeles şi a
la începutul secolului al XX-lea, rolul şi importanţa cronicilor otomane în scrierea
imperiului sultanilor şi a românilor în evul mediu2 10• Ca urmare, a recenzat şi a

elogios celebra lucrare a turcologului german Franz Babinger,
*

*

G. O. W ( 1 927)2 1 1 •

*

I nteresul lui N. Iorga faţă de istoria I mperiului otoman şi a relaţiilor

otomano-române s-a manifestat şi în domeniul

ziaristicii, istoricul-ziarist

punctual diferite "aspecte cotidiene" ale duratelor istorice enunţate anterior.

206

ldem. Memoires de l 'amba�sadeur Morgenthou: V ingt-six mois en Turquie, în .. B.I.E.E.S.o:·, V-Vf
n-os 1 -5/Janvier-Mai 1 9 1 9, Bucarest, pp. 35-45.
207
ldem, Une livre d 'inJerpretation de la Turquie, în ,.R.H.S.E.E.", XVIIe annee, n-os 7-9/Juill
1 940, Bucarest, pp. 224-228.
208
A Decei şi N. Beldiceanu au recenzat sumar 1 2 oontributii ştiinţifice ale lui N. Iorga referitoare Ia
istoria Imperiului otoman, apărute între 1 936- 1 940 inclusiv: vezi A Decci. N. 13eldiceanu, K
Mecmua 'Iar, Romanya (Bibliographie 1936- 1946 des publications roumaines sur / 'Orient), în
1 949. Leiden, pp.333-346. Vezi, de asemenea, B. Theodorescu, N. Iorga. 1 976. pp. l 74- 1 75, 1 96-206,
'

passim.
209

Zicale turceşti, după traducerea franceză a lui 1. A Deoourdemancbe, publicate de N. Iorga.
..Înlelepciunea Popoarelor". nr. 1 , Vălenii de Munte. 1 908, 29 p.; wzi aprecieri în Calendarul ..
Românesc", 1 9 1 0. Bucureşti, p. 97.
210
Vezi supra, nota nr. 67.
211
N . Iorga, Die Geschichteschreiber der Osmanen und ihre Werke von Fran:: Babinger, în ,.B.z:·.
1 928, Leipzig. pp. 1 44-1 46; ihidem.
în ,.R.H.S.E.E:', ve annee, n-os 1 -3/Janvicr-Mars 1 928. Bucarest,
.
88.
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otomană" a lui Iorga până în 1 9 1 2 a fost reunită şi editată într-un volum sugestiv intitulat:
omânia, vecinii s'âi Şi chestiunea Orientului2 1 1 .
Seria editorialelor "otomane" a debutat cu prezentarea generală a situaţiei complexe
in Imperiul otoman la srarşitul secolului al XI X-lea: evidenta şi ireversibila decădere
nomică, politică, mil itară, cultural-morală a acestui conglomerat multinaţional impunea
esitatea stringentă a restructurării din temel ii a imperiu lui şi transformării sale într-un
213
t naţional turc, pe o sol idă bază materială şi morală autohtonă .
Istoricul-ziarist a infom1at apoi despre evenimente ,,otomane şi/sau otomano
114
mâne" derulate în perioada 1 907- 1 9 1 9: Generalul Averescu la Stanhul , Turci şi
2
5
'6
1
reci. ce �ăstrează viitorul , Tinerii Turci şi mişcarea din Macedoni(l • Constituţia
rceascff 7, Cuvântul dl. dr. Mişea În Parlamentul otoman1 1 8, Tulburările din
9
onstantinopo/e2 1 , Împrejurările din Constantinopole220, Ce reprezentăm În
.
.J22 p ·
J2
f
AI
1e v1zrr
• • fa
brage« , ru·tztta
" T.'men,or 1Turc1• .. 221· , JVlare
J ·1or turcr , o1tltca
· stuuenţl
26
224
225
d
, Moştenitorul turcesc la
inaia , Primirea oa!;peţilor turci , Convenţie cu Turci
•

1

Vălenii de Munte, 1 9 1 2. v + 254 p.: este o culegere de articole din ziarele .. Semănătorul"/1 904 şi ..Neamul
1ânesc" ( in fi-a abreviat: ..N. R:·)/.1 906- 1 2 1 2.
l N. Iorga. Turcia de aslă::i cu prilejul a două cărţi recente. în ..Noua Revistă Română" (infra abreviat:
.R.R."). vol.ll, nr.24/ 1 5 Decembrie 1 900. Bucureşti. pp. 448-452.
ldem. Românii. vecinii săi şi chestiunea Orientului. pp. 42-46 (despre vizita lui Al. Averescu în capitala
mană. pentru a oferi sultanului Abdiilbamîd o decoraţie românească: preluat din ..N.R:· /22.07. 1 907. pp.
53- 1 355).
Ibidem. pp. 64-67 (despre relatiile greco-otomane şi prognoza politică aferentă: ..N.R."/28.08. 1 097. pp.
5-1 607).
Ibidem. pp. 56-58 (despre atitudinea Juni lor turci în problema Macedoniei: ..N.R:'/ 1 6.07. 1 908. pp. 1 3 1 71 8).
7 Ibidem. pp.59-63 (despre actul fi.mdamental din 1 908 promulgat de Junii turci: ,.N.R:'/20.07. 1 908, pp. l 3495 1 ).
Ibidem. pp. 94-96 (discursul primului şi singurului deputat aromân în parlamentul de la Istanbul. pentru
•zentarca şi sustinerea intereselor aromânilor din i mperiul semi luni i : ..N.R:·/08.02. 1 909).
• Ibidem. pp.97-99 (despre mişcările populare determinate de opozitia reformatori-conservatori:
..
.R. /05.04. 1 909. p.538).
Ibidem. pp. I 00- 1 03 (despre înăbuşirea tulburărilor descrise în articolul precedent şi scăderea încrederii
ulare în Junii turci : ..N.R:·/1 7.04. 1 909, pp.6 1 7-6 1 9).
1 Ibidem. pp. 1 1 9- 1 34 (despre drepturile istorice m ilenare ale românilor asupra Dobrogei. ca unnaşi ai celui
· i vechi popor/ daco-romanii/ care a locuit aici. Locuitorii s-au creştinat şi nu au părăsit pământul lor sub
pactul migraţii lor; statul feudal Dobrogea şi includerea sa în Ţara Românească. Sub ocupatia otomană.
•mcntul românesc a continuat să existe; păstoritul transhumant al mocani lor români; anexarea Dobrogei la
1ânia necesitate vitală pentru tara şi neamul românesc; românii: stăpâni în Dobrogea prin dreptul etno
oric. nationaL cultural, strategic. Articolul a f(Jst un ră.�puns la pretentii le bulgare de stăpânire în Dobrogea:
.R."/nr.8-9/ianuarie 1 9 1 0).
Ibidem. pp. 1 43- 1 44 (un semn al prieteniei între tinerii şi popoarele român şi turc: ..N.R:'/07.07. 1 9 1 0,
. 1 329- 1 330).
Ibidem. pp. l 48- 1 5 1 (despre caracteristicile politicii lor interne şi externe: ..N.R."/1 4.07. 1 9 1 O. pp. l 425- 1 426).
Ibidem. pp. 1 52- 1 53 (despre vizita lui Hakkî-pâşâ în România: ..N.R:·/1 9.07. 1 9 1 0. pp. l 44 1 - 1 442).
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Muzeul Jude ean Botoşani
Sinaia221, Siluirea unui popor şi răspunderile228, Dreptul Turciei ai Italiei În Tri
30
229
Lămuriri istorice , htvă(ături din Turcid , Bulgarii " !.pre Constantinopol'
Ceatalgeil'1• Românii şi noua stare de lucruri in Orienr33, h1Vierea .,Junilor Turci '
�fârşitul Adrianipolei utomane135, h1că un asasinat politic la ConstantinupoP '6, st
actuală Î11 Turcid'7• Oaspeţi turcl"8, Des.fiin{area capitulaţiilor139, Rlizboiul " domn
141
242
240
E11ver " , Războiul islamului , " Succese/ " armatei otomane , Războiul turcilor
.
.J
. .?41
?
44
.
.
.
.
. 1stonce·
"
" 1Turcur?4 5 1Ti
ruştr · , Daruane1e1e. A nunt1n
, D1strugerea
armem"lor dm
241
248
" culturali "246, Ultima glorie a Osmalâilor , Stanbul şi Fanar , Biblia turanic
turcilo?49, Califul la moartea lui Abdui-Hamict 50, În Turcia nouff51 , Enve
Constantinopolulfără sultan253, Între greci şi turci254, Noua aventură a Junilor Turci255•
,

225 Ibidem. pp. 1 54- 1 55 (despre întâlnirea delegatiei studentilor turci cu oficialităţile din Bucu ,
,.N.R.""/09.08. 1 9 1 0. p. 1 509).
226
Ibidem. pp. 1 58- 1 59 (N. Iorga a militat pentru o alianţă trainică cu Imperiul otoman, care să f\c resimti
duşmanii de atunci ai României : ..N.R:·f 1 4.09. 1 9 1 0. pp. 1 729- 1 730).
227 Ibidem. pp. 1 7 1 - 1 72 (despre vizita lui lusufl7zcdîn în România: ..N.R:'/ 29.08. 1 9 1 1 , pp. 1 537- 1 538).
228 lhidem. pp. 1 75-1 77 (despre pierderea Tripolitanil:i de către Imperiul otoman şi ocuparea ei de către 1
20.09. 1 9 1 1 . pp. l 68 1 -1 682).
22Q Ibidem. pp. 1 85- 1 88 (în ..N.R.""/30.09. 1 9 1 1 . pp. l 745-1 747).
230 Ibidem. pp. l 96- 1 98 (despre situaţia ulterioară războiului italo-otoman şi necesitatea regenerării statale
fortele nationale turceşti: .. N.R.""/20.07. 1 9 1 2. pp. 1 265-1 267).
23 1 Ibidem. pp. 221 -223 (despre înaintarea armatei bulgare spre capitala otomană şi inll:n:sele Rom·
..N.E.""/08. 1 0. 1 9 1 2).

m Ibidem. pp.248-250 (armata bulgară a atins această localitate în marşul ei spre Istanbul : event
consecinţe: "N.R. pentru popor""/ n. 45-36/25. 1 1 . 1 9 1 2. pp.705-706).
233 Yălenii de Munte, 1 9 1 2, 1 9 p. (extras, articol preluat din ..Lumea Nouă''/nr. 3, 4. 5 - 1 9 1 2). Acest arti
următoarele nu au fost cuprinse în culegerea din 1 9 1 2/ supra nota nr. 2 1 2, 2 1 4).
234 În ,.N.R.""/ 1 5.01 . 1 9 1 3, pp.33-34.
235 /dem. 30.03. 1 9 1 3. pp.401 -402.
236 /dem. 07.06. 1 9 1 3. p.787.
237 Idem, nr. l/ 1 3.0 1 . 1 9 1 4.
238 /dem. nr. � 8/ mai 1 9 1 4.
239 /dem. nr.35/07.09. 1 9 1 4.
240 /dem. nr. 42/26. 1 0. 1 9 1 4.
24 1 /dem. nr. 43/02. 1 0. 1 9 1 4.
241 /dem. nr. 44/09. 1 0. 1 9 1 4.
243 Î n ..N.R.P:'/ noiembrie 1 9 1 4, pp.64 1 -645.
244 Î n ..A.A.R.M.S.I:', s.ll, t.XXXVII, 1 9 1 5, Bucureşti. 29 p.
245 Î n ..N.R.""/ nr. 79/ 1 2. 1 0. 1 9 1 6.
246 ld�m, nr. 83/16. 1 0. 1 9 1 6.
247 Jdem, nr. 62/ martie 1 9 1 7. laşi.
248 Idem, nr. 1 4 1 /26.05. 1 9 1 7, laşi.
249 Idem. nr.2 1 9/ 1 2.08. 1 9 1 7, laşi.
250 ldem, nr.33/ 1 9 1 8. 1aşi.
251 ldem. nr.27 1 / 1 9 1 8. laşi.
252 ldem, nr.273/ 1 9 1 8, laşi.
253 /dem, nr.64/1 9 1 9.
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N. I orga a unnărit cu atenţie evoluţiile politice, sociale, economice, culturale
·

mentale

·

etc.

din

Imperiul

otoman

în

agonie

şi

din

Turcia

l icană, care-şi căuta propria ei identitate naţională, laică, modernă, capitalistă etc. şi
prezentat cititorilor români. Astfel, prăbuşirea unei lumi şi naşterea alteia, cu durerile

--·-·_-·"--, au fost surprinse de ziaristul-istoric în articolele:

Constantinopolul fără Su/tan256,
257
258
neaşteptate , Noua aventură a junilor turci , Soarta TurcieP59, Turcia care
vrea să moarrl60, Siria turceasccl61 , Angord62, Între Chema/ şi TroţchP63, Altă şcoală:
.
264
d.m lmperzu1 otoman
·

.

Desfăşurarea războiului de independenţă al poporului turc împotriva agresiunii

l65
O înviere primejdioasc , Încă o refacere
66
267
268
Turciei , Spre Constantinopol ? , ·Nu numai Strâmtori/e , Al cui e Constantino
' Ce pot folosi turcii reintegraţi210, Ce reprezintă Mustafa Chemii/?271 , Înţele
dintre a/iaţf12, Califuf13, Demascared14, Mielul turcesc275, O protestaţie a
, Turcii au înţelei11 .
ine a fost unnărită de N . Iorga în articolele:

Victoria forţelor naţio11t1liste turceşti conduse de M usafa Kemăl, tratatu l de la

�ublicii

proclamarea r
titluri:

Turcia etc. au fost prezentate de atentul analist sub

Enve?1 , Angora vorbeşte279, Ce înţelegem la turd80, Mustafa Chema/

Jdem, nr. 1 57/1 9 1 9.
ldem, nr. l %/ 1 9 1 9;

pentru articolele citate la notele 2 1 4-255 vezi şi M. Guboglu, N. Iorga - istoric,
43-44.
In ,.N.R.'\ nr.64/ 1 9 1 9, Bucureşti.
!dem, nr. I 08/1 9 1 9.
Jdem, nr. l %/ 1 9 1 9.
Jdem, nr.9 1 / 1 920.
ldem, nr. I 35/ J 920.
Jdem. nr. l 67/1 920.
In ,.Patria··. nr.45/1 92 1 , Bucureşti.
ldem, nr. 1 40/ 1 92 1 .
In ,.N.R.". nr. 96/ 1 933, reeditat în N. Iorga, Şcoală şi cultură, Bucureşti, 1 934, pp. 69-7 1 .
In ..America", nr. 246/ 1 922, Bucureşti.
In N.R:'. nr. 80/1 922.
ldem. nr. l 76/ 1 922.
/dem. nr.2 1 7/ 1 922.
ldem, nr.230/ 1 922.
/dem, nr.232/ 1 922.
ldem, nr.233/1 922.
ldem, nr.258/ 1 922.
ldem, nr.27211 922.
ldem, nr.280/1 922.
ldem, nr.281/1922.
ldem. nr.286/1 922.
ldem, nr.29 1 / 1 922.
ldem. nr.9/ 1 923.
ldem, nr. I 0/ 1 923.
..
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III

M uzeul
.

-'8 1

amenmţa- ,

.
.
-' '
2 '
. 11smu
.
l turc 8-, Conces1e turceasca-8
ŞI naţwna
Vecinii noştri. Legăturile cu turciP 86, Turcii În

A n{f,ora

Pacea cu turcit85,
-288
Republ.1ca turca .

· ,

Caracteristicile, particularităţile şi aspectele dezvoltării tinerei republici turce au

înţelese

şi

prezentate

t

realist

de

abilul
p .

.29o

comentator politic
..
.291
;

internaţional:
-'92

p

· toleranta , netenu noua , 1nalta oarta- ,
Repub 1ca
.
.
. 1 fă
?<)\
1'
'
d
1 anwa·�94
u , GriJI. . turceşti-·'95 Raz
ara raz
turcesc- · , van un. de T
• bo1u
• b01-.?9(,, o
.
197
100
'99
.
1 1te1e Porţ1rupta- Rascoala curz1·1or-'"8, La ma
· , D1scuţu'1e de la Angora· , nasts"l'11
.

1s9

murea- .

'

•

,

.

•

2
turcesc În Marea Neagră301, Cuvintele de la Ankard0 •
.

*

N.

I orga a �tudiat

denumirile de sate din
întemeietorilor,

toponimia
această

din zona Teleormanu l u i, ajungând la concluzia

regiune

au

fost date după

caracteru l natur�l (geografic şi geologic) al

numele sau

locul u i, forma

ocupaţiile locu itori lor etc. Toponimicul Teleorman era de origine cumană,

"pădurea nebună" şi dovedind, prin el însuşi, atât vechimea aşezărilor din acest nPr'"""'""'
3 3
geografico-istoric, cât şi convieţuirea româno-cumană în feudalismul timpuriu 0 .
280

nr.34/ 1 923.
nr.36/ 1 923.
282
ldem. nr.60/ 1 923.
283
ldem, nr.93/ 1 923.
284
ldem. nr. l 08/ 1 923.
m /dem. nr. l 50/ 1 923.
286
ldem. nr. 1 88/ 1 923.
287
ldem. nr. 249/ 1 923.
288
ldem. nr. 257/1923.
289
ldem. nr. 1 2/ 1 924.
290
/dem. nr. 23/ 1 924.
291
ldem. nr. 63/ 1 924.
292
ldem. nr. 68/ 1 924.
293
ldem. nr. 79/ 1 924.
294
ldem. nr. 1 60/1 924.
295
/dem. nr. 1 93/ 1 924.
290
ldem. nr. 23 1 1 1 924.
297
ldem. nr. 295/1 924.
298
ldem. nr. 60/1 925.
299
ldem. nr. 1 74/1925.
300 /dem. nr. 245/ 1 925.
301
ldem. nr. 225/ 1 933.
302
/dem. nr. 235/1 934.
3m
N: Iorga Revelaţii loponimice pentru istoria neştiută a romnilor. /. Teleormanul. în ..A.A.R.M.S.I:·.
t.XXIII. m. l 4. 1 94 1 , ilucurcşti. pp.335-350. şi extras. 1 8 p. Vezi şi nota bibliogratică semnată de C.
în .. R.I.R: ·. XI-XII. 1 94 1 - 1 942, Bucureşti. p. 457. Contribuţie recenzată de Gh. lvănescu în
Philologic". IX. 1 942. laşi, pp. 206-2 1 0. de 1. Donat în ,.Arhivele Olteniei·', XX. nr. 1 1 3- 1 1 8/ 1 94 1 . Craiova.
279-286.
281

ldem.
ldem.

.
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ime tUrcico-cumane amintite de autor au fost: Bărăgan, Caracal, Călmăţui, Desnăţui,
Covurlui, Tâncănău(i).
•

Cu excepţia abordărilor punctuale, a referirilor tangenţiale sau a notelor de subsol
din numeroasele sale contribu�i orientalistico-turcologice, N. Iorga nu a scris o
propriu-zisă de filologie turco-orientală. Deşi nu avea ptegătirea universitară de
în domeniul filblogiei orientale, Iorga a considerat că p<>ate aborda, totuŞi, acest
ştiinţific, pe baza vastei sale culturi istorice enciclopedice şi a intuiţiei sale
de cercetător ştiinţific interdisci�linar.
Istoricul român a recenzat 'lucrarea lui Lazăr Şeiheanu, Influenţa orientală asupra
· şi cu/turei române, voi. 1-11/1 -2, Bucureşti, 1 900. Dat o recentie304 ce se de'rea a fi o
Ştirnţifică" a unei contribuţii filologice a\ât tie necesare în istoriografia
a depăşit sfera strict• âcademică a schimburilor ' de idei,' degenerând într-o
extraştiinţjfică · cu nedorite conotaţii ş6vme. ;,Fluxurile" r'ecenz6hl 1 ui305 şi
le'' recenzatului)06 au ocupat timp de ttei luni J)aginile bih1narului "Noua Revistă
în perioada ianuarie-aprilie 1 90 '1 . deşi Iorga 'a recunose'ut Că "gtrtea filologică (a
i lui L. Şăineanu compl. D. P.) - ('. . . ) nu 'e de cotnpeterlfa mea"3 7, 'a încb-cat totuşi
îndrepte" şi ,:să· înt'regească" explicatiile recenzatlllui referitoore la 90' de "vorbe
Iare şi istorice"308• ' Respinse cu ' 'vehemenţă 1 de $ăineal'n1,u aceste "completări"
totuşi lipsa de pregătire' ştiinţifică· ·a reCCnzoru l ui în l:lotrleniul atât de complex al
orientale.
�

·

'

·

. ·

11

'

de orientalistică-turcologie

eli

; ' u

1

caracter imtituţiO'nal-didactic

La începutul secolului al XX-lea un grup de intelectuali români, dintre care unii cu

de decizie . în Ministerul Instrucţiunii Publice, a susţinut necesitatea înfiinţării de
universitare pentru studiul limbilor islamice-onentale în universităţile ' româneşti.
Iorga a fost unul dintre aceşti universitari vizionari, care a înţeles clar necesitatea
··

. Iorga, Studiile d-lui Şăineanu despre Influenţele orientale exercitate asupra noastră, în "N.R.R:', vei.
26/ 1 5 Ianuarie 1 90 1 . Bucureşti. pp. 58-65.
Cum răspunde dl. Şăineanu când il /auzi, partea 1, idem loc. cit. , III, nr, 27/1 Februarie 1 90 .1 , pp 1 3 1 partea a I l-a idem ./oc. cit. . III, nr.29/ l Martie 1 90 1 , pp. 228-229; partea a III-a/1, idem, loc. cit.. III, nr.
Aprilie 1 90 1 , pp. 324-332; partea a lll-a/II-111-IV. idem loc. cit lll, nr.32/1 5 Aprilie 1 90 1 , pp. 369-380.
Şăineanu. Răspunsul meu d-lui Iorga, ick..'"fll, loc. cit., voi. III, nr. 27/1 Februarie 1 90 1 , Bucun..-şt i, pp:
idem. Al doilea şi ultimul meu răspuns d-lui Iorga, părţile 1-11-111, idem loc.cit. lll. nr. 2811 5 Februarie
. Bucureşti. pp. 1 80-187.
N. Iorga, Studiile d-lui Şăineanu, pp. 59-60.
Ibidem. pp. 6 1 --;63. Pentru detalii vezi Dan Prodan, Preocupări de orientalistică-turcologie in România intre
_,.,�ndentă şi Marea Unire (1878- 1918), în "Acta Moldaviae Septentrionalis", 1, 1 999, Botoşani, pp 1 5 1 - 1 54.
..

.

, '•
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lărgirii orizontuti'lor tem<itiee ale ' lirtiversitătiiot ·româneşti către "unităţ'i't
filologice ignorate pană atunci.

·

1

1

Astfel, corifeu! "şcolii critice" de la 1 900 a încercat să sensibilizeze
conducere universitare şi academice, opiilia publică româneaScă în priVinţa
·

utilităţii şi necesităţii înfiinţării unor catedre pentru studiuJ · Jimbilor orientale Îh'
să capteze interesu 1 şi bunăvoinţa urlor mecena:ţi · pentru crearea unor burse in

destinate însuşirii idiomurilor amintite: Iorga a· subliniat' cu· regret· o realitate

cel puţin jenantă, dacă nu chiar ruşinoasă: • ,;Închei ·cu o dorinţă, cari ini 1 se pare

îndreptăţită. ( . . . )' Lăsându-ne toată averea

de un milion (de lei), răposatul Grigore

s-a gândit - a spus-o expres în· testament - '"Ca din venituri să se

creeze ' burse
studiul limbilor orientale. ·De�acest- studili avem azi cea mai mare nevoie. E Îri
o ruşine pentru noi ( ) si n-avem nici o catedră în În�iţământUJ superior
studii orientale, ·cA·orient&R,tii ne· ti� În•aşa' grad, îf!Cât' trebuie să rPI"ilroPtn'
traduceri de acte1turceşti ta evreii din• M inister ( . .. : ). tl�'o''P&gubi· teali di ·iliJ 'nnt..ri�lN
buinţa· o sumă de izvoare sclile in �te limt)i ( 1.. . ) - (subl. D.P.)'..W. · • '
· Iorga ·a' formulat un � imperativ stringent; ;,În cel mai scurt· timp· va
căutăm·. a . recâştiga• şi aici terenul ' pienlut (subl. D. P.)�� 10• Dar declanşarea
••.

conflagraţii mondiale· 1a împiedicat 1rflaterializarea, în folosul unor bursieri
lăudabilelor prevederi testamentare ale răposatului Grigore Buiueliu.

• ·,

Preocupat să clarifice rolul· şi rJocuJ· românilor în spaţiul istoric 'înconjurător Şi
taria universală, Iorga a formulat şi a propus lumii ştiinţifice "un concept ·
Europa Sud-Orientală"3 1 1 • Pentru studiul inter-disciplinar al acestui areal
istoric, cultural, religios, economic, social etc. Iorga a înfiinţat

Europei Sud-Est Orientale ( 1 0

Institutul pentru

noiembrie 1 9 1 3, •inaugurat • la · 24 ianuarie •1 9 1 4),

numeroase şi insistente demersuri, trecând peste multiple piedici şi animozităţi,

variate adeziuni şi promisiuni de colaborare din ţările Europei central-sudice.
Fiind o

iniţiativă personală

a marelui savant român (regele Carol a

suspiciune noua şi originala instituţie, acceptând cu greu, împreună cu guvernul
condus de 1 . I : ·C: Brătianu, să-i acorde patronajul lor moral, nicidecum financiar3 1 2,
G. Duca, ministrul Culturii şi I nstrucţiunii Publice de atunci, cu pesimism, deşi o

309 Idem, Armenii şi românii: o paralelă istorică. în ..A.A.R.M.S.I:'. s.II. t. XXXVI. m. l . 1 91 3,
extras, p. 37.
3!? Ibidem. p. 38. Vezi şi B. Theodoresctţ Nicolae Iorga. 1 976. p. 2 1 5. nr. 336.
3 1 1 Al. Zub, op. cit. , cap. VIII, subcap. 9. pp. 233-244.
3 1 2 Ibidem, p. 236: bătrânul suveran a văzut în insolitul Institut un nepennis amestec în politica externă a
unei persoane particulare. chiar dacă aa:asta era marele istoric N. Iorga politică a cărei oonducere
întelegea să o exercite singur; vezi şi N. Iorga, O viajă de om, voi. III, p. 1 03; Andrei Pippidi. RO.�turile
nostru institut de stu'dii sud-est europene, în ,.Vatra·', an XVI. nr. 21 1 986. Tg. Mun:·ş. p. 1 79/C.
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interesanlă,3 13), institut.u l a a.vut la origine şi o idee 1 dimensi�ne politică, pe baza
politice naţionale concrete sud-dunărene din vara şi toamna anului 1 9 1 33 14•
În act.ul de ÎQtemeiere s-a . precizat: i.nstitutul. nou creat era liber, .neguvernamental,
iq{luenţei fac.orului politic. Scop,u l f011�ii sale a foşt "să provoaC(i, să îndrumeze,
ajute şi să organizeze cercetările privitoare la toate ţările şi naţiunile din regiunea
arn<>tor•<> şi din cea balcanică, ţil)ând seama de tradiţiile şi de interesele actuale româneşti'' . .
institut.ului, va .consta în pregătirea teoretică şi practică a reprezentanţilor
ai României şi ai altor ţări din zonă, indiferent de rangul diplomatic, a
în istorie, a corespondenţilor de presă e.tc. Pentru atingerea ,acestor finalităţi
organ-izate cursl!�i. seminari� .conferinţe, dezbateri .etc. cu tenlatică istorică,
19> , etn�grafică, Jiterar-folciOI'ică, de predare practică a "limbilor europene sudle": bulgară, sârQă. ,grcracă, albaneză, �ghiară, �·�· Se vo� elabora G<>muoicări,
şi ewntu�lele 11)000gri\fii ştjinţifiqe publicate în anuarul institutulu� "Bulletin de
pqur I'P.Ji':lde \�� fEurope Su�-<?r,ientale". Pentru cursul p,_astk d� �Jilba ţ\Jrcă
oferit. servi�ţ,iile orientalistul Gh. Popescu-Ciocănel şi studentul ma�onean 1.
· · b,ip mct:ive obiective, �u s-au desfăşurat lecţii şi şc;:minarii practice de filologie
. . şi orientală nici în. . sem�l febnJar:it>-iunie 1 9 1 4, nici în perioada
(an'i .unlver�itari 1 9 1 4- 1 9 1 5� 1 9 J 5.- 1 9 J 6), cu atât. mai guţin in �oii participării
iei 1� p im� J, r�bQi, ,JTlOndial şi la <;ampaoi.a militară din �ogatia: 1 9.1 6., 1 9 1 9315•
,
După, , p,rj'mul război · mondial, la Institutul pentru studiul Europei Est-Orientale
· ,�1�( r" ,dil) l 924,, .Jn�tit�ţul . pentru Studiul Europei Sud-p�tice) s,-a,u redeschis
le tematice amintite anterior. Printre acestea, s-a reluat şi cel"de Umba. tu(Că (7
1 .9,2Q316�, p�:�t însă de pers�ne �re, nu erau, prin fClfJPatia lor universitară,
;
de filologi� ori.entală. Intr-un Prospec,t. �e cursuri pe apul 1926-1927 aJ acestei
datat: 8 npi,em.brie 1 926, BU<;uceşti, s. au pr�?Cizat că "l n�tituţul, S �.S.E., al cărui
este cun<>JţŞţerţ:a &eri<j>3.5ă ,a @rilqr şi PQpoarelor. vecine cu noj," S!J,b ·toat<1 raporturile
· geografJc_,.. econowic, etnografic şi limlit),,( . . . ) redescbid� .;u111!9}e �e ��.l]i.,s,xl
care au funcţionat şi înainte de război, în localul institutului, �u profesori s�ialişti,
vor preda gratuit cunoştinţe practice de scris, citit şi conv��tie Mltru lin;t,�ile:
1. G.

Memorii. voi. 11. Neutralitatea, partea a 11-a ( 1 9 1 5- 1 9 1 6), editie şi indice adnotat de Stelian
1993. p. 24: ..(N. Iorga) înfiintase un Institut Sud-Est European, pe care îl
drept o mare operă a lui
de fapt, ideea nu era rea şi îi venise în minte să-i asigure un local şi o
Duca,

Editura Helioon, Timişoara.

Ministerul avea undeva departe. pe Calea Moşilor. o clădire ce îi convenea. Să i-o dau, să i-o dau.
-

-

şi imediat! Şi i-run dat-o. Am venit cu legea în Cameră, l-am asistat şi Ia inaugurare, seara pe la

şi plictisit." (compl. şi subl. - D.P.).
mm.trTw·nnt1n de l 'ln5titut. Discours du prqfesseur N

Iorga (24 Janvier

n.

st./1914),

9.

.
în ,.B.I.E.E:S.O:', le

no. 2/ 1 9 1 4, Bucarest. pp. ,42-46; Al. Zuh. op. cit, p. 236; Yalerill Costăqlel, N ,Iorga aşa CU11J. I-am
în voi. N. Iorga. omul şi opera, voi. 11. coordonatori Gh. Buzatu şi C. Gh. Mar.inesl:lu, Editura
.• .

. Bacău,

1 994, pp. 236, 239.
Dare de seamă asupra intemeierii şi activităţii Institutului pentru studiul Europei
Kl-r.\lu..-_ Bucureşti. Editura .. I.S.E.E.o:·, 1 926. pp. 3-4; passim.
D. ·n1oodorescu, Nicolae Iorga. 1 976. p. 77.
A.

Constantinescu,
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cehă, maghiară, sârbă, bulgară şi turcă. P�V�.t;..,i,..,. ;:"
( . . . ) N. Tatarescu, dragoman la Legaţia turcă:

greacă, nouă şi veche, rusă; polonă,
vor preda aceste cursuri sunt:

turcă.

(subt. D.P.)"3 1 7•

A fost posibil ca

H.

Tatarescu să fi predat aceste cursuri şi în anii

anteriori şi ulteriori celui · amintit în

turcă

de fiecare şi se vor
de circa 1 O auditori de a urma

Cursurile sunt gratuite, câte două lecţii săptămânale

după 8 noiembrie, îndată ce se vor întruni un număr

din

România,

precum:

H.

Prospect.
Dj.

Probabil că şi alţi

Siruni,

Gh.

logu,

dr.

cunoScitori de '
Andrei

Abdurrrahman sau V. Magiori au predat aceste cursuri în cadrul Institutului, după·

să presupunem corespondenţa dintre N'.
Prospectului trebuie să mai reţinem dorinţa ,Jui N.

afirmat M . Guboglu31 8 sau cum ne permite
şi A. Antal

ffy319•

Din conţihutul

continuitatea cunului de Umba turcă în cadrul aceste; instituţii,
greutăţile ·pe care le întâmpina directorul în · găsirea unei soluţii
colaborarea de durată ci:J un specialist orientalist-turcolog din · Turcia sau Europa, în

de a asigura
altă parte

unuia consacrat în România.

În februarie 1 94 1 , după înăbuşirea rebeliunii legionare şi calmarea """""'"11..,.

cadrul ·acestui institut coridus; după asasinarea lui N. Iorga (27 noiembrie 1
decembrie 1 940 de către bizantinistul N icolae Bănescu320, au reînceput

de limbă turcă, armeană, rusă, pblooă, cehă,

cunurile

sârbă, bulgară şi neogreacă, în clădirea
'
Culturale din Bucureşti, strada Schitu Măgureanu, nr. 1 , etaj e2 ' . ESte foarte
'
turcologul-armenist H. Dj. Siruni să fi predat cursurile de limbă turcă şi armeană în
'
acestui instituf22•
Revenind la perioada interbelică, trebuie precizat faptul că ideea şi
•

obiectivă a înfiinţării unei catedre universitare de limbi orientale câştiga tot mai

·

susţinători în mediul universitar-academic din România. Astfel, profesorii universitari
Bianu (la 30 octombrie 1 926) şi C . C. Giurescu (la 28 octombrie 1 933) au
necesitatea înfiinţării imei
"

catedre de limbi orientale,

în special:

turcă, arabi,

3 1 7 Arhiva Ministerului Apărării Naţiona/e .fond 6559, d. 1 83, ( 1 25. apud Gh. Nicolaescu. 1.
Dobrinescu, Documente despre Nicolae Iorga în Arhivele militare româneşti, în voi. Nicolae Iorga,

oge,ra, 11. pp.2 1 6-2 1 7.
M. Guboglu, N. Iorga - istoric. p. 26.
3 19 Dan Prodan L 'orienta/iste tranrylwiin dr. Andrei Anta/lfy, în "Transylvanian Review"', V, nr.
Cluj-Napoca, p. 99.
320 Andrei Pippidi, Reformă sau declin. A doua perioadă a studiilor sud-est europene în România. în
s.n., Il. nr. 1 1 - 1 2/ 1 99 1 , Bucureşti, pp. 641 .
32 1 Ioan lJrsu, Ioan Lăcustă, În Bucureşti, acum 50 de ani (februarie 1941), în ,.M.I."', s.n., anul
(287)/februarie 1 99 1 , Bucureşti, p.1 42.
322 M. Guboglu. H D
j. Siruni la 80 de ani, în .,R.A", anul XLVII, voi. XXXII, nr. 2/1 970, Bucureşti,
655.
3 8
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anneană, la una din universităţile româneşti323 •. Dar nu s-a realizat nimic concret
această direcţie.
Se părea că Statul român, prin M inisterul lnstruc�unii Publice (sau al Educaţiei
nu putea sau nu existau destulă înţelegere, �niţiativă sau fonduri băneşti pentru a
primii paşi pe calea înfiinţării unei suprastructuri universitare orientalistico
-..,rco'IO!!ICe. Atunci iniţiativa şi curajul înnoirii au trecut de la forurile statale decizionale la
�:rscmalităiţi ştiinţific&-universitare. Astfel, N. Iorga şi-a asumat răspunderea morală
a transpune în practică acest deziderat. Însă a înţeles foarte bine că avea nevoie de
1 material al Statului român. La unna unnei, dezvoltarea orientalisticii-turcologiei
_,...,., """'�"�. se dovedea a fi o cerinţă ştiinţifJco-didact lcă universitară la nivel 11aţional, iar
-ll rP.IP. istoric a înţeles că em necesar să cointereseze material şi moral şi Statul rolnân. De
Iorga a constatat că 'î11 România acelor ani ( Î 930- 1 935) nu exista nici un istoric
filolog .orientalist-turcolog• care să onoreze o catedră de specialitate ce eventual ar fi
nţată 'la o s universitate românefiscă, de preferinţă la Bucureşti. Atunci a agreat şi
"litatea colaborării cu un orientalist-turcolog european de notorietate
Opţiunea lui N. Iorga, poate sugerată de orientalistul englez sir E. Denison Ross în
ie 1 935, s-a îndreptat către turcologul german dr. Franz Babinger (n. 1 89 1 la Weiden
Bavaria de Nord), cu un sfert de secol de activitate ştiinţifico-didactică în
şi cu un important număr de contribuţii ştiinţifice la istoria politică, militară,
lă, cu1turalo-ideologico-religioasă etc. a . Imperiului otoman şi a sud-estului
n "otoman". De exemplu, temeinicul său catalog bio-bibliografic G. O. W. ( 1 927),
atunci lucrare fundamentală, este utilizat încă şi astăzi, la trei sferturi de s,ecol de la
De altfel, Iorga îl qmoştea pe Franz Babinger încă din 1 9201 de când datează prima
a tânărului or,ientalist gennan către autorul celebrei G. O.R 324• După disquţii
i-oficiale care au durat mai multe luni (mai-august 1 935), Franz Babinger a acceptat
de a veni în România, la Bucureşti, încheindu-se · astfel un contract de
ştiinţificăo-didactică între turcologul gennan şi N . lor� în calitate de director
Institutului pentru studiul Europei Sud-estice din capitala ţării noastre. Contractul,
de turcologul gennan la 1 8 august 1 93 5 la Berlin, iar de istoricul român ia 25-26
1 935 la Vălenii de Munte, stipula: Fr. Babinger devenea de la J octombrie 1 935
plătit al amintitului institut bucureştean, pe durata unui an calendaristic.
şi temele de cercetare ale turcologului german circumscriau "epoca turcească în
Remuneraţia lunară pentru Fr. Babinger s-a fixat la 1 5.000 de lei, acestuia
i-se un permis de călătorie pe G.F.R., pentru călătoriile sale de stuclii1 în
'

'

1

<

1 1'

Marin Popescu-Spineni, ConJribuţii in istoria invăţământului superior. Facultatea de Filosofie şi Litere din
Tipografia "Cultura Naţională"', Bucureşti, 1 928, p. 4 1 ; Constantin Şăineanu, Amintiri, Tipografia
. S.A., Bucureşti, 1 947, p. 66.
Dan Prodan, Franz Babinger şi Nicolae Iorga. Corespondenţă, p. 1 78.
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Dobrogea şi în alte proyincii ro�neşti cu populaţii mus.ulmane. Durata contractului
prelungi cu încă un an calendaristic, dacă nici una din părţi nu-l va denunta până la 1 ,
1 936325 •
Pentru asigurarea plăţii remuneraţiei lunare a lui Fr. Babinger, N . Iorga a so
30 noiembrie 1 935, sprijinul financiar al M inisterului de Externe român326, care
acordat. Turcologul german şi-a început oficial activitatea ştiinţifică în cadrul
S.E.S.E. la 1 noiembrie 1 935, susţinând conferinţa (sau prelegerea) de deschidere cu
în limba franceză: Quelques problemes d 'etudes islamiques dans le Sud-Est
publicată ulterior327•
Franz Babinger a predat cursuri de istorie otomană şi a relaţiilor ntr""""v.... rrm•'>"
evul mediu, de limbă şi paleografie turco-osmană în Amfiteatrul "Alexandru ua,obe:scu
Facultăţii de 1,-itere şi Filosofie din Bucureşti, sţr. Edgar Quinet, pentru că 1
S.E.S,E. nu avea în doţare o sală adecvată pentru prelegeri sau conferinţe328• Î
Iorga îşi expunea prelegerile în acel amfiteatru. La aceste cursuri, desfăşurate în
universitari 1 935- 1 936 şi 1 936-1 937, au p�ţrticipat puţini studenţi (4-5 în fiecare serie),
Colaborarea ştiinţifico-didactică oficială dintre Fr. Babinger şi N . Iorga a
jure la 30 septembri� 1 93 7, fără a cunoaşte cu certiţudine, nici măcar astăzi,
n_eprelung!rii co�tractului din august 1 935. Franz Babinger a fost invitat ulterior, în
demersurilor i�toricului. . medievist uniyersalist Gh. 1 . Brătianu, �-şi conti111Je ·
didactico-ştiinţifică la Fa.cultatea �e Litere şi _ Filqsofie din laşi329• La această
ieşeană, Fr. Babing�r a pr<rdat cursuri de ,istorie a Imperiului otoman şi a
ot�man<rromâne, de limbă şi paleogra�e turco-osmană. De la 1 aprilie 1 940 la

începyt � funcţioneze, )n cadfl:ll Facultăţii de �iţere şi Filosofie, Institutul de
cu N. Iorga - <ţirector general onorific, Franz Babin er - director de studii şi
ş
Guboglu - secretar ştiinţific (ulterior �istept) şi bibliotecar ;o.
.
Intreaga activit{lte _ştiinţifică-or.ganizatprică orientalistico-turcologică a lui N .
'
justifica c u prisosinţă num1rea polihistorului în funqia de director genenil
institutulu� amintit. Prin această numire forurile conducătoare ministeriale
doreau, pe de o parte, să recunoască importanta contribuţie a lui Iorga în
turcologiei ştiinţifice şi universitare româneşti. Pe de altă parte, doreau să acorde
institut patronajul moral şi ştiinţific al marelui savant, să confere respectivei ·

prestanţă, seriozitate şi prestigiu în lumea didactico-ştiinţifică internă şi ,· 11•tPrn�t-,nit
Iorga putea facilita contacte şi colaborări ştiinţifice cu turcologi şi institute simi
1

'

m

Ibidem. p. 1 92.
326 N. Iorga. Corespondenţă, voi. III, Documente liierare. 199 1 . pp. 300-301 .
3 27 În ,.!}Europe Orientale··. Vlf annee, 1 957, no.34. Paris. pp.95- 1 1 0; şi extras. 1 6 p.
,
328 Conform relatării doamnei M. M. Alexandrescu-Dersca 13ulgaru, în scrisoarea din 4 decembrie
adresată mie şi păstrată în Arhiva personală Dan Prodan.
329 A. N. R. D.A.I. C. B. . fond M. E. N , d.729/ 1 938. f.9.
330 Dan Prodan. Din traditiile orientalisticii româneşti. Fran:: Babinger şi Institutul de Turcologie de
(19-10- 1945), în ,.Caietele Laboratorului de Studii Otomane·', nr. 2/ 1993, Bucureşti (pp. 1 64-201 ). pp. 1
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din Europa. Nu am descoperit, deocamdata, eca.uri ale colaborării concrete a lui
cu Institutul de Turcologie de la laşi. "Lunga vară fierbinte" din România anului
urmată de "toamna legionară" şi uciderea lui N. Iorga au redus la minimum această
1

4. Consideraţii bilanţiere
Preocupările de orientalistică-turcologie ale lui N . Iorga au vizat următoarele
manifestare: 4.1. descoperirea, traducerea şi editarea izvoarelor istorice
lonaano-<ni«�ntale şi europene referitoare la istoria Imperiu lui otoman, şi/sau a relaţiilor
�nm""""'-r'"""''"'",. între secolele XIV-XIX; 4.2. contribuii cu caracter istoric, toponimie,

nimic, antroponimic, lingvistic; 4.3. iniţiative, acţiuni, finalităţi cu caracter insti
universitar. Aceste preocupări au avut un înalt grad de complementari

-uidactic
_,,,.....

alcătuind, într-o viziune organică, o unitate bine articu lată în cadrul activităţii ştiinţi
:o-ouaacnc
· :e a Titanului de la VăleniÎ de Munte, de-a lungul unei "vieţi de om, aşa cum a
Trebuie să precizez faptul că nu am avut în vedere în prezenta analiză contribuţiile
ale lui N. Iorga cu tematică parţial sau total diferită de preocupările col1crete de
stică-turcologie. Astfel, nu am insistat asupra monumentalei Istoria românilor
'
. 1 1-X), a variantei sale în Îimba franceză: Histoire des Roumains et de la romanite
(voi. I I-X) sau a Geschichte des Rumanischen Volkes in Rahmen seiner
rJIJr•rmnnu•na?•n (2 voi., 1 905), în care contribuţii relaţiile româno-rurcice/tătaro/otomane au
prezentate în cadrul generar al vecinătăţii şi colaborării românilor cu respectivele enti
etnice. Aceeaşi conduită am adoptat şi faţă_ de numeroasele monografii pe care Iorga
consacrat diferitelor personalităţi politice, militare, diplomatice, culturale, religioase
care au avut relaţii mai mult sau mai puţin intense cu otomanii între secolele XV-XIX.

4.1 . N. Iorga, eternul peregrin În căutare de izvoare istorice, a subliniat pentru
dată în istoriografia românească importanţa inestimabilă a documentelor,

'lor,

inscripţiilor, relatărilor şi jurnalelor de călătorie etc. otomana-orientale
la istoria I mperiului otoman şi a relaţiilor otomano-române în secolele XIV
. Informaţiile foarte valoroase oferite de aceste categorii de izvoare istorice otomana
se întregeau în mod obiectiv şi realist cu cele provenite din izvoare europene
din aceleaşi perioade istorice. Iorga a insistat foarte mult asupra
izvoarelor istorice otomana-orientale, cu cele central- şi vest
referitoare la acelaşi ev�niment sau fapt i,storic. Astfel, l<;>rga a descoperit/a
'
·
a nizu�at, a tradus în ,rowâneŞte/în l)m.b i e�,�r�pe�e, ,a e<f!itat şi a utilizaţ în
.
ile �le ştiinţifice peste 509 d�umente otomano-orientale. La acestea se adaugă
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alte peste 1 .000 de documente de aceeaşi factură editate în Europa şi utilizate de
român. Iorga a publicat unele documente otomane însoţite de facsimile, met0dă
de editare a izvoarelor istorice.
Istoricul român a utilizat în contributiile sale turcologice peste 30 de cronici,
şi jurnale de călătorie otomano-orientale, la care se adaugă alte peste 1 00 de
istorice de aceeaşi categorie, de origine central- şi vest-europeană. Iorga a folosit
de izvoare epigrafice scrise cu alfabet arab în studiul istoriei otomanilor şi a
otomano-române. Istoricul român a avut succes la izvoarele istorice nrr'""'"n�nr·•.....
mediat, prin traducerile acestora în diferite limbi europene, inclusiv româna, pentru
avea cunoştinţele necesare de limbă şi paleografie turco-osmană. Deşi a
personal să întreprindă cercetări documentaro-cronistice în arhivele din Istanbul ( 1
nu a atins finalităţile pe care şi le-a propus, aceasta şi datorită lipsei
specialitate.

4.2. Contribuţiile cu caracter istoric, toponimie, liidronimic,
lingvistic au fost cele mai importante în cadrul preocupărilor de "entali!;tică-tltu

ale lui N. Iorga. În cadrul acestei categorii tematice s-au impus, prin cantitate şi
contribuţiile istorice. Continuând şirul determinărilor relaţionale, coloana vPr"TPrn'lll•
contribuţiilor istorice a reprezentat-o monumentala sinteză Geschichte des uslnwu:;TJ
Reiches nach den Quellen dargestellt, 5 voi., Gotha, 1 908- 1 9 1 3, către care rnr•v".,·o
studiile pregătitoare apărute până în 1 9 1 2, cât· şi cele C0!1lplementare tipărite de
perioada 1 9 1 5- 1 940.
Privită în perspectiva celor nouă decenii de la publicare, G.O.R. a fost

'
referinţă În domeniul turcologieH!inumisticii peste patru decenii, până la
anilor '50; marea sa valoare a constat în armonioasa îmbinare a cunoaşterii

enciclopedice şi a eruditei precizii istorice cu noutatea şi cutezanta concepţiilor,
concluziilor · formulate de N. Iorga. G. O.R a fost indiscutabil superioară, din
punctele de vedere, sintezelor anterior elaborate de J. von Hammer-Purgstal l (G.
1 827� 1 835, J O vol., Pesth) sau de J. W. Zinkeisen (G. O. RE., 1 840- 1 863, 7 vol.,
Gotha). Către această apreciete obiectivă şi realistă converg şi alte "realităţi
V al G. O.R a fost tradus în turceşte şi editat la Ankara în 1 948; întreaga sinteză
reeditată în Germania în 1 962; numeroşi turcologi, orientalişti, bizantinologi şi alţi '
au utiliZat, au apreciat şi au citat în perioadele interbelică şi postbel ică sinteza
elaborată de N. Iorga. Deşi a fost o Geschichte preponderent politico-militară, nu au
totuşi din structura ei capitolele, subcapitolele sau analizele referitoare la realităţi
evoluţiile economice, sociale, demografice, cultural-artistice, ideologice, religioase etc.
Studierea şi· .integrarea istor·rei otomanilor în eadrul mai larg al evoluţiei
au constituit rezultatul fireSc al aplicării concepţiilor' î�noitoare lstbri�filosofice·
de N. Iorga. Tratarea istoriei universale ca un tot unitar, în care evoluţia statului
şi-a avut un loc şi un rol pe cât de importante pe atât de bine stabilite, s-a dorit a fi
·
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adresată de Iorga turcologilor de a pnv1, a considera şi a cerceta realităţile

şi din acest punct de vedere. O altă con�inţă a fost aceea că Iorga a definit şi a
332
"un concept integrator: Europa sud-orientală" , în care Pen. Balcanică otomană a
un factor

de

coeziune şi stabilitate, potrivit percepţiei centrului de putere de la

1.
Vasta sinteză otomană elaborată de Iorga este importantă şi valoroasă şi prin

exhaustivă

a izvoarelor istorice otomanCK>rientale şi europene editate până în

a celor similare descoperite şi publicate
şi metodă istorică aplicate

de

de

însuşi istoricul român. Această

Iorga au ilustrat şi au onorat linia de conduită

anunţată de autor încă din titlul sintezei otomane

Iorga a analizat şi a precizat cu claritate şi obiectivitate
românilor în cadrul istoriei şaseseculare otomane,

(nach den Quellen

(sine ira et studio)

locul şi

G. O.R fiind totodată şi primul

sistematic al relaţiilor complexe otomano-române între c. 1 360- 1 9 1 2, "văzute" de
..
, ..
,
....
,u.,

în istoriografia românească modernă.

Sinteza de istorie otomană elaborată de Iorga a fost însă

deficitară

din punctul de

al descoperirii, utilizării, integrării şi interpretării izvoarelor istorice otomano

inedite

de Către autor, datorită faptului că acesta

nu avea

cunoştinţele necesa re

filologie, paleografie diplomatică, mimismatică etc. turCCK>Smană. De altfel, această
333
a fost subliniată şi, mai ales, criticată de recenzorii turcologi europeni
ai

R., în special ai voi. 1-11 1 ( 1 908- 1 9 1 0). Cu alte cuvinte, G.O.R a fost fundamentală pe

editate, în diferite limbi europene, şi nu pe
revelaţii documentare, care să determine o adevărată
· istoriografică'� în perceperea fenomenului otoman. Revoluţionare au fost, într
concepţia istorică şi metodele de lucru utilizate de Iorga în studierea experienţei
unice numită Imperiul otoman. Cauzele acestor neîmpliniri au fost diverse:
istorice otomano-orientalo-europene

inedite,

sau pe mult aşteptate

334
de pregătire filologico-paleografică turoologică a lui Iorga ; greutăţi şi piedici în

şi cercetarea arhivelor, bibliotecilor, depozitelor etc. otomane cu izvoare istorice
sistemul şi concepţiile politico-administrative otomane referitoare la arhivele
nivelul de dezvoltare şi direcţiile de evoluţie ale istoriografiei otomane şi ale
'lor mondiale de turcologie la începutul secolului al XX-lea.

supra. nota nr.5.
Brockelmann, în .. Literariches Zentralblatt'', XXV. 1 908, p. 8 1 7; XXVI, 1909, p. 801 ; XXX. 1 9 1 5, pp.
C. Jireeek., în ,.B.Z:'. XVIIL 1 909, pp. 578-586. K. Silssheim, în ,.Orientalische Literaturzeitung\
1903. pp. 463-464; idem în ,.Historische Vierteljahrschrift", 1 9 1 4- 1 9 1 5, pp. 583-584. E. Gerlang, în

Literaturzeitung'·, XIII, 1 91 0, p. 8 1 9. L Mangold, în ·,.Hist. Viertel.", 1 909, pp. 1 1 2- 1 1 4, 546-548;
'
pp. 1 09, 546; 1 9 1 2, pp.76-77.
· M. M. Alexandrescu-Dersca Bul� N Iorga - a Romanian Historian, pp. 2 1 , 43. 58. 60, 1 48; eadem.

historien, p. 1 1 9; eadem, N. Iorga el /' histoire, p. 1 86; M. Guboglu, N. Iorga - istoric, pp. 4 1 -47.
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Fără a constitui o periodizare propriu-zisă a istoriei otomane,
diferitelor; "segmente temporale" ale trecuwlui otoman în cele cinci volume ale
adoptată d� Iorga,

este di1cutabili335• Eliminând din analiză posibilitatea ca

fost constrâns de �inţe de ordin teJmic-tipografic să fi procedat astfel
numărului de pagini ale volumelor ar elimina această prezumţie), atunci rpc;:nnrl<;<�l·'lllll
repartizării cărţilor, capitolelor şi subcapitolelor în tomuri a revenit exclusiv

Problematica istorică analizată în primul volum s-a oprit la anul 1 45 1 (al morţii lui
al 1 11-lea), în al II-lea la 1 538 (anul campaniei sultanale împotriva lui Petru
Moldovei, divizând astfel domnia celui mai mare sultan otoman), în al Il-lea la 1

morţii lui Murăd al JY�lea), în al IV-I� la 1 774 (anul încheierii păcii de la
Kaynarca), în al V-lea la 1 9 1 2 (anul declanşării primului război balcanic).
Dacă limitele c�onologice superioare aler volumelor 1 şi V ar putea . fi

aceyptate

(1451 , - începutul sultanatului tână@lui şi energicului M� al ll-lea, , de

iqtc�:�

inten�a lui Iorga � a prezenta unitar domnia Cuceritorului, adevăratuţ
Imperiului otoman; 1912 - anul în care autorul a tenninat de elaborat, subiectiv şi
sinteza otomană), cele ale volumelor II, III, IV comportă discuţii. Astfel,

1538 a

unor �ri campanji şi victorii militare, terestre şi navale; prezentarea
Siileymăn .l Magnificul şi Legiuitorul a fost fragmentată, punctul de divizare
fiind un an: .�pof1ant, dar nu decisiv, al sultanatului acestuia; 1640 - anul unei

de sultani; 1774 - anul încheierii păcii după un război desfăşurat pe un front de
ce rdevanţă pot avea succesiunile de sul�i pe tronul otoman, o victorie r,nilitară, un
de pace et�. faţă de "durata lungă" a unor fapte, procese şi evoluţii istorice """"' " '"''""

fost toate aceste abordări rezultatul unor carenţe de cpncepţie şi metodă istorică,

conceptualizări în curs de limpezire, palide reminiscenţe ,ale tratării b ·,oorati1ce-su11tan1
istoriei otomane, practicată în secolul al XIX-lea? .
G. O.R putea fi completată cu o bibliografie tematică, cu hărţi strict

înţelegerii evolu�ilor istorice pe orizontala spaţialo-geografică, cu indici
toponimici etc., cu un glosar de termeni turco-osmani utilizaţi de autor în sinteza O(()llll:m
Cu toate acestea, luând ca etalon truismele formulate la sfărşitul secolului· al

lea de celebrii istorici

A,.

D. Xenopoe36 in România sau Gabriel Monod337 în Franţa,

335 Vezi şi ronsiderati i le lui M. Guboglu, Orientalistica română, în ,.S.A.I.", 1, 1 956, Bucureşti (pj:>. 3 1
323; idem, Contributions roumaines aux etudes orientales, în "A.O.", XXIV, nr. 3/1 956, Praha (pp.

p. 461 .
336 "Istoria unui timp se clădeşte înţotdeawla cu materialul adunat până atunci. Dacă ar fi să aşteptăJll
materialul istoric al unui popor să fie desroperit, n-am mai ajunge niciodată să expunem cursul vieţii
desroperirile se fac neîncetat; cunoştinţele se întind şi se adâncesc, mărind tw-ă încetare orimntul
Timpurile din urmă îndreaptă necontenit cele ce se află greşite în expunerile de mai înainte şi ( . . . ) ·
dezvoltă şi arborele istoriei sale. Fiecare timp oglindeşte, în lucrările istorice ce le înthţişează,
atunci a poporului asupra trecutului său. Fiecare .timp c;ste deci în drept să aibă istoria lui ( . . .)",
Xenopol, lstoria Românilor din Dacia Trajană, editia a IV-a, voi. J, E.Ş.E., Bucureşti, 1 985, p. 35.
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G. O. R a fost un produs al epocii sale (începutul secolului al XX-lea), al unui anumit
de evoluţie şi dezvoltare a istoriografiei româneşti ("şcoala critică de istorie de la
-'"""· " al concepţiilor şi metodelor istorice caracteristice acesteia (abordarea critico
a faptelor, evoluţiilor şi devenirii istoricei38, realizare ştiinţifică cu mult
nivelul valoric al preocupărilor şi contribuţiilor contemporane europene îh domeniu,
autorului şi "şcolii critice" istorice româneşti un loc de cinste în panteonul
39
-·---·•---'-' mondiale 3 •
Dar, "prin natura ei, sinteza e un punct terminus, dar şi unul de inaugurare"340• 'N .
era pe deplin conştient de faptul că sinteza sa otomană, în timp, devenea perfectibiiă
completabilă; el însuşi a mărturisit că "un volum de desCriere a provinciilor şi
•m•�mi•v nu l-am putut da, editorii oferindu-mi doar obişnuita plată pe 'toală'.341 • În
interbelică Iorga a continuat cercetările în arhive, biblioteci, muzee etc. din
�i România, descoperind, valorificând şi 'ed itând noi iZVoare istorice şi
·

,. .

.,( . . .) este soarta acel.or care intreprind ce i dintâi de a schiţa o m are perioadă istorică, de a da 'Ull mare prilej

aitică şi cit: îndreptare celor care după ei vin să adâncească !l"lănunţimile. Nu este mai puţin adevărat că ei

pus cele dintâi îndrumări care asigură mersul succesorilor lor şi că au statornicit marile linii ale tabloului pe
alţii îl vor îndeplini şi aduce la desăvârşire", în "Revue Historique", tXLVII, 1 900, Paris, p.347; apud AD.

op. cit., p. 38 (traducere realizatĂ de istaricul român)
A se vedea şi oonsideraţiile generale formulate de M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, N Iorga. a
Hîstorian, pp. 144-1 49; eadem, N Iorga et / 'histoire, pp. 1 85-1 86; eadem, N Iorga, historien, pp.
22; M. Guboglu, N Iorga - istoric, pp. 40-48; wcian Boia, Evoluţia istoriogrqfiei române, Bucureşti,
pp. 259-260; Virgil Cândea, Nicolae lorgO, historien de / 'Europe de Sud-Est, pp. 200-201 .
Prestigiul de care se bucura N. Iorga în lwnea ştiinţi tico-didactică universitară germană, franceză, engleză,
otomană, sârbă etc. era imens. Astfel, în Gennania era elogiat de specialiştii în domeniul
isticii-turcologiei; Belmont i-a solicitat colaborarea ştiinţifică; ziarul "Kolnische Zeitung" ( 19
1 9 1 2) a înserat u n articol fav<>raWI despre sinteza istorică 9t<>lllană; î n august 1 909 decanul
de Filosofie din Leipzig, pro( W. Seeliger, 1-a apreciat pe lor� ca fiind "marele orientalist şi istoric al
lor", etc. I n Franta, pro( D. Bn!hier a publicat o recenzie favorabilă la G. O.R., voi. 1, în "R.H."/1 908;
Weigand a apreciat, de asemenea. sinteza istorică otomană. i n Anglia, lor� a fost, împreună cu K.
centrul atenţiei Congresului internaţional de studii istorice (martie 1 9 1 3), unde a prezentat două
şi apreciate oomunicări ştiinţifice. i n Italia, A Pemice i-a propus să tipărească la Editura "Hoepli" o
a Imperiului otoman ( 1 9 1 4). Din Imperiul otoman a primit vizitele unor mari grupuri de profesori şi
turci (august 1 9 1 0, mai 1 9 1 4), care au mulţumit şi I-au felicitat pe istoricul român pentru sinteza
elaborată, iar după apariţia voi. IV, însuşi sultanul Mehmed al V-lea Reşăd, căruia i-au fost oferite în

de omagiu voi. 1-IV, i-a mulţumit personal (mai 1 9 1 1 ); în ochii lwnii intelectuale otomane, savantul
era cel mai mare istof-ic străin care a scris cea mai valoroasă sinteză istorică otomană de până atunci. i n
Iorga a fost invitat să oonferenţieze despre istoria popoarelor din sud-estul Europei (noiembrie 1913); în
expunere

il

analizat Cauzele prăbuşirii lrhperiului otoman; vizita şi oontactele ştiinţifi oo-cultural<?- .

s-au bucurat de un imens succes. Şi exemplele ar putea oontinua. Vezi B. Theodorescu, N. Iorga, 1 916,

48-63, passim.
1. Zub, op. cit. , p. 99.
. Iorga, O viaţă de om, m, pp. 1 09-1 1 O.
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bibliografice referitoare la istoria otomană. Istoricul român se gândea la o nouă
revăzută, augmentată şi adusă la zi, a contribuţiei sale fundamentale G.O.R,
mărturisea, indirect, în 1 938342•
În 1 9 1 J.,.,1 9 1 4 s-a conturat o iniţiativă turcă' de a se traduce voi. V al
otomane în limba turco-osmană, şi chiar s-a lucrat , la materializarea ei, poate de
Nuzhet Kudret, aşa cum a precizat însuşi N. Iorga343• Dar ea nu a mai ajuns
finalizată pe plan editorial nici atunci şi nici în perioada interbelică344• În iulie, ·
editorul italian A. Pernice i-a propus lui Iorga să publice la editura "Hoepli" un
de istorie otomană, dar nici această iniţiativă nu s-a materializat printr-o
editorială345• După al IJ.:.Iea război mon<ljal, în 1 948, istoricul tur<ţ B. S. Baykal ,a .
acelaşi volum V 'n limba tu� şi 1-a editat la Ankara346• Este interesant de ştiut
iniţiativa traducerii "paJ1iale" din 1 9 1 3- 1 9 1 4 şi cea a voi. V din 1 947- I 948 a
relaţie de cauzalitate/ de continuitate sau nu.
Dar de ce au dorit istoricii turci să fie tradus doar voi. V al G. O.R, atât în 1
1 9 1 4 cât şi în 1 947- 1 948 ? În Imperiul otoman a fost tradusă în limba turcă
orientalistului austriac J. von Hammer-Purgstall, Geschichte des osmanischen Kelrchl.�
I, 1 0 voi., Pesth, 1 827- 1 835, care trata istoria otomană până în anul 1 774 {pacea
KU9Uk Kaynarca). Pentru a completa sinteza otomană a lui Hammer-Purgstall, în
s-a tradus doar voi. V al G. O.R. a lui Iorga, care volum trata perioada 1 774- 1 9
istoria otomanilor. Astfel, în Turcia exista o traducere "completă" a istoriei
scrisă însă de dpi istorici europeni, care au analizat fenomenul otoman "din afară": J.
Hat,nmer-Purgstall şi N. Iorga.
În perioada republicană kemalistă însăşi istoriografia turcă era în căutarea
identităţi. Referitor la sinteza istorică otomană, 1 94 7-1 948 au fost ani de trecere
traducerea unei contribuţii străine (româneşti) la editarea propriei lucrări de
otomană: în 1 947 1 . H. Uzu�ili a început editarea celor 4 voi. ale ftV'InnrnPIÎ
Osmanli Tarihi (Istoria otomană), Ankara, 1 947- 1 959; ea a fost completată de
Enver Ziya Karal, care a elaborat şi editat următoarele 3 voi. ale tratatului de
otomană ( Osmanli Tarihi, voi. V-VI-VII, Ankara, 1 955-1 962).
342

343

344

B. Theodorescu, op. cit., p. 1 75.

Vezi supra, nota nr. 1 1 6, p. 20; B. Theodorescu, op. cit, p. 1 7.

Atinnatia lui M. Guboglu (N Iorga - istoric, pp. 45-46, unde pot fi întâlnite şi aprecierile istoricilor

adresa lui Iorga şi a sintezei sale otomane) că ar exista o traducere şi o editie în peruoada interbelică a

otomane, realizate de Nuzhet Kudret, este inexactă. B. S. Baykal, în Cuvânt inainte (Onsoz) la lnw•uu:lr-,;;
V/1 948, pp. 3-4, nu a amintit nimic despre existenta unei tradua:ri şi ediţii anterioare în limba turcă.

România, nici N. Iorga şi nici secretarul şi, ulterior, biograful său, B. Theodorescu nu au pomenit nimic

această controversată editie, ceea re nu cred că s-ar fi întâmplat dacă ea ar fi existat în realitate.
34�

346

B. Theodorescu, N Iorga. 1 976. p. 63.

N. Yorga, Osrnanli Tarihi, V-nci Cilt, 1 774- 1 9 1 2, �ţeviren: B. S. Baykal, G.M.G.T.A.O., Ankara, 1

+ 690 s.
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Revenind la G. O.R a lui Iorga, precizez că nu s-au finalizat nici alte două încercări
traducere, probabil integrale, a acestei sinteze în limbile franceză347 sau greacă348 • E
faptul că nu s-a iniţiat şi nu s-a realizat o traducere în limba română a acestei opere,
trecutul istoric româno-otoman, personalitatea autorului, prestigiul şi valoarea ei
ar fi impus-o cu necesitate şi ar fi dat, sunt sigur de aceasta, un important impuls
""'""' ""'r' · turcologiei româneşti în perioada interbelică. Să fi existat această intenţie, dar
război mondial să o fi amânat sine die? Să fie proiectat lorşa o nouă ediţie în (sau şi
limba română la stărşitul anilor '30? Răspunsul pare a fi: da34 , însă amănunte de ordin
llncteotlllal. cuprins, număr de volume, tehnic-editorial etc. nu sunt însă cunoscute.
Elaborând G. O. R · în perioada 1 907- 1 9 1 2, Iorga a valorificat benefic o şansă unică
�ţa sa, aceea de a prezenta istoria otomanilor şi a imperiului lor în principal pe baza
istorice neotomane (bizantine, slave, central- şi vest-europene) şi în subsidiar
le mediat pe cele otomano-orientale, editate până în acei ani. În perioada
coneepţia istorică despre prezentarea trecutului otoman a evoluat, metodele
de cercetare au devenit tot mai exigente, instrumentarul filologico-paleografico
şi cercetările în arhivele, muzeele, bibliotecile etc. în Turcia indispensabile
orice turcolog care s-ar fi încumetat să studieze şi să prezinte, global sau pe
�nPntP spaţio-temporale", trecutul otoman.
Am precizat în paginile anterioare că G. O. R a fost prefaţată şi, după 1 9 1 2,
lmr>tetata cu un număr important de contribuţii minore de turcologie ale lui N . Iorga.
modeste contribuţii "de jertfă", dacă ar fi să-I parafrazăm pe însuşi Iorga, s-au
..,.r,tpr,,7",� printr-o mare diversitate tematică, prin tratarea unor subiecte punctiforme,
n larg evantai al problernaticilor abordate. Unele dintre aceste contribuţii au fost
în care autorul a valorificat izvoare istorice inedite sau edite, însă puţin cunoscute
utilizate, referitoare la trecutul otoman şi/sau otomano-român. Altele s-au constituit în
· · ale unor contribuţii turcologice apărute în diferite ţări ale lumii. Dar recenzia unei
'i turcologice oarecare i-a dat ocazia lui N . Iorga să ofere informaţii ştiinţifice
•mPnt",.rP despre subiectul respectiv, într-un cadru istoric, geografic, politic, cultural
general, insistând şi asupra conexiunilor aferente. Astfel, majoritatea recenziilor
urootos;na:::·· ale lui Iorga au devenit adevărate contribuţii istorice cu o temă prestabilită.
Pe de altă parte, recenziile "turcologice", ca rezultat firesc al deschiderii către
ştiinţifică şi al "setei de nou" ale lui Iorga, au completat infonnaţional permanent
, astfel încât o nouă ediţie ipotetică a acesteia în 1 938- 1 939 ar fi reprezentat suma
'ilor livreşti ale istoricului român după 40 de· ani de preocupări constante în
ramură a orientalisticii. Contribuţiile "turcologice" minore ale lui Iorga pot
i, ele însele, dacă ar fi reunite în volume independente, o Istorie a Imperiului
·

L E. Toronţiu,

Studii şi documente literare. voi. X, Bucureşti, 1 940. pp. 1 56- 1 58: scrisoarea lui M. Şakri
N. Iorga; Dan Prodan, Franz Babinger şi N. Iorga Corespondenţă. p. 20 1 .
B. Theodorescu. op. cit p. 78.
Vezi supra, nota nr. 1 75, p. 3, nota 1 ; B. Theodorescu, op. cit. , p. 1 75.
. •
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otoman prin călătirii europeni sau o Istorie a Imperiului otoman
rapoarte diplomatice şi memorii/amintiri ale unor europeni.
În câteva contribuâţii minore ale sale, Iorga a analizat locul şi rolul re
lelor/kază-lelor otomane pe pământ românesc în cadrul relaţiilor româno-otomarM;
asemenea, a studiat diferite aspecte ale hidronimiei, antroponimiei şi toponimiei
otoman�rientale în România, formulând concluzii· valabile şi astăzi. Iorga a
abordeze, tangential însă, şi problematica influenţelor lingvistice orientale în
cultura română, dar rezultatele au fost sub aşteptări, dovedind lipsa pregătirii
autorului în acest domeniu.
Articolele "turcologice" ale ziai'Btului-istoric N. Iorga au prezentat
români, cu obiectivitate, realism şi �tuiţie gazetărească, evoluţiile complexe din
geografica-istoric al Imperiului otoman până în 1 922 şi al Turciei moderne kemaliste
în 1 935, surprinzând în detaliu dispariţia unei lumi depăşită de însăŞi evoluţia
apariţia alteia, în concordanţă cu realităţile concrete, obiective, interne şi extern�
deceniul al I II-lea al secolului al XX-lea. Fie. reunite în volumul din 1 9 1 2, fie
paginile "Neamului Românesc", aceste articole sunt un exemplu al modului
intelectualitatea istorică românească a perceput evoluţiile complexe din Pen. ...,..,,..,..., ,..,
Anatolia: prăbuşirea Imperiului otoman multinaţional şi naşterea Turciei
moderne.

4.3. A treia componentă a preocupărilor turcologice ale lui N. Iorga a
tuit-o demersurile şi realizările În domeniul instituţional-didactic-universitar.
1 9 1 3 istoricul român deplângea lipsa burselor de studii în străinătate pentru tinerii
care doreau să se iniţieze în cunoaşterea limbilor oriental�, a unei catedre
pentru studierea limbilor orientale şi, mai ales, inexistenţa orientaliştilor români,
istorici, paleografi, etnografi etc. Pentru a depăşi aceste lipsuri stânjenitoare şi
atinge anumite finalităţi politica-diplomatice, geo-strategice, naţionale etc. N.
înfiinţat în noiembrie 1 9 1 3-ianuarie 1 9 1 4 Institutul pentru studiul Europei
Orientale, în cadrul căruia au fost organizate şi cursuri practice de limba
osmană. Aceste cursuri s-au desfăşurat cu o anumită frecvenţă, reunind relativ.
interesaţi, în perioada 1 920- 1 945, fiind susţinute, printre alţii, de H.
Antalffy, Fr. Babinger, H. Dj. Siruni.
Datorită faptului că proiectele de înfiinţare a unei catedre universitare de
orientale la Bucureşti, din 1 906- 1 907, 1 926 sau 1 933, au eşuat Iorga a preluat
În această privinţă şi, înţelegând să cointereseze material şi moral şi Statul
angajat cu contract pe turcologul german Franz. Babinger, în august 1
colaboreze didactic şi ştiinţific cu Institutul pentru studiul Europei Sud-Estice din
României. Astfel, Fr. Babinger a susţinut cursuri şi seminarii practice de
Imperiului otoman şi a relaţiilor romioo-otomane, de limbă,
diplomatică turco-osmană, în perioada noiembrie 1 935-septembrie 1 937.
..
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•rcoii�UI german şi-a continuat activitatea didactico-ştiinţifică universitară la Facultatea
Litere şi Filosofie din Iaşi ( 1 937- 1 943) şi la Institutul de Turcologie din acelaşi oraş
.

940- 1 943).

Ca o recunoaştere a întregii sale activităţi turcologice ştiinţifice şi universitare de
deceni� N. Iorga a fost numit de la 1 aprilie 1 940 director onorific al Institutului
Turcologie de la laş� director de studii fiind desemnat Fr. Babinger. Datorită
tragice în care a fost · implicată România în vara şi toamna �ului 1 940
•11aoorarea. didactico-ştiinţifică dintre N. Iorga şi amintitul institut ieşean a rămas la
de lăudabilă intenţie.
·

'

.

Trecerea în revistă a preocupărilor de orientalistică-turcologie ale lui N. Iorga,
până acum, ar fi incompletă dacă •nu am analiza şi maniera în care au fost
.....n
.. ..,t.. aceste activităţi ştiinţifico-didactice ale savantului român de către istoricii
.
nentatt:ştJ-1turc:olclgt contemporani sau postumi Titanului de la Vălenii de Munte. De
trebuie să avem în vedere şi criteriile ştiinţifico-didactice de aprecieJl!,
de către aceştia şi perioada în care ele au fost valabile.
Studierea trecutului Imperiului otoman şi a relaţiilor otornano-rornâne a fost doar
din direcţiile prioritare ale fecundei activităţi ştiinţifice a lui N. Iorga. Magistn1l nu
consacrat însă întreaga viaţă şi creaţie ştiinţifică doar studierii lumii osrnano-orientale.
de istorie otomană G.O.R., operă fundamentali timp de peste patru decenii, a
IN"I'"7Prlt�t punctul culminant al preocupărilor sale de turcologie. La începutul secolului
XX-lea, când orien�listica îngloba, fără o delimitare prea clară, .turcologia, când se
fără prea mult discernărnânt şi 1grijă faţă de detalii, semnul egalităţii între Imperiul
şi Orient, N. Iorga era apreciat în Europa ca fiind marele istoric al statului
deci mare cercetător al istoriei Orientului sau mare orientalist. Prin urmare, în
profesorul universitar german W. Seeliger, decanul Facultăţii de Filosofie 1 din
pe baza celor două monumentale sinteze de istorie publicate în limba germană
.R.S., 2 voi., 1 905; G.O.R., voi. 1 , 1 908), 1-a numit pe Iorga "marele orientalist şi
al românilor''350• În 1 9 1 2 generalul şi istoricul turc M. Chakry (Şakri) 1-a apreciat pe
ca fiind "le vrai historien de I'Empire Ottoman", subliniindu-i în mod deosebit
de cercetător, munca remarcabilă depusă şi imparţialitatea desăvârşită asumată
a expune, compara şi judeca faptele şi oamenii ( . . . ) cu totul altfel decât (au
- compl. D.P.) istoricii otomani sau străini"351 • Peste câteva decenii istoricii turci
apreciat pe savantul român ca fiind "Romanya'nin meşhur tarihyisi" ("celebrul istoric
României"), autor al unor contribuţii fundamentale referitoare la istoria otomană352.
Gokbilgin a apreciat că "marele istoric român" a aplicat în G.O.R. "o nouă
·,

Theodorescu, op. cit., p. 5 1 .
Vezj supra, nota nr. 347.
Vezi supra, nota nr. 1 8, p. 45.
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concepţie despre istoria otomană, ( . . ) obiectivul principal al sintezei sale a fost
desprinde liniile fundamentale ale evoluţiei statului otoman şi ale politicii sale ·
externe"353 • B. S. Baykal a afirmat că G.O.R. a fost un produs istoriografic al timpului
şi a devenit un "bun comun al culturii mondiale"354 • H. lnalcik a concluzionat că N.
"istoric de renume al României", nu a putut să ajungă nemijlocit în arhivele ntr·t'n...nc::rnt�
care "constituie una din cele mai importante surse ale istoriei României"355 •
Dintre istoricii-turcologi români care au analizat preocupările de turcologie
N. Iorga reamintesc pe M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Mihail Guboglu şi
Gemil. Astfel, M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru 1-a numit pe Iorga
I'Empire Ottoman" sau "a Romanian Historian of the Ottoman Empire", despre
otomană afirmând
· că "Nicolae lorga's Geschichte des osmanischen Reiches is a
great value in which the scholar's encyclopedic knowledge and the erudite
combine with the novelty and boldness of the history of the Ottoman Empire
integrant part of world History. The originality of these interpret:ations opened new
for the historical research. ( . . . ) The G. O.R is not only a work of erudition ( . . . ), but a
of interpretation, grounded on profound thinking"356•
Mihai Guboglu 1-a numit pe Iorga "istoric al Imperiului otoman şi al
româno-turce", subliniind că: "Nu se poate spune că Iorga ar fi fost un
în adevăratul sens al cuvântului, cunoscător de limbă turcească, dar el a pătruns
domeniul orientaliştilor, fiind citat frecvent"357 • Pentru Tahsin Gemil, Iorga a
ilustru "cercetător al istoriei otomane"358 •
Aproape toţi analiştii turcologi, din ultimii 90 de ani, ai operei
turcologice a lui N . Iorga au subliniat un paradox aparent în creaţia
polihistorului român: necunoscător al limbii turco-osmane şi al alfabetului
.
neposedând cunoştinţe elementare de paleografie, diplomatică, heraldică, •m11c::m1J11
sigilografie etc. turco-osrnană, neavând astfel posibilitatea să studieze direct,
izvoarele )storice otomano-orientale şi bibliografia istorică, geografică, filologică
aceste limbi, a elaborat totuşi o• viziune de ansamblu, bine articulată, solid
izvoare istorice europeano-otomano-orientale, coborând uneori până la amănunt, a
coloană vertebrală este G. O. R , valabilă şi actuală, în muhe privinţe, încă şi astăzi,
trecutului otomanilor şi al statului lor.
Plecând de la criteriile ştiinţifice de evaluare turcologică de la începutul sec:oJLII�
XX-lea, destul de permisive de ahfel, şi având în vedere paradoxul aparent amintit
.

m

Vezi supra, nota nr. 20. p. 29.
Vezi supra, nota nr. 2 1 , pp. 1 877-1 878.
355 Halil lnalcik, Pref
aţă, în Mihai Maxim, Ţările Române şi Înalta Poartă. Cadru/juridic al relaţiilor
otomane in evul mediu, Editura Enciclopedică, Bucureşti. 1 994, p. 9.
356 Vezi supra, nota nr. 1 6: M. M. Alexandres�;u-Dersca Bulgaru, N. Iorga, a Romanian Historian, pp. l
m Vezi supra, nota nr. 1 8. p. 47.
358 Vezi supra, nota nr.22, pp. 44-47.
354
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a fost numit "mare orientalist" sau "mare istoric al Imperiului otoman". Pe baza

iziţiilor calitative şi cantitative din perioada interbelică, după al doilea război mondial
ştiinţifice-didactice

de evaluare turcologică au devenit tot mai exigente, astfel că

nu mai putea fi apreciat ca orientalist-turcolog în sensul deplin al definiţiei termenului.
Dar fiecare generaţie
·

de turcologi îşi stabileşte, pe baza finalităţilor calitative şi
de exigenţe valorice, care se utilizează în cazul fiecărei

atinse, propriul ei sistem

a activităţii ştiinţifice-didactice în domeniu. Astfel, combinând criteriile de
tuJ"C9logică de la începutul şi din anii

'70

ai secolului al )Q(-Iea, ţinând cont de

le contemporane şi în posteritate · ale operei turcologice a lui N. Iorga, afirm că
român a fost un

orienta&t-turcoto; sui-generis, unic În felul siu,

ultimul mare

"renascentist" al veacului trecut. Imi bazez afirmaţia şi evaluarea mea pe·

....... �...,. .......

argumente: N. Iorga, fără a cunoaşte limba turco-osmană, a avut curajul
abonleze tematica şi si elaboreze o istorie otomană de referinţă aproape jumătate
seco� în timp ce turcologi europeni renumiţi, buni cunoscători ai limbii turco-osmane,

conceput doar contribuţii minore, punctuale, sub aşteptări.

Deşi nu a putut utiliza, subiectiv şi obiectiv, izvoarele istorice otomane-orientale în

Iorga a suplinit cu mult succes acest neajuns,

de surse

istorice europene şi otomane-orientale

cercetând şi folosind un mare

edite,

circumscrise tematicii

Concepţia şi metodologia istorică referitoare la trecutul Imperiului otoman,
de Iorga, au fost

novatoare, revoluţionare, moderne, valabile şi astăzi,

cum nu

întâlnit la nici un turcolog contemporan cu savantul român.

Î nsăşi masiva G.O.R. impune respect!

Cele cinci volume impunătoare, temeinică

"turcologică" de vizită pentru contemporaneitate şi �eritate, sunt tot atâtea trepte

gloria "turcologică" pe care le-a edificat şi pe care a păşit N. Iorga. G.O.R. a
IDrE7.el11tat ultima mare sinteză de istorie otomană elaborată de un singur autor,
.,._�,nP'"l'lr genial, din secolul al XX-lea.

elaborată

de

un

colectiv

Ea a făcut trecerea către sinteza de istorie

de turcologi-osmanişti, finalitate caracteristică

.....,.,.......
.. h....• turcologice din a doua jumătate a secolului al XX-lea. Evident, nu iau în

aici broşurile de popularizare a istoriei otomane, opusculele identice tematic de

de pagini sau istoriile otomane copiate din alte istorii otomane. N. Iorga a fost, alături

D. Cantemir, J. von Hammer-Purgstall şi J. W. Zinkeisen, ultimul membru �lebru al

lui de aşi" care a influenţat benefic evoluţia şi dezvoltarea turcologiei mondiale de

inceputul secolului al XVI I I-lea până la mijlocul celui de-al XX-lea. Dacă n-ar fi ocupat
o catedră universitară şi nu s-ar fi bucurat deja

de renurnele european cu trudă

dacă ar fi ştiut limba turco-osmană, pe baza G. O. R ; N. Iorga ar fi obţinut pe

o catedră de istorie - filologie la Universitatea din Bucureşti.

N. Iorga a fost iniţiatorul şi creatorul unei structuri echivalente universitare
*1ctic:o-lonnative de popularizare şi de iniţiere în turcologia istorică şi filologică, în

1 I nstitutului pentru studiul Europei Sud-Orientale/Sud-Estice din Bucureşti, între
1 9 1 4- 1 937, colaborând fie cu turcologi români, fie cu turcologul german Franz
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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Babinger. Indirect, a favorizat activitatea didactioo-ştiinţifică a istoricului german
universitatea din laşi ( 1 937- 1 943). A fost, de asemenea, directorul onorific al IJJ;)ILJlUUII
de Turcologie de la laşi (aprili�noiembrie 1 940). Puţini istorici turcologi europeni au
un rol fundamental 1 în crearea spiritului şi a şcolilor turcologice naţionale,
popularizarea acestei ramuri orientalistice şi în inducerea curiozităţii ştiinţifice şi
în rândul studenţilor şi licenţialilor români, cum l-a jucat N. Iorga.
' • ,
Doresc să închei analiza preocupărilor de orientalistică-turcologie ale lui N.
cu aprecierile aceluiaşi George Călinescu, care a perceput caracteristicile generale .
activităţii ştiinţifioo-didactice ale polihistorului român încă de la trecerea sa în nefiinţă:
(N. Iorga - compl. D.P.) e un specialist total, un .istoric care a sorbit apa tuturor. ( . . .
vreme ce epigonii lui N . Iorga duc lupta pe o singură specialitate, N . Iorga ţine
specialist pe toate laturile"359i
·

..

)

f. .
• ''
.,

• '

359

Vezi supra, nota nr.2, p. 542.
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ACTA MOlDAVlAE SE.PTENTRIONAUS•

LA CONTRI BUTION DE NICOLAE IORGA
A LA DEVELOPEMENT
DE LA ORIENTALISTIQUE-TURCOLOGI E
"

r

,

j '

En 1 940, George Călinescu caracterisait ainsi la place et le râie de l'historien
icolae Iorga dans le developpement de l'historiographie roumaine: "Il est impossible
aborder un domaine - s.i etroit et obscur fut-il - de l'histoire roumaine sans constater
N. Iorga y est passe et qu'il a traite le theme en profsmdeur". Cette appreciation
liste et objective est tout aussi valable pour la sphere de l'histoire universelle, que
titan de Vălenii de Munte avait etudiee durant "toute une vie", plus exactement un
i-siecle. Le savant universel N. Iorga n'a rien ignore de l'histoire, de la culture et
la civilisati9n roumaine et universelle --c'est la une realite pal.pable, incontestable
l'historiographie. Dans sa titanesque creation historique, scientifique et didactique,
i a constitue une "modalite humaine de surpasser la condition humaine:' (Damian
rezeanu dixit), les preoccupations d 'orienlaliste et turco/ogue representent un
aine important, faisant de lui un precurseur dans l'historiographie roumaine et
iverselle, createur d'une reuvre qui presente un fort caracte1 e d'originalite.
Les preoccupations d 'orienlalisle el lurcologue de N . Iorga ont vise plusieurs
aines d'activite, ă savoir: 1 . la decouverte, la traduction et l'edition des sources
toriques ottomano-orientales et europeenes concernant l'hi�5toire de l' �mpire
man et/ou les relations ottomano-roumail)es dans la p,eriode allant du XIVe siecle
s 1 920; ·2. la publication de contributions ayant un caractere historique,
nymique, hydronymique, anthroponymique, linguistique; 3. l'amorce d 'initialives,
'octions el demarches ayant un caractere institutionnel et didactique universitaire.
tes ces preoccupations furent hautement complementaires, formant, dans une
ion organique, un tout coherent et bien articule dans le cadre de l'activite
ientifique et didactique d'un demi-siecle du titan N . Iorga.
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1. N. Iorga, l'infatigable fouilleur d'archives, toujours â la chasse aux
historiques, a pour la premiere fois dans l'historiographie rournaine souligne 1 ·;..,,nnrtn.
inestimable que presentent les documerits, les chroniques, les inscriptions, les
relations de voyage ottollUlJl(H)I"jentales concemant l'histoire de I'Empire ottoman
..
relations ottomano-rournaines du XIVe au XIXe siecles. Les precieuses ,..,.t;.,.....",ti
offertes par .ces categories de sources historiques ottornano-orienţales s'ajoutaient
maniere objei:tive et riaiiste â celles �rovenant de sources �ropeenes similalres,
les memes periodes historiques.1 Iorga a beaucoup insiste sur la comptementarite
gine centraleet
sources historiques
'ottom
âno-o
rientales et . de' celles d'ori
....
'
1; . ,
..
europeennes, concernant te m&ne evenement ou fait historique. Ainsi,
decouvert/identifie, resume, traduit en rournainllangues europeenes, a edite et utilise
ses contributions scientifiques plus de 500 documents ottomano-orientaux. S'y
plus de 1000 documents du m&ne genre ooite en Europe et utilises par l'historien
Iorga a publie certains documents ottomans accompagnes de facsimiles, methode
d'ooition des sources histotiques. '
Dans ses contributons scientifiques turcologiques, l'historien rournain a
de 30 chroniques, joumaux et relations de voyage ottomano-orientales,
s'ajoutent plus de 1 00 sources historiques de la meme ·categorie, d'origine r-•tr.alil
ouest-europeene. Iorga a utilise plus de 1 00 sources epigraphlques en alphabet
l'etude de l'histoire ottomane et des relations ottomano-roumaines. L'historien
eu acces aux sources historiques ottomano-orientales de fa� indirecte, par le
des traductions en diverses langues europeenes, y compris le rournain, car il ne
pas les connaissances necessaires de langue, de palegraphie et de diplomatiqu�
osmanli. Ses tenatives d'entreprendre, â titre personnel, des recherches
dans les archives et les musees d'lstanbul ( 1 906) furent vouees â l'echec, car sa
de specialîte etait insuffisante.

2. Us etudes ayant .... caractere historique, toponymique,
anthroponymique, linglW!tique comptent parmi les plus importantes
d'orientaliste et de turcologie de N. Iorga. Dans les cadre de cette categorie thema1tiqll
sont imposes, Pl.lf. Jeur quantite et qualite, ses contributions historiques. Continuant la
des determinatidns relationnelles, la colonne vertebrale de ces contributions'- h'ict.-,rif1n,..,
representee par la monumentale sinthese Geschichte des osmanischen Reiches
Quel/en dargestellt, en 5 volumes, Gotha, 1 908- 1 9 1 3, vers laquelle convergent
etudti preparatoires parues jusque en 1 9 1 2, que les etudes complementaires
durant la periode 1 9 1 3- 1 940. Dans la perspective. des neufs decennies ecoulees
parution, G. O.R apparaît comme la synthese de reference dans le domaine
turc,fJ/fpie durant quatre decennies, jusqu'au milieu des annees '50 du XXe
·

l:t,

'. � (
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a reside dans le mariage harmonieux entre la connaissance scientifique du type
•ICv(:lo�>OOIQue, la precision et l'erudition du contenu historique, la nouveaute et l'audace
conceptions, des idees et des conclusions formulees par N. Iorga. G. O.R a ete
bitablement superieure, de tous les points de vie, aux syntheses ottomanes anterieures
par J. von Hammer-Purgstall (G.O.R, 1 827- 1 835, 1 0 volumes, Pesth) ou par J.
: Zinkeisen (G. O.R E. , 1 8�0- 1 863, 7 volumes; H�mb9urg-G<?tha).
.
G.O.R a ete un praduit �ientiphique �e son epoque, (debut .du XXe siecle), d'un
niveau d'evolution et de developpement de l'histotiographfe roumaine ("l'ecole
d'histoire de 1 900"), des conceptions et des methodes historiques attenantes
. .v,,... critique et documentaire des faits, des evolutions et du devenir historique),
.. m
depas�t de loin le niveau et la valeur des preoccupations et des contributions
uro·J)e(::nn�es contemporaines du domaine. Tout acela assura â N. Iorga et â "l'ecole
critique" roumaine un' place cl'honneur au pantheon de la turcologie mondiale.
Les contributior'ls turcologiques "mineurs" de Iorga - articles, commentaires ou
'1
- pourraient ' oonstituer
â elles-memes, si on les reunissait dans les volumes
'
1
••
,{
une Histoire de l 'Empire ottoman par les temoignages des voyageurs
'
1
'
une Histoire de 1 'Empire ottoman par les livres d 'hisloire,
par les rapports
1
IP,tc,marllq;ues et les memoires souvenirs de divers Europeens, ou bien une Histoire de
•

Er.owemem de 1 'Empjre ottoman el de la naissance de la Tl!rquie kemaliste par les
litnrim1r dejournaux.
3. Les demarches et les reamations de N. Iorga dans le domaine turcologique
et didactique universitaire de specialite (L'Institut pour l'etude de
du Sud-Est - 1 9 1 3� 1 9 1 4, Bucarest; I'Institut de turcologie de laşi, 1 940, dont il
directeur general honorifique); l'organisation, dans le cadre de ces institutions, de cours
seminaires de langue, paleographie et diplomatique turco-osmanli; l'invitation ' en
·
et l'embauc�e sous contrat du turcologue allemand Franz Babinger ( 1 935pour realiser des cours et des seminaires d'histoire de I'Empire ottoman et des
ottomano-roumaines, de langue, paleographie et diplomatique turco-osmanli;
de la curiosite et de l'interet pour la t1.1rcologie dans les rangs des etudiants et des
d'histoire, du monde de l'historiographie roumaine.
voudrais citer; pour finir cette succinte presentation des preoccupations
et de turcologue de N . I orga, l 'apreciation du meme George Călinescu :
(N. Iorga - compl. D.P.) �st t,m specialiste total, un historien qui a bu l 'eau de tout
monde. [ . . . ] Alors que les epigones de N . Iorga menent le combat sur le front d' une
le specialite, N. Iorga, lui, combat en specialiste sur tous les fronts".
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TREI MĂTUŞI IURAŞCU ALE LUI MIHAI EM INESCU
CONDICA MĂNĂSTI RI I AGAFTON DIN 1 872

"Condica de toate Monahiile ce sî află în Manastirea Agatonul, Plasa
J udeţiu l B,otoşanii, formată dupe ordinul Ministeriului de Culte no. 8324 din ·
reprezintă un valoros document pentru viaţa monahală de pe meleagurile uv•v_,...,
dar şi pentru tumultuoasa bibliografie şi documentaristică eminesciană.
păstrează în fondul secţiei de I storie Modernă a Muzeului Judeţean Botoşani (nr.
2995). A întocmit-o protoiereul C. Lăzărescu lconom; purtând, întru
semnăturile Subprefectului şi a Stareţei "Susana Schimonahie Pisoschi
precum şi pecetea Monastirei Agaftonul, consemnând: "Adică una sută c
optu călugăriţi să află în prezent petrecătoare în Manastirea Agatonul (n.n.
uzitată mai lesne) dupre cum mai susu să constată, în temeiul arătărilor şi a
la faţa Jocului, pentru care să adevereşte formal". Condica, realizată pe un Tl'lr•rn,.. . ..
(48/3 1 cm), redă în structura ei numele fiecărei călugăriţe, postul ce îl ocupă,
naşterii (comună-judeţ), vârsta, locul şi anul în care s-au călugărit, fiz'
semnele deosebite ce le posedă. Aceste din urmă două rubrici ne duc la portretul
al fiecăreia, de altfel nici celelalte' nu sunt lipsite de o bună semnificaţie, p
călugăriţelor, după loc de origine, conducându-ne la un vast areal, nu doar cel
Botoşani şi Dorohoiul apropiat, ci şi de Iaşi, Suceava, Roman, Herţa, M
este drept ' ·atunci ale judeţului Dorohoi - şi mai departe, de Rusia,
Bucovina, atunci sub dominaţie străină (eram cu mult înaintea Marii Uniri).
evidenţierea locului de călugărire, avem imaginea unui bun areal al vieţii .
meleag botoşănean. Sunt schituri şi mănăstiri care au fost, care s-au transformat
au întrerupt la un moment dat activitatea, reluată, de către unele, la dată recentă.
şi cauze. Am aminti, în acest sens, schiturile Balş, Unsa, Orăşeni, Sf. Apostol
I aşi, Agapia - Neamţ. Mai realizăm, după postul ce îl ocupă, ier�rhia ,· .......,,....,
Mănăstirii Agafton, iniţiat fost schit de călugări. Erau aici, după Superioara S
Schimonahie Pisoschi, călugăriţe pe post de cântăreaţă, ceteaţă, escli
arhondorogiţă, ascultare la cancelarie, ascultare de obştie, iconoamă, c
·
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de vestminte, făcătoare de lumânări, prescorniţă, tipicăriţă, bucătăriţă, aşa
{:ondica înscrie în dreptul fiecăreia. O ordine bine stabilită şi respectată. Ordinea
i monahale.
N umele monahiilor ne trimit la familiile lor de provenienţă, veehi familii
cu blazon, cu contribuţii în viaţa locurilor de aici şi a ţării, cu numeroase
de rudenie şi nu numai între ele - Pisoschi, Buznea, Codrescu, Radu, Herescu,
Jian, Sevastos, Vârnav, Filipescu, Popovici, Manu, Grigoriu, Timuş, Hasnaş
având vechimea lor, însemnătatea lor, pe durata vremurilor medievale şi moderne.
în ultimul rând, le stă alături familia I uraşcu, din care se trage Raluca Eminovici,
lui M ihai Eminescu .
Din familia Iuraşcu se trag Olimbiada, Fevronia ş i Sofia, pe care l e menţionează
ica M ănăstirii Agafton din 1 872.
Pe Olimbiada luraşcu o întâlnim menţionată în Condică astfel: fără îndatorire;
la 'Dlimbrăveni, judeţul Botoşani; 45 de ani; călugărită la M-rea Agaton
, în anul 1 840; · cu părul capului sur, cu ochi căprui, cu nasul mijlociu, cu
şi gura' mari, cu ·faţa smeadă, 'având un semn de fript la piciorul drept; pe
ia Fevronia luraşcu o întâlnim menţionată în condică . astfel: fără îndatorire;
în Corni - judeţul Botoşani; 60 de ani; călugărită la Agaton-Botoşani, în 1 828;
părul alb, cu ochi căprui, cu nasul mulociu, cu gura mare, cu faţa albineaţă, fără a
vreun semn osebit; pe Sofia l u raşcu: fără îndatorire; născută în Ruşii Balş
ina Mare; 49 de ani; călugărită la Agaton-Botoşani, în 1 840; cu părul alb, cu
căprui, cu nasul gros, cu gura mare, cu faţa smeadă şi cu negel pe obrazul drept.
Aşadar, ' în 1 872, între cele 1 58 de călugăriţe, se găseau mătuşile lui M ihai
"""""'"''u, din partea mamei Raluca, surorile ei. Majoritatea eminescologilor noştri le
existenţa, chiar dacă unii nu în totalitatea lor, a tustrelelor, menţionându-le-o în
genealogie al marelui poet român, unii dintre ei, împreună cu diverse fire ale
· poetului. În acest sens, invocându-i pe unii dintre aceştia, câţi cunoştea, la
sa, Gala Galaction se opreşte la întâlnirile copilului şi adolescentului M ihai
cu maica Fevronia - " Dar aceasta însemnează că Eminescu . copil de patru,
zece, de paisprezece ani . . . - a venit, de nenumărate ori, întâi cu părinţii şi, apoi,
sau întovărăşit de fraţi şi de prieteni, ca să vadă pe Maica Fevronia şi să
mănăstirea din codri. Eminescu a coborât din Botoşani pe aceste cărări care
poienile înflorite, vâlcelele mascate cu trandafiri sălbatici şi umbra stejarilor
i, şi s-a urcat la schitul cenuşiu şi plin de pace. La Mănăstirea Agafton a
ut Eminescu întâia oară cenobitismul creştin şi pravilele lui şi toată trista lui
1 • Şi Gala Galaction, pornind de aici, încearcă, precum atâţia alţii,
, deducţii - " Mănăstirea de pe coasta vechilor păduri ajunge pentru noi
şi revelatorie, ca o imagine făcută de mână de maestru şi încadrată în textul
Galaction, Mihai Eminescu, Editura Junimea, laşi, 1 987.
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unei istorisiri.· Înţelegem care este schitul din Făt-Frumos din tei: «Mâine-n
Sfănta Ana,/ Vezi găsi pe cel din stelei Mângâierea vieţii tale,/ �ântuirea feţei
(op. cit.). Şi, ca o concluzie, scrie scriitorul - «Aceste câteva imagini ' din
monahală, Eminescu le-a prins, mic copil stând lângă Maica Fevronia, în strană
rea Agafton. A fost el oare de faţă la vreo juru inţă călugărească? . . . »", 1
cercetătorului să rezolve problema, Gala Galactitm mai punctând doar - "Am
uneori la nenorocul imens pe care I-au avut sufletul românesc şi biserica naţiona
ireceptivitatea religioasă a lui Eminescu" (op. cit.).
,
Mai stăru itor le găsim pe mătuşile l uraşcu ale lui Mihai Eminescu, n,.,..,....r• d
Condica Mănăstirii Agafton, în operele lui Augustin Z. N . Pop
documentare la biografia lui Mihai Eminescu, Editura Acaderniei, Bucureşti,
Gheorghe Ungureanu (Eminescu În documente de familie, Editura .. M inerva,
1 977), Ion Roşu (Legendă şi adev,ăr în biogr.ajia lui ltfihpi Eminescu.
Cartea Românească, Bucureşti, 1 989) şi 1 . D. MarJn (Em{nesţu Ja,. lp9teşti,
Junimea, laşi, 1 979), cu o menţiune pentru cerc�tătorul :la urmă menţionaţ, r""""'r.,.,
de altfel,! cu av.antajul dat de mai exacta · cuno;tştere a locurilor copilăriei
locurilor Botoşanilor, fiindu-i dat, la rându-i, să se confunde .biografic cu ele,
mai lesnicioase reconstituiri biografice emines<;iene; bine ,documentate, totodat�. 1
Privind mătuşile lui Eminescu de la Mănăstirea Agafton, treb�ie
;
încă menţinându-se unele inadvertenţe, fapt care a condus la o serje de po
fireşti, justificate - , pe linia I .D. Marin - Augustiţt Z. N . Pop - Ion Roşu,,
consumându-se ch,iar după dispariţia din 1 viaţă a vreunuia. Noi semna,lă!ŢI .
existenţa lor, fără a încerca lunga lor trecere în revist�, fiind şi atari pol�mjci în
să evidenţieze semnificaţia Agaftonului în firele biografiei eminescjene, a
vedere traiul aici al mătuşilor l uraşcu.
Noi ne-- am oprit la un document care le certifică prezenţa şi pe care îl
lumină, ca o contribuţie.
·

$
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O PAG I NĂ DIN · ISTORIA BOTOŞANILOR 
I NCENDIUL DIN ANU[ 1 887,
VĂZUT DE CONTEMPORANI
STELA GJOSAN
După cum se ştie, cel mai mare incendiu din istoria Botoşanilor este considerat
3 iunie 1 887, când în numai câteva ore, .au ars aproape în
·me un număr important din clădirile şi d'ughenile negustorilor situate în zona
lă a oraşului, inclusiv biserica Uspenia.
Biserica Uspenia ctitorită de Elena Rareş în anul 1 552, situată în această zonă, a
şi ea afectată, flăcările producând stricăciuni importante la acoperişul clădirii şi la
două turnuri, inclusiv interiorul bisericii.
În această biserică numită de localnici catedrală - cu mult înainte de a i se'
şte oficial ace!lstă titulatură ( 1 903) - era depozitată atât arhiva proprie, cărţi şi
bisericeşti, precum şi arhiva Protoieriei Botoşani. Cele două arhive au fost
d.in calea focului şi datorită intervenţiei localnici lor, autorităţilor şi pompierilor
pot astăzi fi studiate de cei interesaţi; de aceea ne-am propus în intervenţia de faţă să
rezema1m doar câteva documente din aceste arhive salvate, păstrate astăzi la Direcţia
Botoşan' a Arhivelor Naţionale, documente prin care se poate lesne
i atmosfera şi panica existentă în Botoşani în vara anului 1 887.
Este acest eveniment - incendiul din 1 887 - un moment tragic în existenţa
ii Uspenia pe care îl rememorăm în pofida consecinţelor sale dramatice, dat
că în acest an se aniversează 550 de ani de la zidirea ei de către doamna Elena
fi cel care a avut loc la

1

Facem acest lucru mai ales pornind de la considerentul că de numele acestui
locaş este strâns legat şi numele poetu lui nostru naţional, M ihai Eminescu,
aici în ianuarie 1 850, lucru consemnat şi în mitrica bisericii din anul respectiv.
Se pare că această legătură dintre poet şi catedrala Uspenia nu a fost
-rAn· mlătoare, din moment ce se rei.a peste timp în acest an 1 887, când tot aici, în
-��·v,)aniul lovit din greu de marele incendiu, s-a votat după multe discuţii un ajutor
ial de 1 200 lei pentru poetul M ihai Eminescu, fiul acestor meleaguri, aflat acum
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în suferinţă, şi asta dat fiind faptul că erau necesare fonduri băneşti importante
refacerea clădirilor din centrul oraşului, afectate în mod serios de incendiul amintit.
Primul document pe care-I supunem atentiei este telegrama Protoiereului
Botoşani. Lăzărescu din 5 iunie 1 887, prin care se făcea cunoscut M ·
Moldovei, cf1 Botoşanii sunt de 1 2 ore în flăcări, "catedrala şi turnurile sunt
că arhiva protoieriei şi obiectele de cult din interior au fost deranjate, dar
Deşi redactarea .firească · pentru un' •astfel de act este lapidară,
realizăm astăzi, peste . ani, dimensiunea adevărată � dezastrului pe care I-au
flăcările bisericii şi zonei din împrejurimi în acel iunie 1 887.
Un alt document dre ne deZvăluie acest tragic eveniment şi care îl comp
pe cel mai înainte citat este raportul cu nr. 3 8/ 1 887 pe care epitropii bisericii
Uspenia îl înaintau la 1 4 iunie 1 887 Protoieriei judeţului Botoşani,
cuprinzător Şi elocvent prin continutul său chiar şi pentru un necunoscător al
locale, care oferă multe amănunte legate de incendiu: "miercuri la trei a curentei
I unie pe la orele două p.m. un incendiu, teribil nutrit de un vânt puternic au nr.,•t-a••'"
ruine, mare parte din oraşul nostru Botoşani. N ici chiar biserica noastră,
urbei şi a judeţului �otoşani cu patronul Adormirea Maicii Do�nului (
Uspenia) nu a fost cruţată. Focul a distrus acoperământul de pe biserică
ambele turnuri; iar clopptele au căzut jos înlăuntrul turnului"2 •
După aceste imagini zguduitoare pe care ni le închipuim astăzi cu
autorii raportului ne oferă destul de multe date privind istoria bisericii de la ct .
ei ( 1 552), inserând cu mare precizie reparatiile (foarte putine de altfel) efectuate
lungul timpului şi ne informează că în anul 1 8 1 O un alt incendiu, dar nu de
proportii, distrugea clopotnita din lemn aflată la intrarea în curtea bisericii,
pentru care s-a reconstruit alta din piatră şi cărămidă "alipită de biserică cu un
mare şi altul m3;i mic" - lucrare care se finalizează "la 1 5 august 1 8 1
consemnat şi de inscriptia de la intrarea în biserică.
Tot din raport aflăm apoi un lucru care ne îndreptăţeşte să afirmăm că
românească a fost ocrotită şi protejată de autorităţile statului administrative
bisericeşti, respectiv M itr�polia, din moment ce lucrări mai ample de repa
catedralei Usr,enia din Botoşani se efectuau în anul 1 877, când România era a
cu întreg potenţialul uman, material şi militar în Războiul de Independenţă. "La
1 887 s-au zugrăvit păreţii pe dinăuntru şi s-au mărit ferestrele care erau mici apo�
·

1

Direcţia Judeţeană Botoşan i a Arh i velor Naţionale Fond "Paroh ia Bisericii Uspen ·

2/ 1 887, f 1 0.
2

Ibidem, f I l .
Direcţia Judeţeană Botoşan i a Arh ivelor Naţionale, Fond Paroh ia biserici i Uspen
21 1 887, f I l .

3
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tencuit şi văruit pe afară, reparându-se ş i acoperământu l de table de fer albe, cu care

era acoperită biserica·'4•
În

cont inuare.

din

raportul

epitropi lor

din

1 887, aflăm despre bucuria

locuitori lor Botoşan i lor la aflarea veşt i i că problema catedralei Uspenia care fusese

afectată de incendi u a fost dezbătută în şed inţa Cons i l i u l u i de M in iştri de la S i na ia din

S iunie 1 88 1 , prezidată de însuş i regele Carol l şi când s-a hotărât necesitatea acordării

unui aj utor pentru reparaţia biseric i i . ,.Oraşul Botoşan i întreg ş i în special noi Epitrop i i

şi poporă n i i acestu i stă nt locaş suntem foarte recunoscători pentru această lăudabilă ş i

patriotică deciziune a înaltului guvern, luată în privinţa reconstru i r i i b i seric i i care este

catedra la Botoşan i lor"5•

Faptul că aceste lucrări erau absolut necesare ne-o spun tot autorii raportului

respectiv, care prezintă şi valoarea pagubelor produse de incendiu, care atingea cifra de

100.000-200.000 lei noi, iar raportul în sine ne convinge cu atât mai mult cu cât descrie

amănunţit statea biserici i după i�endiu: "acum după incendiu biserica prezintă un aspect

foa1te trist, acoperişul şi turnurile stricate, iar toaca şi clopotele nu mai pot chema pe

credincioşi la rugăciune şi ea (biserica) parcă stă plângând şi ne cere ajutorul nostru pentru
deveni iarăşi în splendoarea care a avut-o timp de trei secole şi jumătate"'6.

Totodată, prin raportu l respectiv în care se menţionează ş i faptu l că au ars cele

1 5 binale închiriate şi 5 case de loc u it ale persona l u l u i bisericii, epitropi i cer aprobarea

de a deschide liste de subscripţie pentru a ajuta la reconstrucţia acestora.

F i na l u l raport u l u i este deosebi t de elocvent pentru că i l ustrează dragostea de

are au fost an imaţi autor i i să i - respectiv epitrop i i şi prin ei şi poporă n i i - în toate
cţiunile pe care aceştia le considerau necesare atât pentru ,.reconstrucţia biseric i i şi

facerea vest mântăriei cu cheltu iala statu l u i . . . cât şi pentru constr u i rea din nou a

caselor absolut treb u itoare pentru preoţi şi ceilalţi c lerici a i acestei biserici catedrale . . .
unu i oraş mare ca Botoşani i"7•

Este şi acesta o dovadă în plus că biserica a avut u n loc i mportant în viaţa de zi

u zi a român i lor, dar mai cu seamă în v iaţa lor spirituală, în păstrarea cred inţei fi i nţei

i ident ităţi i noastre naţionale.

Î ncheiem a ic i prezentarea celor două documente cu u n succi nt comentariu a l

textelor respective, semna lându-le ca surse d e informare celor interesaţi, înt n 11.: a t

cestea vin s ă completeze a lte iJ1formaţ i i cunoscute deja priv ind marele incendiu din

vara a n u l u i

1 887, care a lovit atât de mult oraşu l Botoşan i .

Pentru edificare, anexăm documentele citate.
•

Ibidem .
D i recţ ia J udeteană Botoşa n i a Arh i.velor Naţionale, Fond ,,Paroh ia biser i c i i Uspen ia'', ds.

2/ 1 887. f 1 2.
Ibidem .

7 D i recţia J udeţeană Botoşan i a Arh i velor Naţionale, Fond. . ,Paroh i a bisericii Uspen ia'·.

ds.2/ 1 887, f 1 3 .
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CONTRI BUTII
LA ISTORIA ÎNVĂTĂMÂNTULUI
RU
,
,
DI
N J UDETELE
BOTOŞAN I ŞI DOROHOI .
,
...
CATEVA DATE PRIVIN D ŞCOALA COM UNEI
TÂRGU BUCECEA (1 865�1 961 )
EDUARD SETNIC, CAROLINA

Învăţământul public românesc a beneficiat de numeroase inter\ienţii ie>tn,r•nortl
studiile de până acum abordând o tematică variată, prin care s-au evidenţiat
modernizării şi, mai ales, progresele şi împlinirile acestui domeniu. În cadrul
extrem de vaste, se poate sesiza preponderenta studiilor care tratează
demersurile legislative pentru modernizarea sistemului educaţional, progresele
pedagogice, activitatea unor prestigioase instituţii şcolare sau biografii
personalităţi marcante·care au impulsionat dezvolarea învăţământului românesc. Din
de vedere cronologic, accentul a fost pus pe prefacerile ·înregistrate în cursul
XIX-lea, o atenţie majoră fiind acordată evoluţiei . fenomenului educaţional din
urban, satul, cu particularităţile sale, fiind investigat într-o mai mică măsură .
Aceste constatări generale sunt valabile şi pentru arii mai restrânse,
Astfel, îrr ceea ce priveşte judeţul Botoşani actual, studiile de până astăzi au avut în
mai ales, istoria unor şcoli reprezentative pe plan loca� situate în mediul
excepţia unor scurte si.nteze, nu există încă o lucrare care să abordeze în detaliu
învăţământului public din acest colţ de ţară, ca parte integrantă a istoriei mv,�r!'l•nta•
românesc, atât de la oraşe cât şi din zonele rurale1 •
În ceea ce ne priveşte am elaborat prezentul studiu într-un context aniversar,
avea răgazul necesar aprofundării investigatiilor, timpul seurt impunându-ne
drastică a documentării. Din această perspectivă am căutat să oferim câteva date ·
1 Avem în vedere contributiile lui Ştefan Ciubotaru care prin lucrările sale a reuşit să ofere o imagine de
ansamblu asupra evolutiei învătământului botoşănean, ce trebuie completată prin aprofundate cercetări

arhivă. Vezi Ştefan Ciubotaru, Pagini din istoria invăţământului botoşănean
ldem, Din trecutul şcolii botoşănene. Profesori, învăţători, mărturii, Botoşani,
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în linii mari, evoluţia şcolii din Bucecea2 de la începuturi până astăzi, informaţii
se bazeze pe izvoare inedite ori prea puţin reliefate de· cercetări anterioare,
••"r•t�t.- aflate în fondurile arhivistice de la Botoşani. Deşi stadiul actual al cercetării
poate fi considerat ca definitiv şi nu permite încheieri categorice, cerCetările fiind abia
început, credem că etapa la care s-a ajuns trebuie prezentată celor interesaţi, deoarece
cumularea tuturor datelor disponibile poate conduce, în timp, la elaborarea unei
· de amploare care să evidenţieze întreaga evoluţie a învăţământului din aceste
în mod special a învăţământului rural.
Istoria şcolii din târgui Bucecii3 începe în anul 1 865,în acelaşi timp cu începuturile
ii româneşti moderne, la scurtă vreme după adoptarea Legea instrucţiunii publice prin
instituie in�ăţământul public obligatoriu. Anterior acestui an, la începutul lui
1 864, în plasa Siret sunt atestate documentar doar două şcoli, Bucecea
printi-e l�lităţile cu şcol! existente înainte de modernizarea învăţământului
. Astfel, subprefectura Siret raportează prefectului de Botoşani prezenţa la post a
şi deschiderea şcolilor din Poeana Lungă 4 şi Burdujeni 5 la 1 septembrie
Este posibil ca inexistenţa unei Şcoli în Bucecea, ca şi în multe alte localităţi rurale,
special, până la decretarea obligativităţii învăţământului să se datoreze, pe lângă
financiare, şi reticenţei locuitorilor- săteni şi proprietari deopotrivă, chiar dacă
a celor din urmă s-au remarcat şi printr-o înaltă ţinută intelectuală. Sugestive în acest
sunt cererile ministerului către Prefectură din februarie şi aprilie 1 864 referitoare la
sătenilor şi autorităţilor comunale de "a îmbrăţişa şcolile cu mai multă căldură" 6
îndatora proprietarii de târguri să înfiinţeze şcoli şi să le intreţie" 7•
Să fi existat,însă, inainte de promulgarea legii Instrucţiunii publice, o şcoală şi în
Bucecii ? Cercetările de până acum nu oferă posibilitatea unui răspuns pozitiv,
dar ipoteza existenţei unei şcoli funcţionale în târgui Bucecea înainte de această
este tentantă meritând a fi pusă în discuţie. În acest amintim că Dimitrie Rallet,
lnnr•F't�r al târgului încă de la 1 8288, personaj cu o cultură şi sensibilitate remarcată în
şi de M ihai Eminescu 9 cunoscut susţinător al cauZei Unirii10 ,vinde o casă în
i pentru înfiinţarea unei şcoli publice la 1 8561· 1 în oraşul amintit. În favoarea
·

Pl'iiun-."" şi P. Şadurschi, Repertoriul arheologic al României. VII Comuna Bucecea, în Hierasus, X,
�D.

.

şi târgui Bucecea făceau parte, împreună, din Ocolul Siretului, în care se vor mentine şi după
��cfc.nm•r...,. ocoolelor în plase. Evolutia administrativă a localităţii, în Ibidem, p.85.
Prefectura Judeţului Botoşani. ds 1 02/ 1 864, fila 1 1 0-1 1 1 .
f. I 08.
f. 29.
f.49, 5 1 .
Murariu, Iarmaroace şi târguri săptămiinale în Moldova ( 1 774- /832 ), în Hierasus, l 98 1 , p. l l 4.
Bejenaru, Din istoricul prf!$.ei botoşănene - " Steluţa " lui l. V Adrian, în Hierasus, 1 98 1 , p. 1 47.
României, Bucureşti, voi.IV, 1 964, p.270.
Gorovei, Monografif oraşului Botoşani, Fălticeni, 1 926, p. 368.
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acestei idei poate pleda

argumentul . importanţei majore a târgului în cadrul

Botoşani12 şi existenţa unor cursanţi ai Şcolii Domneşti de la Botoşan� originari
Bucecea13• Funcţionarea unor şcoli în aceeaşi unitate administrativă,în localităţi cu
statut, înainte de promulgarea legii Instrucţiunii publice ar putea
suplimentar, însă doar adâncirea cercetării poate valida aceste ipote:z.e. 14

fi un

Cu certitudine însă numărul şcolilor publice din mediul rural a sporit COiltstO�

după adoptarea actului normativ din 5 decembrie 1 86415• În fostele judeţe I:.SOI�U1
Dorohoi acest lucru a foSt posibil graţie efortului depus

perioada respectivă 16•

de I .V. Adrian, revizor

La scurt timp după ce ministerul cere revizorilor

înfiinţeze şi să orgatiizeze, până la 1 iulie 1 865, şcolile primilre rurale17, revizOrul
judeţelor Botoşani şi Dorohoi organizează un concurs pentru ocupare
25 februarie 1 865. Din cei

1 9 învăţători

de posturi la

repartizaţi pe posturi, doi au primit �tedre

Siret, la Bucecea şi Călineşti, I.V.Adrian comunicând prefectului lista ";nv,1tht•rll'

săteşti numiţi la comunele din acest judeţ .
"

Graţie acestui raport

învăţător al şcolii din comuna Bucecea a fost Ion Manolescu 18

(dOc. l ).

ştim astăzi

că

Situaţia precară şi fragilitatea sistemului ,vădite prin neplata salariilor şi '

'

critică a localurilor constituie motive serioase pentru care Revizorul şcolar
închiderea în toamna lui 1 865 a mai multor şcoli, printre care, se pare, şi Bucecea

1 2 O dovadă ar fi şi oonstituirea aici a centrului plasei Siret şi a judecătoriei rurale, cf. Şt. cem.tiuc,
D.Mureşan, Filiala Arhivelor Statului . Judeţul Botoşani , Bucureşti, 1 982, p.25.
1 3 Petru a lui Pavăl f
eciorul din salul Bucecea " urma în 1 842 cursurile şoolii domneşti din Botoşani,
Gorovei, op. cit., p. 365.
1 4 În sensul aceleeaşi idei mai poate fi invocat tm fapt : înainte de 1 828, proprietarul de atunci al moşiei,
Teodor Musteaţă ( 1. Murariu, Ţinuturile Botoşani şi Dorohoi între anii 1 774-1835, în Hierasus, VJ, 1
1 1 8 ), J)ersoruţj binecunoscut în Botoşaniul sfiirşitului de veac XVID, c:Aruia i se datorează şi
înfii nţarea primei funnacii a oraşului ( A.Gorovei, op. cit., p. 1 23), primeşte din partea dnn�nit.nrului
Şuţu, epitropia şoolii de la biserica Uspenia din oraşui amintit, prin hrisovu1 din 30 septembrie 1
menţitmea c;_xpresă ca · din venitul ce va prisosi, afară de trebuinţele bisericii, să aibă a agiuta pe
săraci iubitori de învăţătură " ( Ibidem, p.340-341 ).
1 5 M.Bordeianu, P. VladeCMCbi, /nvăţijmîntul românesc în date, laşi, 1979, p.205.
.
16 1. Bejenaru, op. cit., p. 147-148.
17 M.Bordeianu, P.VIadeCMCbi, op. cit., p.207.
1 8 DJ
BAN, Prefectura Judeţului Botoşani, ds. 1 02/ 1 864, ( 1 64, 1 68 ; Ibidem, ds. 9 1 / 1 864, ( 66,
Putem mentiona aici şi pe Băncilă Panaite, absolvent în 1 868 al Şcolii Preparandale, probabil de la
care a profesat în Bucec::ea în anul şcolar 1 873-1 874- cf. Şt Ciubotaru, op. cit., p. 25, 70-71. in 30
I.V.Adrian înaintează tm raport către autorităţile judeţului în care arată aeşterea numerică a şoolilor
rurale, în al doilea semestru al anului şoolar 1 864-1 865, prin eforturile sale, înfiintmxfu-se încă 33
săteşti, �( Ibidem, ds. 3 1 3 / 1 865, ( 7-9. Ulterior, în aprilie 1 866, o adresă a Prefecturii către Minister
se cerea suplimentarea w încă 1 0 exemplare a Buletinului lnstrucţitmii Publice trimis la Botoşani,
.
extinderea învăţământului public şi în alte localităţi ale judeţului, c( Ibidem, ds 911 1864, f. 98.
1 9Şt Ciuboţaru, op. cit., p.26. Nereguli şi lipsuri materiale, generate de neînţelegerea sau inoorecta
legislaţiei existente în aoea dată, stmt probate şi de raportul nr. 95 din 4 martie 1 866 ptln care �ohr.rP.·Iirtolll
cunoscut Preşedintelui Comitetului Pennanent al Consiliului Judeţean răspunsul primarului
Bucec::ea privind " eliberarea obiectelor necesare şcoalei din acea oomună D.JBAN, Prefectura
"

"-
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salarizării, aşa cum a . fost reglementată de Guvernul Principatelor Unite
fusese comunicată de revizorat primăriilor comunale încă din ianuarie 1 86520•
I.V.Adrian, promotor al învăţământului public la începuturile sale, întemeietor de
în judeţele Dorohoi şi Botoşani, a sesisat Prefecturii abuzurile şi eludarea legii de
numeroşi primari, refuzul auţorităţilor comunale "de a le da vr 'un ajutor de
. şi din partele
,învăţătorilor şi şcolilor rurale, amintind situaţia disperată în
tl.)tlt:flll!U
se găseau şcolile din Mănăstireni, Feredeieni şi Popăuţi 21• Tc;>todată , răspunzând unei
trimise de autorităţile comunei Ştetăneşti, în septembrie i 865, se 'readuce la
JIOŞ:tm1ta primăriilor rurale obligativitatea ridicării unui local de şcoală în fiecare comună
peste 200 de .familii.22
Către sfărşitul veaculu · XIX documentele atestă dezvoltarea ofertei educaţionale în
din Târgu Bucecii prin înfiinţarea învăţământului profesional23, precum şi
1
şcolar,ă a copiilor etl)i�i evreeşti 24• În aceeaşi perioadă, la 1 898, învăţătorii din
. Bucecea pun bazele Casei de Economii Şcolare.25 Se înregistrează, conform
· documente, creşterea relativă populaţiei şcolarizate, în 1 888 funcţionând . în
o Şcoală de băieţi şi una de fete, frecventate de 78 elevi · şi 66 eleve, dbi
plătiţi de către stat, asigurând procesul educativ. Recensămintele şi statisticile
de la finele veacului XIX şi începutul secolului XX, nu atestă, însă, o creştere
Mn •ih""''h"lli a numărului ştiutorilor de carte pe teritoriul cOmunei Târgu Bucecea 26 dar
calitativ şi demersurile făcute pentru îmbunatăţirea ·actului educativ sunt
"

•

ds.

69 1 1 866, f. 1 8. Dihcultăţile inerente oricW'ui înreput, pot fi sesizate şi din raportul întocmit de
la 25 noiembrie 1 865, care arăta domnului Cuza că " primăriile rurale delaola/tă sun/ inlr-o
de dezordine. Primarii nu-şi înţeleg chemarea.funcţiunii lor. ... Cu şcoa/ele săleşt.i dinjudeţul laşi este o
Profesorii sun/ nişte băietani proşti şi vicioşi (. . .) , cf. 1. Bejenaru, Dimitrie Scorlat Mic/eseu (
), în Hierasus, 1983, p.348.
ds. 1 02 / 1 864, f. 2.
ds. 3 1 3 1 1 865, f. 4, 5.
f. I l , 26 ( " nu numai de a avea o şcoală dară mai vârtos de a construi un asemenea stabilimeni de
Aceste şcoli unnau a se oonstrui după � plan unic, schiţele fiind transmise în teritoriu de. acelaşi
octombrie 1 865, înştiinţând primăriile că au obll�ia de a-şi wprinde în bugetul pe 1 866 sumele
pentru ridicarea şcolilor - Ibidem, f. l3, 1 5, 24-23; ds. 102 1 1 864, f 222. În acelaşi context sunt de
şi sancţiunile aplicate de către subprefecturi, primăriilor, pentru neglijentă în acţiunile de reparare şi
a şcolilor sau aducerea oopiilor la şcoala oomunală. La astfel de IJlăsuti recurge şi subprefectura
Siret,
după ecsemplul luat de la Domnia voastră cu amendarea cimploiaţilpr ce neglijează a lor
" - Ibidem , ds 248 / 1 865, f. 22 şi unn.
lnvl!i:tl!itnrii din localitate solicită pe maistru! de la ŞooaÎa elementară de meserii din Comi să ţină două
de cursuri practice la Şooala Buceoea- cf. Şt. Ciubotaru, op. cit., p. 1 13.
1894- 1 895 funcţionau la Buoeoea 5 şcoli particulare aie evreilor, toate tm-ă autorizaţii . Rapoartele de
ale vremii ck:saiu starea localuri lor : " case mici şi murdare, unelefără latrină, adevăratefocare de
" Ibidem, p. 98.
p. 93.
Păriscuţi, Evoluţia istorică � aşezărilor omeneşti din zona ,actualei comune Bucecea din cele mai vechi
.
şi până în 1918, ( IIJa'al'e pentru gradul ( didactic), p. IOI.

.,.,v'""'""""

1'

"

·

'
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confirmate de alegerae lui Spiru Haret care inspectează în 28 iunie 1 908
buceceană.27•. Un argument al calităţii ridicate ar fi şi includerea în lotul
româneşti trimise la Expoziţia Universală de la Paris, a două contribuţii aparţinând
elevi din Bucecea şi Călineşti28• Meritele revin însă şi educatorilor care, trecând
weutăti inerente profesiei, au contribuit, decisiv, la formarea muhor generaţii de
Intre apostoli ai şcolii care, tru-ă îndoială, fac cinste întregii şcoli botoşănene, pot fi
Grigore Gheorghiu, învăţător la Călineşti, culegător de folclor din zona comunei
corespondent al lui B.P.Haşdeu29, Alexandru Gafencu, corespondent al presei
din epocă participant activ la răscoala din 1 90730, Anastasia Gafen\:u care publica, în
un "lndrumător pri:lctic pentru predarea aritmeticii după principiul şcolii active
Dimitriu şi Maria lvanovici, învăţători care au dat cei mai buni absolvenţi din
Botoşani it;� anul şcbJar 1 909- 1 9 1 0, ş.a.3 1 , învăţători cu o îitdelungată practică la
În aceeaşi perioadă de început de secol XX sunt atelstate OOuă şcoli mixte,
·
patru săli de clasă, care funcţionau în tMgul Bueecea, având un procent de nr"'""'"''" r'"
ridicaf3, dar şi situaţia dificilă a şcolilor de pe raza actualei comune, 'fapt ce a
transferarea unor elevi şi la şcoala din tâfgul comunei34• O mare parte din dificuhăţi
datorat şi situaţiei dificile a ţării din perioada războiului· reîntregirii 1)3ţionati;35
c6nsernnat de o serie de rapoarte ale ReVlzoratului şcolar care atrage atenţia
drept asupra " imposibilităţii cresCânde a sustinerii şcolilor de cătte bugetele
care consemnează, mai ales, că şcoala nu " trebuie să stea cu mâna întinsă la
initiativei particulare ", concluzie desprinsă în urma unor ample sondaje etectuat
rândul pedagogii<>?>. În deceniul al patrul� se ,poate constata o ameliorare a
",

27 "Albina", Bucureşti, an I l , nr.41 -42 ( 13-20 iuliel 908), p.J 204. Vizita a fost &ută la Şooala de
casnică "înfiintată de rurâOO , după cum' relatea2ă acelaşi ziar.
21 C. loaescu, Participareajudeţelor Botoşani, Dorohoi, Suceava. Neafl'l/ şi laşi la Expozi/ia Universală
Paris din anul 1900, în Hierasus, 1 98 1 , p. l 70-1 7 1 .
29 Şt. Cîubtitana, op.cit,p. 1 63-164.
.
30 D. PiriscJifl, op.cit., p. 1 08.
3 1 Un alt exemplu în acest sens îl constituie şi Maria Gafencu, învătătoare la Vladeni, corn. orcnun::şu ,
Siret care deschide în 1 891 o fănnacie şColară " asortată cu tot ce e mai trebuitor ţăranului
care " boale de tot soiul bântuie pe bietii tărani şi mai cu seamă pe copiii lor, decimându-i ·•.
beneficiat de �utorul un<r recunoscUti funnacişti din Botoşani ca A Hajnal, A Hynek, V.
Niooleanu - ct: " Curier:uf Român " Nr. 2 , An VI, ( 1 7 ianuarie 1 891), p.3.
32 DJBANJnsepectoraiul Scolar Botoşani, ds.2 1 1 905, f l ,29; ds. 1 / 1910, f.38,39.
33 Ibidem, ds. 2 1 1910, f. J 8.
34 Ibidem, p. 12 r J 92g, f.3 1 , 261-264 � şi.aeşterea absenteismului elevilor spre sfărşitul
al lll-lea din veacul XX, cel mai invocat motiv fiind frigul din clase şi liPsa lemnelor de foc- Ibidem, f.
'
. JS Docwnentete epocii menţionea2ă distrugC:ri le care au afectat şooa(a botoşlineană în perioada
mondial" unul dintre ooestea pomenind, în 1 920/1930, că sunt tenninate reparatiile la şooala nr.2
distrusă in timpul războiului "-Ibidem, ds.51 1 930.
36
SUrsele consultate relevă existenta unei situaţii dramatice în şooala rurală botoşănenă din anii
Rapoartele invocate mai s� sintetizează o serie 4e memOrii sOlicitate de InspectOratul Şoolar, memorii
sistemul este învinuit că a abandonat şooala unor finantatori -prea puţin interesaţi: "chestiunea
"

"

.
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lurile de şcoală fiind dotate cu cantine şi material didactic corespunzător , casele de
37
omn şcolare încheiind bilanţurile anuale cu profituri • Al doilea război mondia� nu a

lit nci lumea şcolii, Bucecea plătindu-şi parte de tribut, prin moartea lui lsac D. Mjhai,
38
ţător din Bucecea , născut în 1 9 1 4 în aceeaşi ·localitate .
39
După război şi mai ales după 1 948, şcoala Bucecea se reorganizează prin trecerea
învăţământul de şapte clase, urmare şi a creşterii numerice a populaţiei şcolare, iar mai

iu prin dezvoltarea învăţământului tehnic prin care se viza pregătirea de personal
ificat în agricultură. La începutul deceniului al VII-lea, printre localităţile care urmau a
40
obligatoriu la învă�mântul de 8 clase figurea.ză şi Bucecea , deşi docu�tele
ii consemnează inexistenţa unor spaţii de şcolarizare adecvate, capabile ofere
'
iţiile minime necesare desfăşurării procesului instructiv-educativ. Numeroase

rsuri către autorităţile locale şi regionale, soluţionate cu îirt:ârziere, au determinat
rea lucrărilor pentru construirea unui nou local, în care astăzi funcţionează Grupul
.
41
Iar Industriai·Bucecea •

uri/or de şcoală, a inlrţinerii lor cu Jot ce le e trebuincios, trebuie să rămână numai pe seama statului .
încercări siuiJ timp pierdut şi energii risipite zadarnic " (Ibidem, ds. l 2 / 1 928, ( 328).
Ibidem, ds. 1 2 1 1940-194 1 , ( 1 2�121,168.
Ciubotana, A/ treilea caleidoscop boloşănean, manusais dactilografiat. .
Sunt atestate 3 şooli: Şwala Elementară de 7 ani, Şwala de 4 ani şi o Şwală Tehnică ru profil agriooi
AN, Sfatul Popular al Raionului Botoşani (seqia învăţământ.), ds. 8/ 1959, (2. În acelaşi <:mtext trebuie
ntită şi amploarea pe care o ia <:mStrucţia de noi şooli, în 1956 înfiinţându-se şooala Bohoghina, sat pe raza
unei Buceoea- Ibidem, ds. 8 1 1961, ( 1, 6.
Programele optimiste ale vremii prefigurau înfiinţarea a 7 şool i medii în :mnele rurale, " prin transformarea
elor şcoli de 7 ani in şcoli medii " începând din anul şoolar 1 962-1963. Alături de Bucecea erau incluse în
t program şoolile de 7 ani din Comi, Dumbrăveni, Roma, Todireni, Ştefmleşti - Ibidem, ds. 9 / 1 96 1 , ( 1 -3.
toate acestea în anul şoolar 1 964-1965, în mediul rural al judetului Botoşani, figurau doar 4 şooli medii în
brăveni, Bucecea, Ştefmleşti şi Truşeşti- lbidem, ( 1 5.
Ibidem, ds. 8'/ 1 96 1 , f. l ,6; dS. 9'/ 1961 , f.' l-3,' 5, 1 2; ds. l l / 1 963, ( 8, 1 3 şi utm; P. setciug,'E. setaic. C.
ic, Date privind istoricul invă{ămânlu/ui bucecean, în Menlor XXI, anul IV, Nr. 3 ( 1 2 ) 1 200 1 .
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Anexa 1. Lis'- invăţjtorllor care •u ocupat �tur# la şcoli rurale in urma
organizat de 1. V. Adrian in 25 februsrle 1865
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Anexa 2. Adresă a Subprefecturii Plasei Siret prin care Prefectura Judeţului

este informată de rezolvarea unei situaţii conflictuale intre Primăria Târgului
Şcoala din Târgu Bucecea {martie
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UN ROMÂN DECORAT DE ÎM PĂRATUL JAPON IEI
ÎN ANUL 1 890
ŞTEFAN CER VA

Primele informaţ i i despre Japonia în ţara noastră le datorăm scrierilor

N icolae M i lesc u . În urma călătoriei sale în C h ina. efectuată 1ntre a n i i

1 675-

M i lescu a scris ,. Descrierea C h i nei", cu un capitol intitu lat " Descrierea vestitei ş i
insule a japonezi lor ş i c e s e află acolo''.

Opera spătaru l u i M i lescu a fost larg difuzată. Astfel, cărturarul grec, pat

H risant Nottara, îi cere o traducere în greacă. iar învăţatu l suedez

1 684 şi ambasadoru l francez la M oscova. Foy de la Neu v i l le, în

asu pra

Extrem u l u i

Orient.

"Descrierea

documentare a le Europei secolu l u i al

C h i nei"

este

unul

1 . G . '":�w•·•n•,.••

1 689
din

X V I I - lea asupra Japon iei.

îi cer i
rarele

În pro·

înfiintare a u nei Academi i de studi i orientale îna intat l u i Petru cel Mare,

omul de şt i inţă german W i lhelm Gottfried Leibn itz citează şi numele s
M i lescu .

M a i târziu, român i i au putut căpăta cunoştinţe despre Japonia ş i prin i

cărţilor de geografie care începuseră să c ircu le şi pe teritor i u l ţăr i i noastre, cum

ca rtea lur Bu ffier publ icată la laşi în anu l

1 795

c u t itlul "De obşte

traducerea l u i Amfilohie Hot i n i u l .

În

seco l u l a l X I X-lea, informaţi i le despre ,.Ţara Soarelui Răsare" s e înmu l

î n România. Totuşi, legături le d e orice fel dintre cele două ţări s-au stabi l it
târziu datorită şi politicii de autoizolare pe care Japonia şi-o impusese şi din
ieşit abia prin a n i i

1 870.

De fapt, până acum, se ştia că primele contacte dintre România ş i Japon·

fost de natură d i p lomatică, ele datând din anul
În acel an, la

21

1 902 .

ma i/3 iun ie, min istrul Româ n iei la V iena, E m i l

comunica m i n istru l u i afacerilor stră ine

1 . Brătianu, că a fost rugat de rep

1.

ja ponez din cap itala Austriei, M. Noburaki Makino, să se -informeze contidenţia
guvern u l român ar consimţi, eventual, la crearea unei Legaţii a Japoniei la B
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drept conseci nţă, la încheierea u n u i Tratat de comerţ şi alte conventi i între România
ia.
M akino a declarat că, înainte de a fi trimis în Europa, i s-a vorbit despre dorinţa
n u l u i japonez de a avea relaţii diplomatice stabile cu România şi că, p lecând în
i a în concediu, va fi probabil chestionat cu privire la aceasta şi, ca atare, ar dori

ştie cum va fi prim ită această propunere de către guvernul Român ie i .

Î n răspunsu l adresat reprezentant u l u i s ă u d e l a V iena, M in isterul Afaceri lor
arăta că guvernul ,,ar privi cu .vie satisfacţie c rearea unei Legaţi i a Japon iei la
i'' şi că a urmărit cu cel mai mare interes dezvoltarea pe care a J. uat-o în

i ani Japonia ,.în toate domeni i l e activită ţ i i umane".

,.S untem convinşi - adăuga nota - că cele două ţări vor putea stabi l i într-un v i itor

iat

relaţi i comerciale urmate de un mare avantaj

pentru

ambele ţări".

În

uzie, guvern u l român se arăta d ispus "să încheie cu Japonia convenţ i i de comerţ,

re etc., într-un cuvânt, toate conven ţ i i le care ar fac i l ita dezvoltarea raporturi lor

ş i relaţi i le de prieten ie dintre cele două state".

În privinţa înfi inţării de Legaţii, M in isterul Afaceri lor Străine era de părere ca
Legaţie "să a ibă reşed inţa la Bucureşt i : partea română ar fi adm is ca

istru l Japoniei care rezida în capitala unei mari

puteri să fie acreditat şi la

reşti, dar, în cazu l când se va c rea o s i ngură Legaţie pentru România şi o altă ţară

nu este superioară Român iei, guvernul subînţelegea ca această Legaţie să aibă
inţa în Capitala română . . . Pentru moment nu va crea o Legaţie la Tokio, dar,

i, guvern u l român nu va lăsa să- i scape n ic i o ocazie pentru a mărturisi interesul

care-I acordă relaţii lor cu I mper i u l Japon iei ...
La

8/2 1 decembrie 1 903 , min istru l japonez la V iena rev ine, informând că, din

bugetare, guvern u l Japoniei s-a gândit ,.să se abţină privizoriu de la crearea

Lega ţ i i în E u ropa"· .

Ş i după această dată informaţ i i le documentare privind legăturile dintre cele

ţări sunt foarte puţine.

Astfel, C. Bacalbaşa în cartea sa "Bucureşt i i de altădată",
a

1 1 -a, Bucureşti ,

1 9 1 0- 1 9 1 4, voi. I V ,
1 936, p , 1 9-20, descrie primirea cord ială cu care a fost

p inat celebru l general japonez Nogi M arsuka, cuceritorul Port-Arthuru l u i , de la

în

1 905, (despre acesta vezi şi C . Căzănişteanu, V . Zod ian, A. Pandea.

ndanţi m i l itari - Dicţionar", Editura Ş t i i nţi fică şi Encicloped ică, Bucureşti,

) ven it în v izită în România la începutul l u n i i i u l ie
însă greşit în anul

1 9 1 1 . Tot cu această vizită
1 9 1 2) se începe şi un mic capitol privind legăturile între

ia şi Român ia, dintr-o carte puţin cunoscută în prezent, datorată l u i I oan Timuş
aţi i l e despre încercăr i l e de în fi i ntare reciprocă a Legaţ i i lor d i p l omatice între Român i a
ia m i -au fost puse la d ispoziţie de către dom n u l N i colae D i n u, Di rectoru l D i recţ iei
i vă şi Documente Di plomat ice a M i n isteru l u i A facer i l or Externe, încă din anul 1 993 ş i

·

î i m u lţu mesc în mod deosebit ş i pe această ca le.
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şi intitu lată "Japonia de ieri şi de azi", tipărită la Bucureşti în
trăit peste patru ani în Japon ia la începutul a n i lor

1 920,

1 943 .

Autoru l.

descri ind M uzeul M i i "

Tokyo, arată c ă î n camera destinată memoriei general u l u i Nogi, l a loc de

aflau expuse şi înaltele decoraţi i româneşti acordate acestu ia cu pri lej u l

României .

De asemenea. în volumul "Pol itica externă a României - Dicţ ionar c
Editura Ş t i inţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,

în Japonia, între anii

1 9 1 5- 1 9 1 6,

1 986,

este consemnată fu ""t'""",.,

a u nei misiuni spec iale româneşti, sub

Coloneltt l u i Felix, în vederea achiziţionă r i i de ech ipament m i l itar.

În mod cert stab i l i rea relaţi i lor diplomatice între România şi Japonia a

în anul

1 9 1 7,

când, prin Decretul nr.

1 042

din

1 3/26

septembrie, a fost nu

ministru la Tokyo N icolae Xenopol, care, însă, avea să decedeze în ca pitala J

1 8 decembrie acelaşi an, îninte de a-şi fi prezentat scrisorile de acred itare ,

Aşa cum am spus mai la început - aşa cum reiese şi din documentele pă

M in isterul de Externe al României - nu se ştia decât că primele relaţi i

japoneze datează din anu l

1 902,

fapt pentru care în

ani de la sta b i l i rea relaţ i i lor româno-japoneze şi a
Române din Tokyo (în

1 9 1 7) printr-un

1 992 s-a· marcat împl i n i rea
75 ·de ani de la înfi inţarea

a

festiva l al fi lmu lui japonez ş.a. manifest

Ş i totuşi, tfn grupaj. de documente - corespondenţă, descoperit de su

într-un dosar din arhiva Prefecturii jud. Dorohoi, aflată la D.J . A . N . Botoşani�
faptu l că primele contacte româno-japoneze s-au întâmplat în anul

1 890

şi nu în

iar ele credem că au fost de o amploare deosebită. din moment ce protagonist u l

al acestor contacte a fost răsplătit prin decorarea s a d e către Împăratu l Japoniei.
Documentu l principal al grupaj u l u i de corespondenţe este acesta:

" M i n isteru l u i de. l nterne

Bucureşti,

17

decembrie

1 890

D iviziunea adm inistrativă

N r.

2 1 065

Domnule P refect,

prin adresa nr.

22552

domnul min istru al afacerilor streine mă înc

că M aestatea Sa Împărat u l Japoniei a binevoit a conferi decoraţiunea de c lasa a
ordinu l u i imperial "Soarele - Răsărind'' domnu lui Edmond Beldiman. fost

de vânători, actualmente subprefect al plăşei Herţa-Prutu de S us, acel j u
recunoştinţă pentru serv ic i i le ce a adus domnului maior Yasumassa Fuksima,

m i l itar pe lângă legaţiu nea Japoniei la Berlin, pe t impu l când a fost în m i s i
Bucureşti .

V ă transmit c u aceasta insemnele zisu l u i · ord in şi v ă invit, domnule

faceţi a se remite destinataru lu i, contra buletinu l u i ce le însoţeşte care se va
min isteru lui, anotat în regu lă.

Primiţi, domnule prefect, asigurarea deoseb'itei mele consideraţi i .
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Pentru M in istru
ss/indesc ifrabil

Capul diviziei
ss/indescifrabi l 1 ''

La 1 9 decembrie 1 890, Prefectura Dorohoi înaintează subprefectu l u i Plasei
rţa, Edmund Beldiman, însemnele decoraţiei şi buletinul de primire:
,,Nr. 698 1
1 890 dech. 1 9 ..
O- l u i Edmund Beld iman
Subprefectu l p lasei Herţa
D-1 Min istru de Interne prin oficia nr.2 1 065 ne comumca că Ma iestatea Sa
păratu l Japoniei a binevoit :a (vă) confeti O-voastre decoraţiunea de c lasa a 6-a a
inu lui Imperial "Soarele Răsărind" drept recunoştinţă pentru serv i c i i le ce aţi adus
locotenent de vânători O-l u i M a ior Yasumassa Fuksima, ataşat m i l itar pe lângă
gaţiu nea Japoniei la Berl in, pe timpu l când a fost în misiune la Bucureşti.
Am onoarea a vă înainta cu aceasta însemnele zisu l u .i ordin primite cu oficia
ată a O- l u i M inistru, invitându-vă să ne trim iteţi în schimb alăturatul bu letin anotat
regu lă''2 •
1
La 2 1 decembrie 1 890, Edmond Beldiman, subprefectul p lasei Herţa, rest itu ie
fecturii jud. Dorohoi baletinul şi ch itanţa semnate de . prim ire a însemnelor
oraţiei\ iar Prefectura, la rândul ei, le înapoiază M i n isterului de I nterne la 2-l
embrie 1 890:
"N . 7070
1 890 Decembrie, 24
O- l u i M inistru de I nterne
Divizia Adm inistrativă
Bucureşti
Însemnele Ord inu l u i Imperial al Japoniei ,,Soarele Răsare" primite cu oficia 0stră nr. 2 1 065 din 1 7 decembrie corent, încred inţându-se în primirea O- l u i Edmund
ldiman, fost locotenent de vânători şi actualmente subprefect al P lăşei Herţa - Prutu
Sus din acest judeţ, am onoare a vă înapoi( a) cu acest bu letin primit cu c itatu l ord in
e s-a anotat în regu klă de către D-1 Beldiman"4•
Despre Edmond Beld iman avem puţin date. Chiar Radu Beldiman şi M i hai
in Rădu lescu, autorii unui articol din revista "Magazin istoric" nr. 3 / 1 893 intitulat
ron ici de fa mi lie - Beld imani i'' îl menţionează doar în treacăt ca fiu a l lui .
xandru Vas ile beldiman, întemeietoru l ziarului .,Adevărul", născut în anul 1 860 şi
·

.J.A.N. Botoşa n i , fon d Prelect ura jud. Doroh oi, ds. 8/ 1 890, fi la 90 .
.J.A . N . Botoşa n i , fond Prefectura jud. Doroh oi, ds.8/ 1 890, fi l a 9 1 .
cm, ti la 92 .

.J.A.N. Botoşan i , Fond Pretectura jud. Doroh oi, ds. 8/ 1 890, fi l a 9 3 .
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decedat în

1 9 1 9,

botezat Edmond- Vasile şi frate cu A lcx. A. Beldiman (

1 855- 1

diplomat de carieră, fost min istru p lenipotenţiar în ma i mu lte capitale europene
care şi la Berlin după

1 896.

Octav George Lecca în cartea sa .,Fam i l i i le boiereşti române -

genea logie.. , Bucureşti,

1 899,

la pg.

66,

·

consemnează că ,.Din căsătoria sa cu

Call imaki, Alexandru Beldiman, (fondatoru l ziaru lui ,.Adevăru l" - n . n . ) are

Alexandru Beldiman,

min istru plen ipotent iar al ţării la Berlin şi Delegat în C

păcei de la Haga etc. n.

etc .. . .

855

şi

Edmund Beldiman,

fost ofiter, prefect de Dâ

Conform statelor d e plată păstrate l a D . J . A . N . Botoşa ni î n fondu l .,

jud. Dorohoi·' şt im că Edmond Beldiman a funcţionat ca subprefect al P lasei
acest judeţ de la

de I nterne" din

2 1 septembrie 1 890 până la 1 O martie 1 89 1 , iar "Anuaru l M in

16

de Dâmboviţa de la

ma i

1 899 consemnează că acelaşi Edmund
1 6 februarie 1 894 până la 1 5 ma i 1 895.

Beldiman a fost

Din păcate nu avem a lte informaţ i i privind servic i i le pe care Edmond

le va fi adus ataşatu l u i m i l itar japonez de la Berlin venit la Bucureşti.

De asemenea, nu ştim în ce a constat misiunea acestu ia în ţara noastră ş i

rezu ltat s-a încheiat ea, deoarece î n arhiva M inisteru lui Român d e Externe - d u

ne-a comunicat D-1 N icolae D inu, Directorul ei - nu s e a fl ă nici u n document
la vizita în România, în anu l
în

1 889

sau

1 990,

a ataşat u l u i m i l itar japonez de la

Consemnăm doar, ca inedite, atât informaţia despre contacte româ

1 890 cât

şi cea despre primu l român, credem, decorat de Împăratul Japoniei. ,
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AGRICULTURA SISTEMATICĂ ŞI I NTENSIVĂ ÎN
PERIOADA I NTERBELICĂ ÎN J UDETELE BOTOŞAN I
ŞI DOROHOI . FERMELE AGRICOLE PARTICULARE
1

'

. STELA GIOSAN
,

Proprietatea asupra pă�ântului dar în mod special exploatarea . acestuia a
regisţrat în România în perioada interbelică o preocupare atât din partea legiuitori lor
'
eât şi din partea celor care juridic aveau statutul de proprietari ·agricoli.
·

Astfel, după aplicarea Legii de reformă agrară din 1 92 1 cu modificările ei

lterioare, s-au căutat modalităţi de exploatare eficientă a pământului şi odată cu

doptarea Constituţie• din 1 923 se ' definea exact poziţia statului faţă de proprietatea
nciară indiferent de categoria ei de încadrare.
'
După statisticile vremii, marea proprietate agricolă în România reprezintă 1 /3

in supr�faţa agricolă totală a ţării, dar concretizată în procente, aceasta în valoare de

�-33% _includea

atât proprietatea agricolă medie cuprinsă intre so-ioo ha dar şi

200 ha şi

area proprietate care deţinea şi exploata suprafeţe de teren ce dq)ăşeau
re se materializa în funcţionarea de

6700 de astfel de exploatări.

Aplicarea prevederilor legislaţiei aflate în vigoare urmărea obţi_nerea în final a

nsolidării relaţiilor de producţie de tip capitalist care prin natura lor presupunea

ICÎenţă Şi deci, profit, lucruri care VOr duce Ja progres economic În domeniul agrar.

roprietarii agricoli sunt direct interesaţi' de cr�terea cantitativă dar şi calitativă a
oducţiilor agricole în stare să facă faţă concurenţei ecogo'!'ice de pe pieţele

ropene. Se . tăcea trecereş de la o agricultură, rudimentară la una practicată cu metode
erne, industriale de tal ie euro�nă.
.
Mai mult decât atât, legislaţia

·

elaborată

interesarea directă a proprietarilpr agricoii.

în

ac;�t

domeniu

va

urmări

Exemplificăm aici prin Legea pentru organizarea agriculturii din ) 23} care

evede organizarea de gospodării model de către proprietarii care deţin: m_inim�n'ir 50

cu un capital şi inventar agricol necesar. Totodată acestea erau reeun9s�e ..c�
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gospodări i model dacă aveau organizate crescători i de animale, păsări,

pomicole, viticole şi horticole şi obţin produse agricole de calitate superioară. 1
Or, pentru a îndeplini aceste condiţii, proprietarii sunt obligaţi . să

metode moderne de, lucru, să întrebuinţeze îngrăşăminte artificiale şi naturale,
·
selectate procurate de la centrele avizate de M inisterul Agriculturii iar în
zootehnic să folosească animale din rasele ameliorate de la staţiunile avizate în
sens de acelaşi minister.
Toate acest� măsuri sţabilite prin aceasta şi de alte legi anteri<>fre ej,
svsţinut.e de·caqre specialil.ilte pe care le dădeau şcolile inferioare şi medii
din ţară şi de' cele trei centre universitare - Iaşi, B ucdr�ti, Cluj - unde
'
facu ltăţi dei agro�omie. Ui aceştia se adăugau mulţi români care se spec

domeniul agricol în străinătate, lucru ce însemna un real câştig pentru agricu

economia românească interbelică. Dacă mai adăugăm faptul că. funcţionarea
instituţii de 'genul creditul funciar urban rural, creditul agricol ipotecar,
agricole şi cele pentru industrializarea şi valorificarea produselor agricole,
afirma fără şovăire că se făcea totul pentru o agricultură prosperă,
sistematică: practicată pe suprafeţe mari, s ingurele care puteau oferi �i o
crescută. Se crea deei un cadru legislativ atractiv pentru deţinătorii' de capital'
'
"
cazul nostru de cbte mai multe ori se identificau c u marii proprietari agricoli.

Faptul că 'o bună parte a prâprietaritor agricoli au încercat şi unii au şi reuşit să
nizeze în perioadă interbelică aceste genuri de gospodării sau ferme model, este
şi de numărul mare de documente (care atestă această stare oo fapt) aflate în

expropriere a moşiilor întocmite de comisiile judeţene de aplicate a Decretului

1 87/1 945 şi asupra cărora ne-am aplebit cu mai multă atenţie acum când noua
domeniul agriool pr'evede posibilităţi de reconstituire a dreptului de proprietate.
'
Memoriile proprietarilor agricoli care au dorit să-şi salveze de la
aceste ferme-model, · unele cu organizare deloc de neglijat şi cu rezultate pe'
a lungul s a zeci de ani, sunt adresate M inisterului �griculturiî şi sunt'

Procesele verbale de expropriere din anii 1 945- 1 946. Am încercat acest lucru

Legea 1 87/1 945 stipula prin art. 22 că "Fermelor constatate de M inisterul
2
ca fen'n� mod�l li se vor crea prin lege un regim deosebit de la caz la caz" •

Deoarece aceste memorii constituie adevărate rapOarte de activitate a
ferme agricole care au funcţionat în judeţele Dorohoi şi Botoşani cu informatii
men'tare oferite celor preocupaţi de problema agricolă românească privită acum
prisma proprietarului agricol, n�am gândit că nu sunt deloc de neglijat, ba, din
că se impune prezentarea 'mai pe larg a acestor dosare din fondurile Camerelor
cole judeţene, lucru ,pe care încercăm să-I facem acum, a�ci, 'p rin intefvenţ}a de

1

2

M.O. p. 1, 'nr. 67/22 martie 1 937.
M.O. p. 1 nr. 68 bis/23 martie 1 945.
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Conform Deciziei nr. 2204/ 1 5 noiembrie 1 946, Comisia Centrală de Reformă
grară stabilea pentru judeţele Botoşani şi Dorohoi 1 recunoaşterea a 7 ferme model
suprafeţe cuprinse între 60- 1 50 ha3 după · cum urmează: pentru judeţul Botoşani
rmele: Ungureni ( 1 00 ha) proprietar Gheorghe Arnăutu, Albeşti ( 1 00 ha), proprietar
. Popovici-Bîznoşanu; Dângeni (60 ha), proprietar Gheorghe Mavrocordat iar pentru
deţu l Dorohoi fermele: Borzeşti ( 1 50 ha), proprietar Speranţg Gh. lonesc·u -Siseşti;
ersca (1 00 ha), proprietari Eduard şi Margareta BUrbUre de Wesembeck, Şendriceni
100 ha), proprietar George Enescu, Manoleasa ( 1 1 6 ha), proprietar Gheorghe Stroici
i ulterior, Drăguşeni- Vlăsineşti (72 ha), proprietar prof. C. A. Stoianovici.
Războiul care a impus implicit evacuarea populaţiei şi a bunurilor din . zonă,
rmată apoi de rechiziţiile pentru armată şi la care trebuie neapărat să mai adăugăm şi
fui sistematic practicat de armata sovietică prezentă în această parte a ţării din aprilie
944, au fost factorii care au produs greutăţi şi pagube marilor proprietati agricoli din
nă, lucru care nu-i împiedică să le recunoască dar să se angajeze să le depăşească cu
ţin inventar agricol întors din evacuare sau rămas în conace după plecarea ruşilor.
De aceea memoriile anexate la procesele verbale de expropriere se transformă în
vărate rapoarte a activitate riguros întocmite, documentate şi întărite cu multe acte
veditoare care susţin informaţiile şi datele prezentate. Era şi aceasta o metodă prin care
rcau proprietarii agricoli să-şi salveze părţi de moşii · de la 'expropriere dovedind că au
cticat cel puţin 20 de ani o agricultură sistematică, cu tehniCă adaptată la cerinţele
mii şi la realităţile existente în teritoriu, solicitând suprafeţe mai mari de 50 ha în
prietate. Acestea au fost motivele care ne-au convins să cercetăm mai cu atenţie şi să
inem totodată şi interesul celor preocupaţi, în domeniu sau în afara lui, şi să prezentăm
teva din ele mai semnificative. · lată ce prezenta · într-un astfel de memoriu G.
avrocordat, proprietarul . moşiei Dângeni (200 ha), fost prefect de Botoşani, unul din
prietarii de herghelegii lipiţane din ţară (erau recunoscute 6 herghelii lipiţane în ţară şi 3
· acestea funcţionau în nordul ţării, la Dângenii-Botoşanilor şi la Vlăsineştii şi Hăneştii
rohoiului): "Moşia Dângeni cu o întindere de 259 ha teren agricol, fănaţ şi pădure a fost
erată de mine în modul cel mai raţional şi intensiv atât al lucrării ·agricole a terenului cât
· al asolamentului culturii, posed instalaţii sistematice, maşini agricole şi am continuat cu
uite sacrificii materiale menţinerea crescătoriei de cai lipiţani, înfiinţată de tatăl meu
um 60 de ani şi sunt posesorul unei turme de oi tnetisse-karakul redusă numeric din
uza războiului pe care însă o voi completa după recunoaşterea ca fermă model. . . " 4•
Pentru informarea generală precizăm · faptul că familia Mavtocordat este cea
re în anul J 926 donase J 2 ha teren unei firme franceze pentru construcţia liniei de
le ferată Dângeni-Ripiceni necesară Fabricii de zahăr de la Ripiceni5 •
·

M. O. p. l nr.273/25 noiembrie 1 946.
D.J.A.N. Botoşani, fond Camera Agricole Jud. Botoşani, ds. l 86/ 1 946.f- 1 6-'i 7, 24.
'
Ibidem.

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

1 63

·

Un alt memoriu edificator problemei pe care dorim să o prezentăm

întocmit de Cecilia gen. Gh. Rozin, proprietara ntoşiei Brăeşti, uode funcţiona o ,

200 ha teren arabil încă din_ anul 1 925 şi din care redăm pe scurt: "în
280 oi karakul şi metisse-karakul, de porci rasa Ynr.,_.,.,.
german, vaci rasa Siementhal, am amenajat şi o crescătorie de crap pe 5
model pe

crescători ilor de vite,
heleşteie

s istematice

conform

dispoziţiilor

aflate

în

vigoare,

recu

Direcţiunea Pescarilor din Ministerul Agriculturii"6.

Certificatele anexate memoriului ca de altfel în mai toate cazurile eliberate

măriile comunale şi respectiv Ministerul Agriculturii sau Directoratul Agriculturii
meniilor Cernăuţi, întăresc afirmaţiile proprietarilor sau completează pentru ferma

aici se produc seminţe de grâu selectate soiul Bankut, că moşia mai dispune de Casă

ministraţie, hambare pentru cereale, grajduri

pentru animale, remize pentru maşinile

pe care le posedă (tractoare cu pluguri, cultivatoare, polidiscuri, semănători,

treierători cu locomobilef şi conchidea unul din certificate

"pentru sprijinul larg

agricultorilor din comună, considerăm exploatarea moşiei Brăeşti ca o exploatare

adevăratul sens al cuvântului şi deci poate fi recunoscută şi declarată ca fermă """��·Proprietara însăşi

declară că a primit deseori prime de încurajare

M inisterul Agriculturii atât pentru seminţele selecţionate produse la moşie şi
celor interesaţi cât şi pentru animalele de rasă şi se angaja că �upă

fermei model va continua să contribuie la ridicarea nivelu lui agriculturii din

din judet în speciae.

Un. alt memoriu. aparţine proprietarei moşiei Borzeşti, corn. Ungureni,

l onescu-S iseşti,

soţia

profesorului

universitar

Gheorghe . l onescu-Siseşti

Facu ltatea de Agronomie Bucureşti şi director al I nstitutului de C ercetări

care declară că lucrează şistematic moşia din anul 1 936 iar în u ltimii ai d�
probl�mele s-a ocupat fiul său, inginer agronom Vlad I onescu sub coordonarea
a soţu lui săl,l. Atât din memoriu cât şi din actele anexate la acesta, se constată că

posedă .aJât un bogat inventar agricol cât şi un număr însemnat de animale de
se· menţiona

în

încheierea

memorialului

respectiv:

evenimentele

de

rechi�iţiile au făcut ca cea mai mare parte din maşinile agricole şi animale
pierdute; se vor putea reface dacă se vor ameliora condiţi ile de lucru şi dacă
legaJă a proprietăţii se va defini, mai ales că în zonă au fost satisfăcute teate

împroprietărire ale ţăranilor şi că activitat� fermei ar fi de mare folo� pentru

economică a zonei şi în ben�ficiul personal a l ţăranilor, care ar găsi aici o ""''" n •••

seminţe selecţionate şi de animale reproducătoare10•

6 ldem, fond Camera Agricolă jud. Dorohoi, ds. 205/1 945, fila 1 6, 2 1 ; 22-23.
7 1bidem.
8 Ibidem, f. I l ; 24-26.
9 ldem, ds. 23 1 1 1 945, fila 4-5.
10
ldem, ds. 262/ 1 945.f. 1 0- 1 4; 1 5-90.
·
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Am lăsat intenţionat la sfăr�it memoriul profesorului universitar Constantin A.
oianovici, care, prin exactitatea informaţi i lor prezentate, se poate constitui într-o
vadă clară a practicării agriculturii sistematice din zona Vlăsineşti - Drăguşeni
intr-o folosire eficientă a terenului după principii agronomice şi prin practicarea unei
tehnii eficiente, motive pentru care proprietaru l în cauză era cunoscut nu numai în
ă dar în unele ţări europene prin produsele fermei sale care totaliza 600 ha pe care le
ra în regie proprie de peste 1 5 ani. La cele două moşii se găsea un bogat inventar
ricol şi se efectuaseră în timp o serie de amenajări de genul: grajduri şi boxe pentru
i 40 de cai lipiţani, altele cu 80 de boxe pentru creşterea porcilor de rasă.
Toate aceste boxe aveau instalaţii de apă şi adăposteau peste 500-600 capete de
imale, pe care le livra pe bază de contracte cu ţările europene şi chiar în Anglia
rei) pentru Fabrica Bacău şi Fabrica de mezeluri Burdujeni, iar cu Institutul Pasteur
ea contract pentru livrarea de animale pentru producerea serului antipestos. Pe lângă
le 300 de oi karakul, la Vlăsineşti se înfiinţase o crescătorie de iepuri Angora, se
teau şi v iermi de mătase pentru care se amenajaseră săl i speciale şi se plantaseră
număr apreciabil de duzi alături de platanţia de salcâmi din preajma grajduri lor
esară pentru umbra animalelor şi pentru stabilitatea terenurilor şi îmbunătăţirea
imatului din zonă. Un lucru mai rar pentru acel timp se practica la Ylăsineşti:
ltivarea plantelor medicinale (menta) pe care o livra Direcţiei pentru plantele
icinale din M inisterul Agriculturii.
Cu presa de ulei prelucra floarea-soarelui producându-şi turtele necesare în hrănirea
imalelor. Memoriul pe care-I constituim o anexă a acestei comunicări solicită
ţinerea suprafeţei iniţiale exisJente la începutul anului 1 945 şi recunoaşterea ca fennă
el - lucru ce nu s-a putut realiza după cum se cunoaşte, suprafeţele de teren aprobate
tru fenne nedepăşind 1 50 ha şi chiar aşa, existenţa acestor fenne-model recunoscute
ă aplicarea Legii 1 87/1 45 a fost de scurtă durată, într-un climat de nesiguranţă şi mult
nţate ca rezultate faţă de ce acestea erau în perioada interbelică.
Mai mult decât atât, la 1 martie 949, prin Decretul Lege 8311 949 1 1 se pune capăt
rii proprietăţi agricole în România şi se trec în proprietatea statului toate terenurile,
iferent de deţinător sau proprietar. Se constituiau astfel patrimoni i le G.A.S., care
stau în terenuri dar şi în conace şi bunurile găsite aici pe care le primesc prin
esele verbale ale comisiilor formate în mod special. Acum aceste procese verbale
anexele lor au devenit, conform legislaţiei aflate în vigoare (Legile 1 81 1 99 1 şi
/ 1 997), dovezi clare în reconstituirea drepturilor de proprietate- care prin amploare
mai ales prin consecinţele avute, pot constitui tema unei alte comunicări.

M.O. p.

1 nr. 1 /2 martie 1 949.
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MĂSURILE ELABORATE LA SFÂRŞITUL AN
1 943 - ÎNCEPUTUL ANULUI 1 944 REFERITOARE
OPERATIA
DE EVACUARE A ZONELOR DE EST
'
DE NORD-EST ALE TARI
I
'
V

În desfăşurarea celui �al doilea conflict mondial, anii 1 942-1 944 au fost
pentru schimbarea raportului de forţe dintre Axă şi Naţiunile Unite, sub
mobilizării imenselor resurse materiale, umane şi militare ale Aliaţilor.
Succesele sovietice înregistrate în iarna anului 1 942- 1 943, coroborate
realizate pe teatrele de acţiuni militare din Africa de Nord, la El Alamein
1 942) şi din Oceanul Pacific la M idway (iunie 1 942), au marcat începutul
1
decisive în cursul desfăşurării războiului •
Frontul germano-sovietic avea să constituie în continuare prin efectivele
de marile puteri beligerante principalul teatru de acţiuni militare ale celui �al
boi mondial. Raportul general de forţe, ca şi situaţia strategică de ansamblu,
bândirea treptată a initiativei de către Armata Roşie; Wehrmacht-ul, în poftda
mai avea la dispoziţie efective uriaşe şi ocupa încă un teritoriu întins din U.R.
maiavând posibilitatea declanşării unor ofensive de amploarea celor din iunit>-iulie 1
,Î
n vara anului 1 943, evoluţia evenimentelor militare pe frontul 0-""'"nn....'""
a fost marartă de bătălia de la Kursk-Orei-Belograd (5 iulie - 23 august), în urma
Germania a pierdut definitiv iniţiativa strategică, iar trupele sale au fost nevoite să
3
retragere • La începutul lui august 1 943, frontul sovietic se afla la circa 750 km de
(în linie dreaptă). La 1 decembrie, trupele sovietice erau la mai puţin de 300 km ,
4
ianuarie 1 944, la circa 1 40 km •
·

1 România in anii celui de-a/ doilea război mondial, voi . 1, coordonator principal acad. ·
Pascu, Editura Militară, Bucureşti, 1 989, p. 427.
2 Ibidem, p. 428.
.
3 Constantin J-!lihor, Armata Roşie in România. Adversar, aliat, ocupant. 1940-1948,.
Academiei de Inalte Studii Militare, Bucureşti, 1 996, p.29.
�
4 Dinu C. Giurescu, România in cel de-al doilea război mondial, Editura AII
Bucureşti, 1 999, p. 1 87.
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Ca unnare a deteriorării situaţiei pe front, oamenii politici români au început să
nifeste o preocupare tot mai stăruitoare pentru găsirea unei alternative. La Vatica�.
bona, Madrid, Roma, Ankara, Cairo s-au tăcut tatonări atât din partea opoziţiei, cât . Şi
regimului- antonescian, vizând începerea unor tratative pentru încheierea armistiţiului cu
ţiunile Unite. Aceste tatonări porneau de la ideea de .negocieri separate cu englezii şi
icanii, în speranţa obţinerii din partea acestora a unor condiţii mai bune care apoi s.ă
acceptate şi de U.R.S.S. Astăzi se cunoaşte că a fost o greşeală fundamentală, care
vedea lipsă de informare asupra intenţiilor şi a modului de acţiune stabilit de aliaţi5•
Pe fondul derulării acestor evenimente, mareşalul Ion Antonescu a ordonat
nelor abilitate ale statului elaborarea măsurilor de evacuare a zonelor de est şi de
d- est ale ţării.
În şedinţa Consiliului de Miniştri din 22 septembrie 1 943, el arăta ,Jn 1 940, deşi
na se apropia cu paşi gigantici de hotarele noastre, nu numai că nu s-au luat măsuri să
cuăm din Basarabia şi Bucovina marile bogăţii româneşti şi chiar armamentul, ba din
tra, s-a dat ordine ca acestea să răinână pe loc şi au fost pedepsiţi chiar ofiţerii care şi
evacuat familiile, pentru ca apoi 24 de ore mai târziu Qanlenii aceşti� să cadă pe
ini le ruşilor care i-au schingiuit. Această experienţă trebuie să ne îngrozească şi să ne
să luăm din vreme toate măsurile pe care trebuie să le luăm şi pe care datoria cea mai
entară ne impune să le luăm. Prin urmare, domnjlor, a pregăti această problemă nu
mnă a face un act de defetism, nu înseamnă a arăta lumii româneşti că noi am pierdut
erea în victorie, însă prudenta cea mai elementară ne impune ca să prevedem orice
să ne pregătim în vederea oricărei eventualităţi în materie militară. Trebuie să ne
-tim pentru cele mai rele situaţiunt. ( . . . ] Accentuez încă o dată că aceste măsuri
uiesc luate pentru Transnistria, Basarabia, Bucovina, chiar pentru Moldova"7•
La 26 septembrie 1 943, şeful Marelui Stat Major, generalul Ilie Şteflea, a primit
inul 'prin care i s-a cerut să se studieze şi să se întocmească toate lucrările care ar fi
re· în Cazul unei eventuale evacuări a provinciilor amintite8• Ţinând seama de
rienţa acţiunilor de evacuare din vara şi toamna anului 1 940, lucrările trebuiau să
deze modalităţile concrete de scoatere din zonele ameninţate de apropierea frontului a
categorii largi de resurse, personalul şi materialele autorităţilor administrative,
eriei, şcolilor şi spitalelor, depozitele militare şi depozitele de subzistenţe,
laţiile ·industriale, mijloacele de transport, materialele de transmisiuni, maşinile
·cote şi, nu în ultimul rând, a populaţiei civile. Pentru deplasarea lor era necesară

·

·

n Scurtu, Constantin Hlihor, Complot impotriva României. 1939- 1 947, Editura Academiei
Inalte Studii Militare, Bucureşti , 1 996, p. 1 3 1 .
hivele Naţionale Istorice centrale, Fond Preşedinţia Consil iului de M in iştri - Cabinet (în
tinuare: A.N.I.C., Fond P.C.M.-Cab.), dosar nr. 375/1 943, ff. 305-306.
"dem, f. 324.
hivele Mil itare Române (în continuare A.M.R.), Fond 54 1 9, dosar nr. 690/ 1 943, f. 332.
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stabilirea unei ordini de urgentă de la est la vest, instalarea în zonele de plasare
se execute din extremitatea vestică a teritoriului spre centrul ţării9•
Operaţia de evacuare din Basarabia, Bucovina şi Moldova a fost
concomitent cu evacuarea din Transnistria. Pregătită în perioada septembrie 1
1 944, operaţia a fost declanşată la 1 O martie 1 944. Problemele referitoare la
fost analizate
şedinţele de guvern din acest interval precum şi la nivelul
însărcinate cu or nizarea şi pregătirea acţiunilor. Pentru coordonarea lucrărilor,
cu 1 8 ianuarie 1 44, la Marele Stat Major s-a organizat săptămânal câte o f'nn.t;".·inl
participarea delegaţilor tuturor ministerelor implicate10, iar de la 27 ianuarie 1
săptămâna� câte o şedinţă pe �robleme de evacuări a Consiliului de
preşedinţia prof. Mihai Antonescu1 •
Intenţia autorităţilor centrale a fost ca evacuarea să se pregătească şi
desfăşoare în mod organizat, cu o �iguroasă coordonare de la centru. În acest sens, '
pregătirea unitară a operaţiei s-au stabilit două principii. Potrivit acestora,
organizare a programului de evacuare era de competenţa Marelui Stat
executarea progra�ului pentru toate autorităţile de stat, exclusiv · cele militare,
Ministerului Afacerilor l nterne12• La 1 6 noiembrie 1 943, Ion Antonescu îşi
convingerea " . . . cu cât va fi operaţia mai perfect pregătită, cu atât va reuşi mai
Aceasta nu înseamnă că operaţiunea va funcţiona în mod ireproşabil. Totuşi,' dacă o
pregăti în condiţiuni bune, va fi îndeplinită mulţumitor"13•
Conform ordinului Preşedinţiei Consiliului de M iniştri, Cabinetul M
Conducătorului Statului, "Marele Stat Major este singurul organ prin care se vor da
ordinele 1relative la pregătirea şi execuţia evacuărilor. În cazul când unele
vor avea de tăcut propuneri în aceste probleme ele vor fi trimise Marelui Stat Major,
·
'
le va soluţiona sau supune ' hotărârii domnului MareŞa!. Marele Stat Major .
instrucţiuni complimentare organelor sale însărcinate
CU operaţiunea de nrPo<iitoi...
execuţia evacuărilor14".
La,acest nivel lucrările de evacuare au fost pregătite ca o ipoteză de
întocmite astfel încât să poată fi adaptate după împrejurări Acestea au fost -'1<>1'\1"\r<•t-.
forma unor planuri codificate: Operaţiunea 1 1 1 1 şi Qperaţiunea 1 1 1 1A
referitoare la evacuarea din Transnistria privind armata, respectiv
Operaţiunea 1 1 1 1 BM toate lucrările în legătură cu evacuarea din Basarabia,

A�

·

�

9

Ibidem, f. 333.
Ibidem, f. 9.
1 1 A.N . I .C., Fond Preşedinţia Consi l iului de Miniştri (în continuare: F�nd P.C. M.),
36/ 1 944, f. 29.
1 2 Ibidem, dosar nr. 49/1 944, voi Il, f. 1 09.
.
13
A.N . I .C., Fond P.C.M.- Cab., dosar n. 375/ 1 943, f. 37 1 .
1 4 I bidem, dosar nr. 49/ 1 944, voi. 1 , f. 1 50.
10

.
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i Moldova. Pentru a nu alarma populaţia, toată corespondenţa în legătură �u lucrările
s ,
pective, urma să aibă caracter "strict secret" 1
La 3 noiembrie 1 �43, Marele Stat Major a propus un prim-plan de ansamblu
feritor la evacuarea provinciilor Transnistria, Basarabia� Bucovina şi Moldova16.
vându-se în vedere posibilitatea pierderii într-un timp relativ scurt a Crimeii, la 20
tombrie 1 943 s-a întocmit Instru�ţiunea Spepială nr. 655. 000 privind pregătirea trecerii
n
la vest de Nistru a formaţiuniţor de servicii şi depozitelor aparţinând Etapelor de Est şi
la I l noiembrie 1 943, Instrucţiunile Speciale nr. 660500 privind evacuarea Guvernă
mântului Transnistriei'8• Ulterior, măsuri,le privind pregătirea şi execuţia op�raţiei de
acuare din Basarabia, Bucovina şi Mold9v�. au fost detaliate în Instrucţiunile ,Specjale
r. 670900 din decembrie 1 943 19, completate cu Instrucţiunile Speciale nr 670900 bis din
2
8 februarie 1 944 0 •
'în instrucţiu�i erau prevăzute principiile generale, r�ursele de evacuat, urge11ta şi
mijloacele �e evacuare, desemnarea conducerii, modul de pregătire şi de execuţie al
evacuărilor Acestea au fost difuzate în păJ:ţile ce-i priveau, autorităţilor r«Sponsabile. cu
pregătirea operaţiei, ministere, guverTlăminte, cprpuri de armată.
Pentru ca activităţile să se poată ,executa în ordine, fără a perturba eventualele
Qperaţiuni militare, s-a stabilit ca pla�rea evacuărilor să se facă numai la veşt de linia
Sinaia- Bucureşti- Giurgiu21 • Spaţiul cuprins între N istru - Carpaţii Orientali - linia Focşani,
�ămoloasa, Brăila-Dunărc;rbraţul Chilia� s-a împărţit în regiuni de evacuare coresput:t
zătoare diferitelor zone de urgentă codificate cu numele unor domnitori (anexa nr 1 ) .
Pornind de la principiul potrivit 9ăruia operaţia trebuia pregătită până în cele mai
mici detalii, Marele Stat Major a formulat normele care au stat la baza evacuării unităţilor şi
formaţiunilor militare, autorităţilor civile şi familiilor funcţionarilor, a industriilor,
materialelor de valoare, populaţiei civile etc., având în vedere totodată problemele
referitoare la organizarea transporturilor, hrănirea, cazarea şi asistenta sanitară a evacuaţi lor.
fn general, lucrările au fost concepute urmărindu-se ideea ca fiecare material, bun economic,
instituţie sau autoritate să ajungă la destinaţie, astfel ca în cel mai scurt timp să fie de folos
statului, să aibă o întrebuinţare bine şi din timp stabilită22• În acest scop, s-a precizat ÎI') mod
clar rolul fiecărei autorităţi Îfl pregătirea şi execuţia operaţiei urmând ca lucrările definitive
privitoare la evacuări să fie finalizate până la 2Q februarie 1 94423 .
.
·

IS

Ibidem, f. 99.
A.M.R., Fond 54 1 9, dosar nr. 690/ 1 943, ff.339-343 .
17 Ibidem, dosar nr. 687/1 943, ff.420-428.
18 Ibidem, Fond 3467, dosar nr. 1 76/ 1 943, ff.40-52.
9
1 1bidem Fond 54 1 9, dosar nr. 687/ 1 943, ff.28-43 .
20
A.N.I.C., Fond P.C.M., dosar nr.49/1 944, vot . J , ff. 1 50- 1 6 1 .
21
A.M.R., Fond 54 1 9, dosar nr. 687/ 1 943, f. 28.
2
2 Ibidem, f. 3 1 .
23 A.N. I .C., Fond P.C.M., dosar nr.49/ 1 944, vol . l , ff. 1 57.
16

,
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. Pentru orientarea organelor însărcinate cu activităţile de pregătire,
verificarea lucrărilor întocmite şi coordonarea execuţiilor evacuărilor, Ion
desemnat cu îrnputerniciri depline pe colonelul Gheorghe Mosiu24• 1 s-a pus la
o fonnaţiune de lucru denumită Organizaţia Colonel Mosiu.
În teritoriu, organizaţia dispunea de câte un ofiţer pe lângă
Transnistriei, Basarabiei şi Bucovinei; pe lângă prefecturile din Moldova şi în
primire a evacuărilor, elementele organizaţiei erau constituite din r·nrnl<llliCl"rln
Teritoriale (actualele Centre Militare Judeţene) sau delegaţii lor. Aceştia
de a verifica lucrările privitoare la operaţia de evacuare întocmite de T"fflv
l PrnArn•
prefecturi şi organele locale ale diferitelor ministere şi a: le pune de acord cu
autorităţilor militare unnărind ca activităţile să se desfăşoare în cadrul generaî
Marele Stat Major. Ei erau obligaţi să verifice pregătirile făcute în teren:
amenajări de itinerarii, organizarea depozitelor de subzistenţe, organizarea sanitară
hotărască ordinea de urgenţă a evacuărilor şi să stabilească · de coinun acord cu
repartizarea mijloacelor de transport, să vegheze ca folos'irea căilor ferate şi a
de transport pe apă ·să se facă în mod economic, folos'ind la maximum capacitatea
afară de aceştia, organizaţia mai avea la dispoziţie un grup de 4-5 ofiţeri inc::'!i,.,..,nAl
verificarea, îndrumarea şi centralizarea tuturor lucrărilor în legătură cu
Marele Stat Major, asigurând întocmirea lor unifonnă şi la timp. În ultimă
organizaţia condusă de colonelul Mosiu era elementul executiv prin care la
Marelui Stat Major se declanşa evacuarea2s.
În intervalul 1 O ianuarie
1 5 februarie 1 944� Ministerul Afacerilor
elaborat propriile instrucţiuni în vederea pregătirii operaţiei de evacuare în f'/VIt'nr...tant
. instrucţiunile generale ale Marelui Stat Major. Micile nepotriviri au fost corectate
prin colaborarea dintre reprezentanţii celor două autorităţi.
La 1 O ianuarie 1 944 au fost înaintate prefecţilor şi primarilor
reşedinţă, organelor jandarmeriei şi poliţiei din Moldova Instrucţiunile nr.
vederea unei eventuale evacuăd6, completate, ulterior, cu Instrucţiunile nr. 4600
februarie 1 944i7 şi Instrucţiunile nr. 4700 (la 1 0 februarie 1 944i8• Pentru a fi în
să organizeie din timp adăpostirea materialelor evacuate, primirea, cazarea şi
populaţiei şi a animalelor, omologii acestora din Muntenia, Oltenia, Transilvania şi
au primit ta 1 2 ianuarie 1 944 Instrucţiunile nr. 405(J9 şi o lună mai târziu ",_..,'ru,,..,
-

24
s

A . M . R., Fond 948, dosar nr.800/ 1 944, f. 1 42.
A.N.l.C., Fond P.C.M., dosar nr.49/ 1 944, vol . l , ff. 1 50- 1 5 1 .
26 Direcţia Ju�eţeană Botoşani a Arh ivelor Naţionale, Fon_d Prefectura Botoşani (în
D.J.A.N., Botoşani, Fond Prefect. Bt.), dosar nr. 1 57/ 1 944, ff.4-9.
27 I bidem, dosar nr. 82/1 944, ff.45-52.
28 A . M . R:, Fond 54 1 9, dosar nr. 977/ 1 944, ff.45-52.
29 I bidem, ff.22-27.
2
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4800 (la

1 5 februarie 1 944i0• În vederea unei coordonări optime, conţinutul lor a fost
vicepreşedintelui Consiliului de Miniştri, guvematorilor Basarabiei şi,
miniştrilor subsecretari de stat pentru poliţie şi administraţie, altor organe cu
în
izarea evacuării.
·:�it
concepţiei genera le, Ministerului Afacerilor Interne îi revenea sarcina
·
··
�a--um .· .·
lului administrativ şi tehnic din subordine, a valorilor actelor de
dqcumentelor im�rţante (îndeosebi a celor de la întreprinderile comunale)
şi a populaţiei civile. De asemenea, acesta era obligat să dea concurs la evacuarea
industriale, cerealelor şi anirmtelof1 •
La nivel local, organizarea şi coordonarea execuţicri revenea prefecturilor de
Instrucţiunile elaborate de minister cuprindeau normele generale care trebuiau
în vedere la pregătirea evacuărilor şi stabileau sarcini precise pentru prefecţi, singurii
în opinia organizaţorilor, erau în măsură a cunoaşte problemele de ansamblu ale
. Aceştia erau obligaţi să ţină legătura permanentă cu autorităţile militare, să
onr.r.rlnn.li>'7<> împreună cu reprezentanţii locali ai Organizaţiei Colonel Mosiu lucrările de
ale instituţiilor de stat de pe r<lZ4 judeţului, , res
tiv să repartizeze mijloacele de
şi .să organizeze coloanele în vederea depla�rii . Ei erau îndemnaţi să nu aştepte
la orice pas şi în aşteptare să rămână inactivi,, să dovedească iniţiativă şi să ia
măsuri, cei vinovaţi d� inacţiune tăcându-se pasibili de judecata Curţilor
. Erau precizate totodată măsurile pe care aceştia trebuiau să le ia după sosirea în
de destinaţie.
Fiecare prefectură a întocmit un Plan de evacuare al judeţului respectiv,
complet care se va dovedi extrem de util Ia declanşarea operaţiei. Planul
•nr••nrt•><> ordinele de evacuare, harta judeţului cu punctele de adunare şi itinerariile de
·
indicate de comandamentul militar, tabele cu necesarul în vagoane şi necesarul
existentul în autovehicule şi mijloace hipo, în ipoteza deplasării numai cu
mijloace, tabele cu medicii însoţitori ai coloanelor, borderouri cu arhiva şi
de gestiune, alte date necesare funcţionării pl�mului în bune condiţii. Planul era
iat la nivelul fiecărei unităţi administrative din judeţ, comună sau plasă36•

�

icat

�

Autorităţile locale din zonele de destinaţie erau obligate la rândul lor să asigure
depozitarea şi paza valorilor arhivelor şi materialelor evacuate, să întrebuinţeze
administrativ sosit, să adăpostească populaţia şi animalele şi să le asigure hrana
primele zile după aşezarea lor pe terit9riul respectiv. Toate aceste activităţi se

, ff.5- 1 O.
O.J.A.N. Bt., Fond Prefect. Bt., dosar nr. 1 57/ 1 944, f. 6.
Ibidem, f. 70 .
. M . R:, Fond 54 1 9, dosar nr. 687/ 1 943, f. 32.
Ibidem, dosar nr. 977/1 944, f. 46 .
.J.A.N.Bt., Fond Prefect. Bt., dosar nr. 1 57/ 1 944, f. 8.
Ibidem, ff.37-37; dosar nr. 1 58/1 944, f. 1 şi urmă.
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realizau pe baza unui Plan de acţiune întocmit de prefect în care se arăta
concretă de îndeplinire a obiecţivelor amintite ca de exemplu: ".notarul C se va
pretorului D, în ziua E; în ziua F, se va găsi în comuna H, unde va îndeplini
de. . . " sau "arhiva udeţului A 'se va depune în . . . şi va fi dată în păstrare funcţionaru
până la noi ordine" 7 •
De la data primirii instrucţiunilor emise de minister, pregătirea
evacuare a constituit o prioritate a autorităţilor locale, toate celelalte
administrative cu excepţia întocmirii bugetului pe anu! 1 944, rămâneau pe plan
Este motivul pentru care inspecţiile tuturor eşaloanelor efectuate în această
urmărit numai realit.area planurilor referitoare la evacuări38 •
La rândul lor, celelalte ministere şi-au desemnat propriile organe
însărcinate cu pregătirea lucrărilor şi execuţia operaţiei de evacuare. Acestea
ţină legătura şi să conlucreze cu Marele Stat Major, fiind răspunzătoare de.
lucrărilor întocmite. De asemenea, fiecare minister a hotărât cine anume
evacuarea la nivelul structurilor din subordine la Guvernăminte şi în fiecare judeţ
aeest scop reprezentanţi care ţineau legătura prin prefecturi cu delegaţii
Organizaţiei Colonel Mosiu. · Pentru clarificarea problemelor specifice,
elaborat şi distribuit subordonaţilor instrucţiuni tehnice, încadrându-se în
instrucţiunilor generale ale Marelui Stat Majo�9•
Schema de funcţionare a organelor însărcinate cu evacuarea
Organizaţiei Colonel Mosiu în cadrul acestora este prezentată în anexa nr. 2.
Pe lângă autorităţile menţior}ate, la pregătirea şi desfăşurarea evacuării au
şi alte organizaţii civile şi militare, fapt ce reflectă complexitatea şi dimensiunile
operaţiei. Putem astfel aminti implicar:ea Comitetului de Patronaj al Operelor
. Societăţii Naţionale de Cruce Roşie, precum şi a Comisariatului General al
din Transilvania de Nord, care, începând cu Juna februarie 1 944, s-a reorganizat
cuprinde şi problemele populaţiei evacuate din Basarabia, Bucovina şi
28.02. 1 944; Ion Antonescu a ordonat să se studieze posibilitatea întrebuinţării la
de evacuare din nordul ţării a Serviciului de Capturi al Armatei şi al' fostului Cabinet
(Basarabia, Bucovina, Transnistria), subliniind necesitatea conlucrării acestora
organizaţia condusă de colonelul Mosiu4 1 •
Pregătirea unei acţiuni de asemenea anvergură a cunoscut în mod
disfuncţionalităţi, atât la nivel central cât şi la nivelul organelor de execuţie din
Astfel, printr-o telegramă adresată Preşedinţiei Consiliului de Miniştri, la 20
1 944, colonelul Gheorghe Mosiu a sesizat faptul că ministrul de interne a

J

·

·

37

A.M.R., Fond 54 1 9, dosar nr. 977/ 1 944, f. 23.
Ibidem, f. 24.
A.N I .C. Fond P.C.M. dosar nr. 49/ 1 944, voi. 1, f. l 5 1 .
40 A.M.R., Fond 54 1 9, dosar nr. 563 .
4 1 Ibidem, Fond m icrofilme, roia P. I l 1 .2 1 8 c.38.

38
39

.

,
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prefecturilor să nu se ocupe decât de pregătirea acţiunilor de evacuare ale administraţiei. În
această situaţie, nu avea cine realiza -coordonarea lucrărilor între diferitele autorităţi
judeţene,

nici

centralizarea

datelor,

stingherindu-se

astfel

întreaga

operaţiune.

În

consecinţă, adresa rugămintea de a se interveni ca prefecţii "să fie lăsaţi pentru
coordonarea lucrărilor judeţului, respectiv şi 'întocmirea planului general42". În aceeaşi
roblemă, şefu l Marelui Stat Major a adus la cunoŞtinţa ministrului de interne '(la

februarie

1 944)

greutăţile întâmpinate în organizarea

3

Operaţiei' 1111 BM, arătând că

cererile de colaborare şi concursul cerut prefecţilor pe baza instrucţiunilor Marelui Stat
Major au rămas fără' urmare în judeţe ca Vaslui, Botoşani, laşi, Dorohoi, Rădăuţi,
prefecturile "refuzând să dea concursul celorlalte autorităţi din 'judeţ pentru pregătirea
raţiunei43".

:2

Într-6 lucrare de sinteză a activităţilor desfăşurate pentru pregătirea

peraţiunii 1 11 1 B, guvernatorul Basarabiei şi-a exprimat nemul m "rea că unele
inistere "au început a da ordine directe organelor corespunzătoar(( din Guvernământ"

ecând peste autoritatea sa44• După reglementarea situaţiei a fost
lonelului Gheorghe Mosiu aflat în acea perioadii la Chişinău

n

( 1 2- 1 3 ianuarie

ră intervenţia

1 944t5.

Evacuarea a fost pregătită separat pentru armată · şi separat pentru administraţie,

·

stituţii de stat, resurse materiale şi populaţie civilă.

Pregătirea operaţiei de evac·uare a atmatei din Transnistria s-a făcut de către Etapele

Est în baza instrucţiunilor eiaborate de Marele Stat Major. ' Trecerea la vest de N istru a

nnaţiunilor de servicii, depozitelot şi bunurilor materiale aparţinând Etapelor de Est' a

t planificată pentru a se desfăşura în două faze. Într-o primă faZă se evacuau toate
aţiunile de servicii disponibile, depozitele militare "peste · 'nevoile frontului" şi răniţii

v, pentru tratamente speciale. Celelalte unităţi de servicii, răniţii, depozitele şi
terialele se evacuau la ordin la data :pun�ii în aplicare a execuţiei Operaţiei 1 1 1 t�r..

hiţa cuprinzând replierea formaţiunilor de servicii spre teritoriul . Basarabiei este
""

zentată în anexa nr 3.

' 1

·

Pentru armata din Basarabia, Bucovina şi Moldova preglitirea evacuării s-a executat

către Corpurile

4

şi

5

Armată şi Corpul

ponsabilitate în zonele amintite47.

3 Teritorial, care aveau ariile de
·

În concepţia generală a operaţiei, nu se evacuau marile' unităţi {unităţile, formaţiu-

ile) prevăzute să se mobilizeze şi să acţioneze în cadru l armatei de·operaţii. Se evacua tot

ce aparţinea organelor de mobilizare, după mobilizarea unităţilor-sarcină, Şi anume

rţile sedentare, unităţile de marş şi cele de garnizoană, formaţiunile teritoriale (depozite,
itale, etc ), Cercurile Teritoriale, depozitele şi arsenalele, şcolile şi stabilimentele teritn.

A.N.I.C., Fond P.C.M. - Cab., dosar nr. 32/ 1 944, f.3 .
A.M.R., Fond 54 1 9, dosar n r. 977/1 944, f.65.
Ibidem, Fond 3467, dosar nr. 1 9 1 / 1 94, tf.3 1 0�3 1 2.
A.N. I .C., Fond P.C.M.-Cab., dosar nr.25/1 944, f.5.
A. M.R:, Fond 54 1 9, dosar nr. 6871 1 943, tf.420-42 1 .
Ibidem, f.34.
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. .·

riale. În afara arhivelor,, membrilor familiilor cadrelor, materialelor şi animalelor
nân� unităţilor militare, se mai evacu,a şi o rezervă de personal de

20

% din

neutilizat în lucrările de mobilizare calculat la întregul necesar de război

sarcinile de mobilizare. Alegerea s-a tăcut începând cu elementele cele mai tinere
vârsta de

36 de ani48• În acest scop, organele de mobilizare au luat măsuri

asigura în timp util atluirea personalului înscris în lucrări, atluirea rechiziţiilor
categoriile şi categorisirea materialelor pe sarcini, pentru a se uşura distribuţia lor49.
l:'Ju se evacuau unităţile· şi fqrmaţiunile (sarcini de mobilizare) aparţinând

de operaţii ce nu dispuneau de o dotare care să le permită într�buinţarea lor

Centrele de I nformaţii ale Apărării , Pasive şi posturile de pândă destinate alarmării
de aţac aerian; manutanţele din teritoriu destinate a deservi trupele operative, .
nevoie, s-ar fi retras împreună cu acestea, organele mili�re de transport ("nrn...·.,.t
gări, porturi, comisii de îndrumare a circulaţiei pe drumuri şi căi ferate);
Subcentrele de I nformaţii aparţinând de Secţja a I l -a a Marelu i Stat M ajor;

fixe regionale care se mobilizau pentru a îndeplini misiuni stabilite de marile

. f?perative; batal ioanele de pază a căilor ferate. Acestea se evacuau numai la
comandanţilor armatei de operaţii50 •
,

Concomitent

cu

pregătirea . lucrărilor

şi

constituirea

rezervei

de

comandament.ele corpurilor. de armată au luat. în , calcul şi posibilitatea îndep
misiuni de luptă. Comandantul Corpului

4 Annată raporta, la 1 4 ianuarie 1 944,

I I I-a (operaţii) din Marele Stat M ajor că, pentru executarea misiunii "de a

evacuarea tuturor unităţilor şi formaţiunil9,r armatei, precum şi a autorităţilor şi.
na�ilor civili, în cazu l_ �nd inamicul ar pătrunde. pe teritoriul naţional", C. 4. A.

posibilităţile de a; se concentra cu uşurinţă, 1pentru următoarele operaţiuni: pe

( ipot�

1, Moghiley), pe Prut ( ipoteza I l, Ştetăneşti) şi pe l inia frontului fortificat

Dealul M are (ipoteza I I I , Dealul Mare). Potrivit misiunii operative pe care o

. corpu l �e arym).W,. "va putea executa sau una din concentrările studiate sau o alta
- după câre va trece la operaţiuni"5 1 •

·

Pe de altă parte, factorii militari de decizie au hotărât (la

pentru eventualitatea UJ;�Or operaţiuni în estul ţării,

să

1 O ianuarie 1

se acţioneze intens pentru:

tarea forti.fi caţiilor de pe linia Focşani-Nămoloasa-Galaţi, finalizarea căii ferate
Olt-Făurei-Tecuci , şi � şoselelor "de pătrundere" dinspre Bucureşti spre S iretu

Bucureşti-U�iceni-făurei şi Bucureşti-Feteşti52; întreţinerea tronsoanelor de cale

a şoselelor din sud-vestu l şi vestul @rii. Pentru aceasta s-a stabilit ca .tinerii
1

48 I bidem, f.265.

49

I bidem, f. 269.
1
50 I bidem, ff.266-267; Octavian Ungureanu, Evacuarea, Editura Academiei de În
M i litare, Bucureşti, 1 999, pp. 40-4 1 .
5 1 A . M . R:, Fond 948, dosar nr. 800/ 1 944, f. l 42.
5 2 I bidem, Fond 3 3 2 , dosar nr. 1 1 7/ 1 944, f. 1 4.
·
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folosiţi în unităţi, să fie întrebuinţaţi la executarea lucrărilor de interes mi litar

·· ), la drumuri pentru lucrări de căi ferate şi în agricultură. Aceştia trebuiau să

prin munca lor cheltuielile de întreţinere. Tinerii recruţi din unităţile evacuate
să fie pregătiţi în taberele de instrucţie organizate de unităţile neevacuate53 •

În zonele de destinaţie, primirea şi instalarea unităţilor (fonnaţiunilor) militare a

Corpurilor 1 , 6 şi

7 Armată şi Corpului 2 Teritorial54. Începând din luna ianuarie

comandantii acestora au executat recunoaşteri pentru stabilirea posibilităţilor de
în zonele fixate de Marele Stat Major. În acest scop, zonele de evacuare au fost

în subzone de recunoscut corespunzătoare numărului marilor unităţi şi pemlade mari unităţi existente. Totodată, s-a distribuit numărul de "documente necesare

execuţia lucrări lor, într-o concepţie unitară55. Pentru a se evita suprapunerile si

între ceea ce era stabilit prin ordine şi realitatea din sectoarele de

la recunoaşteri au participat şi organele responsabile din comandamentele
unităţi ce unnau să se evacueze. În urma reconoaşterilor s-au stabilit sectoarele şi

unităţilor, locurile de dispunere ale punctelor de comandă precum şi

i

de debarcare în cel mai scurt timp, fiecare unitate trebuia să tr mită la Marele Stat
Secţia

1

(mobilizare) un tabel cu staţiile de debarcare, staţi

puteau schimba56.

Din luna ianuarie

�e odată stabil ite, nu

1 944, organele militare de contrainformaţii au elaborat şi au

la punerea în apl icare a unor măsuri specifice, vizând zonele de primire a

lor. Astfel, s-a procedat la recunoaşterea fieeărei zone în parte, pentru a se stabili

punct de vedere contrainformativ topografia, componenţa etnică a zonei, starea de
a populaţiei precum şi măsurile luate de către autorităţi pentru împiedicarea

·

subversive,

prevenirea

actelor

de

terorism

şi

sabotaj,

împiedicarea

lui şi modul de dispunere, în acest scop, a organelor de pol'itie şi jandannerie. ' În

timp s-a luat legătura cu autorităţile locale, controlându-se dacă sunt asigurate paza

lor de artă şi cenzurarea corespondenţei, dacă s-au ridicat arniele de ' la indezirabili
există o evidenţă a celor care deţin armament la data executării controlu lu i57.

Pe timpul aflu irii în zonă a evacuaţilor se viza înăsprirea controlului circulaţiei,
accentuată

a

centrelor

industriale precum

şi

controlul

convorbirilor

în colaborare cu SART. F iecare coloană de refugiaţi trebuia supravegheată

de către informatori acoperiţi, care aduceau la cunoştinţă cele constatate şefilor
biti.

, Fond 54 1 9, dosar nr. 687/ 1 943, f.39.
dosar nr. 563/ 1 943, ti 1 65- 1 66.
dosar nr . 6871 1 943, f.268.
dosar nr. 563/1 943, f. 1 79.

,
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M
După stabilirea refugiaţilor în zonă, se avea în vedere controlul
stării de spirit, apliCC),rea dispoziţiunilor referitoare la alarmism precum
,
măsurilor ît;npotriva speculanţilor şi sabotorilor58 •
În ş�inţele Consiliului de M iniştri din 1 6- 1 7 J;toiembrie 1 943, au fost
penţru prima dată, problemele evacuării autorităţilor administrative, a instituţiilor
a personalului acestora. Ion Antonescu sublinia că "fiecare funcţionar, fiecare
fiecare inginer, profesq� sau învă14tor trebuie să ştie ce ia cu el când pl�că �i
duce. Toate aceste lucrări trebuiesc pregătite până în cele mai mici amănunte"5 •
în redere <rft fiecare caţegorie ,de funcţionari şi persoane ce trebuiau evacuate să
un plic Îr)chi� în, ,Rlre se �ea ordinul de evacuare în acesta erau pr�izate .când
ev�cuat� familia, ce trebuiau să ia cu ei evacuaţii, cu ce mijloace de transport
deplasa şi 1,mde era �tabjlit locul de d�tinaţie60 •
.,)
Funcţionarii m.J!:>Iici d�taşaţi_ în Transnistria urma1,1 s� se întoarcă în
origine, revenind la, fm cţia şi graf:iul pe care I-au avut în momentul plecării6 1 ,
Basarabia� �ucc;wina şi Mo,ldova prevăzuţi pentru evacuare erau repartizati· în
vacante de la instituţiile similare din interiorul ţării, pentru a-şi continua activitatea
pregătirii şi capacităţii lor de mu,ncă62. Mulţi trebuiau să urmeze institJ.Iţiile la
angajaţi, întrucât, potrivit deciziei factorilor de coordonare, toate departamentele îşi
structljrile subordonate din teritoriil(f evacuabile� pe cât posibil, pesţe organizaţiile
din zonele de de,stinaţie63• Administraţiile financiare ale judeţelor laşi, Neamţ,
B,acău, de eJf.ţmplu, erau trimise la A,d ministraţia Financiar;ă din Râmnicu-;Vâlcea,
Tutov<h Tecuci şi Coxurlui, la Piteşti64 . Serviciul Silvic al judeţului Dorohoi era
pentru a �junge la s<(diul Serviciului Silvic Caracal, iar cel al judeţului vaaaa�·o,a,•lj
seryiciul sjmilar din ,Qraviţa65 • La rândul său, Ministerul Culturii Naţio)lale şi al·
hotăJ;ât ev�cueţrea Directoratelor Şcolare Cernăuţi · şi Chişinău la I nspectoratele
Judeţ�ne ,din Timişoara, resrtiv Sibiu, a I nspectoratului Şcolar Judeţean laşi la
Teor!,':t;ic de Băieţi din ,P�teşti , şi exemplele ar putea continua.
,
O măsur;ă vizând latura pecuniară prevedea obligaţia administraţiilor
de a achtia, ,în mod anticipat, personalului bug�r care se evacua, salariul pe
,' f

.

58

Ibidem, f. 1 80.
A.N.I .C., Fond P.C.M.-Cab., dosar nr.375/ 1 943, f.368.
60 Ibidem, f.370.
·'
1
6 A .N . I .C., Fond P.C.M., dosar nr.36/ 1 944, f.26.
62
Ibidem, f.25.
6 3 A.N . I .C., Fond P.C.M.-Cab., dosar nr. 49/1 944, vo i . 1, f. l 53.
64 A.M.R., Fond 3467, dosar nr. 1 76/ 1 943, f.86 .
65 Ibidem, dosar nr. 1 9 1 / 1 943, f. 320.
66
D.J.A.N. Bt., Fond I nspectoratul Şcolar Judeţean, dosar nr. 9/ 1 943, f.67.
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1 ianuarie 1 944. În acest scop, s-au întocmit state de plată separate, pentru
1 94467 .

nile februarie şi martie

Instrucţiunile elaborate de organele centrale conţineau, în capitole distincte,
ientările şi priricipiile generale referitoare la evacuarea autorităţilor civile, instituţiilqr de
t şi a familiilor funcţionarilor. Era prevăzut personalul care se evacuează obligatoriu şi

cultatii8, precizâhdu-se cine se va evacua în primul şi cine în' cel de-al doilea eşalon69.

rsonalul instituţiilor, arhivele' şi materialele de valoare se evacuau "independent şi
arat" de restul populaţiei civile70 • De asemenea, s-au stabilit atribuţiunile funcţionarilor

timpul desfăşurării operaţiei, · precum şi modul de întrebuinţare a personalului
1
ministrativ evacuat, repartizat Îrr plus la comune preturi, judeţe ' (oraşe de reşedinţă),
pă sosirea ldr la destinaţie7 1 •

r

În jlldeţele din zonele �upuse ev'acu·ării au fost convOtaţ'i la prefectură şefii

stituţiilor de pe raza judeţului respectiv, ptetorii, primarii btaşelor de re$edinţă, şefii

liţiei, comandanţii unităţilor 'de jandarmi, etc. S-au întocmit 'tabele nominale şi numerice

prinzând personalul, . numărul membrilor de familie, cantităţile de bagaje, arhive şi
teriale de preţ, datei� centralizate de prefectură fiind incluse în

Planul de evacuare al
1 1 45 funcţionari din

e�ului. Din judeţul Boto�ani, de exemplu, urmau să se evacueze

ministraţia locală: prefectură, preturi, primării72 şi
inistere: justiţie, cu ltură, finanţe, sănătate, etc.73.
La mijlocul ' lunii februarie

�
_)
din· subordinea

22 1 4 din instituţiile aparţ ând altor

1' 944, personalul administrativ

·

'

·

inisterului Afacerilor I nterne, care urma 'să fie plasat în centru1 ţării, Împreună cu

miliile; număra

30577 persoane74, cu menţiunea că documentul nu face referire şi la
1 4 ianuarie 1 944 mihistrul de"inteme, generalul

ncţionarii din judeţele basarabeiJe. La

.

1. Popescu, a adus la cunoştinţa prefecţilor din Basarabia, B uoovina şi M oldova acordul

u cu privire la deplasarea în M u ntenia, Banat şi Ardeal a familiilor de funcţionari
.
ministrativi şi poliţieneşti care doresc aceSt lucru, cerând prefecţilor "chiar să sfătuiască
toţi funcţionarii ca să-şi deplaseze familiile acum, câhd sunt trenuri personale în

culaţie ·aşa că deplasarea se va face mai uşor. Aceste familii se pot deplasa anticipat fie
rude, fie în judeţul unde urmează să vă deplasaţi şi dvs.". În scopu l deplasării, se punea
dispoziţie câte ·u n b ilet gratuit de transport pe calea ferată, pentru fiecare membrtJ al
iliei, plus câte

60 kg de bagaje75. Referindu-se la această măsură, organizatorii

A.M. R., Fond 3467, dosar nr. 1 7�/ 1 943, f.87.
O.J.A.liJ. Bt., Fond Prefect. B,t ., d osar nr. 1 57/ 1 944, f. I l .
Ibidem , f 54.
A.M.R., Fond 54 1 9, dosar nr. 977/ 1 944, f.47.
Ibidem, ff.26-27.
O.J.A.N. Bt., Fon d Prefect. Bt., dosar nr. 1 57/ 1 944, f. l 96.
Ibidem, f 1 94.
A.M.R., Fond 54 1 9, dosar nr. 977/ 1 944, f. l 86.
Ibidem, Fond 3467, dosar nr. 1 76/ 1 943, f. 1 07.
·
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operaţiei din Marele Stat Major apreciau ( la

8 februarie 1 944) că ,,înlesneşte

de aceea este bine să tie aplicată la toate departamentele"76•

��·��.., ...
,
,1

Se impun aici câteva precizări. Pe de o parte, factorii de decizie urmăreau ca

publică a provinciilor care eventual ar fi fost părăsite din considerente militare să

dezorganizată. Pentru aceasta, preconizau ca o parte din funcţionari, în special
administraţia locală, învăţătorii şi preoţii să rămână la posturile lor. "În special
au datoria de a rămâne, pentru că turma nu

·

poate rămâne tără păstor, căci
.

pierde. Trebuie să rămână cineva care să apere viaţa populaţiei româneşti şi

, " ••o�.=o1"'

să asigure continuitatea vieţii româneşti'' 77 , spunea Ion Antonescu membrilor
la 27 ianuarie

1 944. El atenţiona "Să nu repetăm greşea la din Ardea l. N-am ezitat

domnu lu i Maniu în faţă că, de la dumnealui până la învăţătorul şi preotu l din

aveau datoria să rămână acolo, nu să fugă la Bucureşti . Din această cauză unguri i au
şi fac ceea ce fac"78• Pe de altă parte, pericolul unor eventuale bombardamente
în paralel, elaborarea unor măsuri v izând dispersia şi evacuarea instituţi ilor şi
centrale din Capitală

(Operaţiunea 2222). Apăreau astfel noi probleme privind

acestora în teritoriu şi exercitarea actului de conducere, chiar dacă se aveau în

pentru evacuare "numai instituţiile necesare statului, dar nu şi cele absolut i au'"'"""' 'illl
pentru continu itatea activităţi i publ ice", care rămâneau în Bucureşti : guvernu l,

ministere, Banca Naţională, instituţi ile de credit, organele de poliţie şi siguranţă, etc.79•
Preocupările organizatorilor au

fost orientate în

para lel,

spre

arhivelor şi. materialelor de valoare, operaţiune ce trebuia întreprinsă odată cu

personaluluj administrativ şi din instituţiile de �tat. Pentru a nu se crea confuzii, M

Afaceri lor I nterne a nominal izat, cu

Ordinul 4 770 din 15 februarie 1 944
1, respectiv eşalonul I l . Se aveau

arhivelor ce urmau evacuaţe în eşalonul

monezile şi obiectele din metal preţios (aur, �rgint, platină): colecţi i le de

monedă; efectele publice şi acţiunile cu borderourile de proprietate; titlurile de

ale bunurilor şi drepturilor imobiliare; poliţele de asigurare; obiectele de artă;

funcţionari lor; planurile , de sistematizare , şi planurile oraşelor; actele de start;
existente într-un singur exemplar provenind din a n i i

1 865 - 1 900; căt1ile de o ·

·

deqsebită privind trecutul. ţării; hrisoavele şi actele vechi; corespondet;�ta care prin
ei nu trebuia să cadă în mâ inile unei naţiuni stră ine ipamice, chiar dacă trata
curente ca de exemplu cele de aprovizionare80.

Se impune specificat faptul că acţiunea a fost concepută de asemenea man

de situaţie "să nu profite" corbii din această epocă. Ştiţi ce s-a pet'recut cu eva
Basarabia şi Bucovina (din

1 940 - compl. n.) spunea Ion Antonesc'u - toată lumea

71'

A.N.I.C.. Fond P.C.M., dosar n r. 491 1 944, vol . l. f. 1 53 .
Ibidem, Fond P.C. M.-Cab., dosar nr.223/ 1 944, f.6.
Ibidem. f. l 4 1 .
I bidem, dosar nr . 22 1 1 1 944, f.2 1 5 .
xo
D.J.A.N. Bt., Fond Prefect. Bt., dosar nr . 78/ 1 944, fl-:4 1 -42.

77
7�
7q
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ce era a lor şi din ce nu era a lor pentru ei. Au distrus toate actele. N-au rămas acte nici
şi nu s-au făcut n ic i la sosire. Astfel nu s-a aşezat viaţa pe baze serioase, pei1tru

cei care luau conducerea diferitelor instituţii, n-aveau interesul să plece de la o bază

Au lăsat acolo toate registrele în case de fier şi eu refuz să cred că au lăsat acolo şi

. N-au luat registrele cu ei, dar cred că au luat bani i . Când s-au întors, n-au făcut i1ici

inventar şi aceasta pentru un fond cu o cifră de afaceri de câteva mil iarde"8 1 • Ş i pentru

lucru să nu se mai repete, în afara cel r specificate anterior, se împachetau spre a

ise în interiorul ţării toate documentele de evidenţă: registrele cuprinzând inventarul

· · actele de gestiune Îlllpreună cu conturile de gestiune şi registrele financ iare,

originale cu cheltu ielile până la

1 5 februarie 1 944, cametele de virament la Banca
1 6 februarie 1 944 până în momentu l evacuării, etc. În această
hotătârea guvemului 'din 1 2 februarie 1 944 era limpede: toţi casierii şi gestionarii
at-t..-."., .. ,· de la instituţiile care se evacuează vor lua cu ei registrele şi actele de gestiune,
lă a României de la

controlul activităţi i lor. Aceştia erau atenţionaţ1 că orice încălcare a dispozitiei
va

fi

interpretată

drept

prezumţie

de rea

credinţă

şi

va

fi

exemplar

lt'tOI""\n<lt!>""--. La întreprinderile comunale rămâneau numai sumele de bani necesare
pe 45 de zile.

Autorităţile locale puteau hotărî, la rândul lor, materialele de valoare care necesitau

puse din vreme la adăpost, şi puteau fi expediate anticipat. Se recomanda ca a legerea

materiale să fie făcută cu cea mai mare gr�jă şi pe răspunderea persona lă a şefilor

instituţii, evitându-se evacuarea unor materiale de volum mare şi preţ m ic81. Erau vizate
ial aparatura medicală, materialul didactic, materialu l tehnic aflat pe şantiere sau în

i, maşinile de orice 1 tip, maşinile unelte, maşinile de scris, calcu lat · şi copiat,
le electrogene, sârma de aramă, cupru, bronz etc. 84.

Pentru trierea ambalarea şi pregătirea acestora în vederea transportului nu a fost

niei un amănunt de la fixarea dimensiunilor, inscripţionării şi munerotării· Jăzilor

împachetat, întocmirea inventarelor cu conţinutul fiecărei lăzi şi până la mijlocul de
afectat85•

Măsuri similare au fost stabilite încă din decembrie

a se evita consecinţele unui eventual atac aerian,

1 943 şi pentru Capitală. ' Pen

mareşalul Ion Antonescu a ordonat

toate autorităţile civile şi mil itare să-şi trimită arhiva în vestul ţării, reţinându-se în ori-

1 numai actele fără valoare şi copiile necesare lucrărilor curente. Ş i a ic i se insista asu

actelor de gestiune, valorilor contractelor şi, în general, asupra documentelor referi
la întrebuinţarea fondurilor. În plus, aceeaşi măsură se lua cu actele diplomatice şi

llrP<:nAoli'IPnt<> secretă. Operele de a1tă urmau a fi impachetate şi trimise în 1;egiuni sigure,

N . I .C., Fond P.C.M .-Cab., dosar nr.2231 1 944, f.46.
A.M.R., Fond 950, dosar nr. 1 932/]944, f.490.
Ibidem, Fond 54 1 9, dosar nr. 977/ 1 944, f.47.
O.J.A.N., Bt ., Fond prefect. Bt., dosar nr. 1 57/ 1 944, f.85.
Ibidem, f. l 9.
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pentru a se evita orice dispariţie. Din Bucureşti trebuiau scoase laboratoarele
indispensabile spitalelor şi instituţiilor, bibliotecile de valoare, colecţiile Academ
Planul conceput urmărea ca, pe lângă instituţiile de stat, să fie ferite din
telor şi unităţile economice 9e primă importanţă. Se av�u în vedere întreprinderi
triale indispensabile economiei româneşti şi care puteau fi utilizate pentru
industriilor din restul ţării, în special pentru industria de război87• Cele care
absolut necesare erau lăsate pe loc pregătindu-se însă distrugerea lor, dacă ar fi
scopurilor de război ale adversarului88• În şedinţa Consiliului de M iniştri cu
din 1 6 noiembrie 1 943, Ion Antonescu afirma: "nu trebuie să evacuăm m<>tPro<>
avem şi noi aici. De exemplu, fabrici de zahăr, avem mai multe decât ne trebu
stau şi totuşi ne mai încărcăm cu altele. Aceasta nu înseamnă că o fabrică de
lăsată inamicului. O demontăm şi luăm tot ceea ce e principal şi o vom depozita"89•
Între 2 şi 1 8 decembrie 1 943 s-a hotărât în privinţa unităţilor ·
anume sunt cele admise la evacuare precum şi ordinea lor de urgenţă9� : .,"t."..nr•""
industria de război, metalurgică, alimentară, textilă şi a lemnului. Pentru
Basarabia erau luate în calcul 65 de întreprinderi industriale91 iar din Moldova,
După declanşarea operaţiei, acestea vor fi nominalizate în instrucţiunile
pentru fiecare zonă în parte, cu indicarea pr�isă a locului de destinaţie. P lasarea
tăcut întâmplător, ci conform criteriilor formulate de Ministerul Economiei
M inisterul I ndustriei de Apărare şi Producţiei de Război, în cadrul unei
organizată special în acest scop (la 1 3 decembrie 1 94�)93 • Astfel,
activitate similară celor aflate în zonele de primire erau ,trimise la un Joc cu
urmă, iar fabricile a 9ăror funcţionare era condiţionată pe materii prime
lemne, seminţe, cereale, cartofi, animale vii, în regiunile unde acestea puteau fi ,
Şantierele Navale Galaţi, de exemplu, trebuiau mutate la Turnul Severin,
Armatei din Roman la Sibiu9\ Fabrica de Maşini Agricole "Montagro", Cernă�ţi
Fabrica de Uleiuri din laşi, la Fabrica "Oleia" din Timişoara. Fabrica "Ţesătura
Fabri� "Arădeană"95, utilajele salinei Cacica, la Ocniţa (Vâlcea) şi la Slănic
Pentru industriile ce necesitau foc continuu la cuptoare, s-a tăcut loc în regiunile

86 A . M . R., Fond 3467, dosar nr. 1 9 1 / 1 943, f l 59.
81 'A.N.I.C., Fond P.C.M.-Cab., dosar nr.22311 944, ff.6. 1 49.
88 D.J.A.N. Bt., Fond Bt., dosar nr. 1 57/ 1 944, f 1 44.
8? Ioan Scurtu, Constantin Hlihor, op. cit. , p. 1 34.

90

A.N.I .C., Fond P.C.M.-Cab., dosar nr.223/ 1 944, f 1 44.
A . M . R., Fond 3467, dosar nr. 1 76/ 1 943, ff. I 0- 1 3 .
92 A .N . I .C., Fond P.C.M.-Cab., dosar nr.22/1 944, ff. l 9-24.
93 I bidem, f34.
94 I bidem, ff22-23.
, 1
95 A.N I.C. , Fond P.C.M., dosar nr.49/ 1 944, vol. l , ff 1 42- 1 44.
91

.

.
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gazul metan. Acolo unde nu · exista alimentare cu energie electrică, s-a prevăzut
uzinelor electrice din zonele evacuabile.
O situaţie aparte aveau instalaţiile industriale din Transnistria. Potrivit unui ordin
•nt".ri.n.r (din 25 septembrie 1 943), acestea erau socotite captură de război, şi integrate indus
româneşti, cu achitarea contravalorii. Costul lor intra în folosul finanţelor statului96•
La începutul anului J 944 reprezentanţii M inisterului Economiei .Naţionale au
�rnrPct<>t la inventarierea stocurilor. de materii prime şi produse finite din intreprinderile
"'"'uav" '"'· Scopul acţiunii: evitarea creării surplusurilor care ar fi putut stânjeni încărcarea
transportul acestora, fără însă a perturba producţia normală în perioada în care fabricile nu
încă evacuate. Concomitent, în teritoriu, au fost pregătite echipe speciale pentru
-....,.."''" t"'rP<> instalaţii lor industriale, astfel încât operaţia să fie realiza� atunci când situaţia ar
impus-o, în timp util97• Într-o primă fază se demontau şi ambalau, pentru a fi gata de
piesele capitale, generatoarele, maşinile de forţă, aparatura fixă, laboratoarele,
de transmisiuni, sculele şi piesele de schimb, piesele din aramă şi alamă (necesare în
de război) şi, în faza a doua, restul fabricilor. Dacă evenimentele se precipitau,
se limita numai la instalaţiile cuprinse în prima fază98•
Pentru menţinerea utilajelor în stare de funcţionare, unităţile economice erau
de specialiştii care le deserveau. Specialiştii români scutiţi de mobilizare pentru
din întreprinderile neevacuabile, erau destinaţi întăririi personalului întreprinderilor
se evacuau, sau a celor din interior.
Din februarie 1 944, autorităţile centrale au interzis construirea de noi fabrici şi, în
realizarea unor noi investiţii în regiunile din estul şi nord-estul ţării. Proprietarii
· ale căror întreprinderi erau cuprinse în prima urgenţă, se puteau deja evacua, cu
hnn•..t<> r•<><> cheltuielilor de deplasare.
Până la 20 februarie 1 944, Cercurile Teritoriale au întocmit tabele cuprinzând
·-- .. .,.".,.. industriale de pe raza judeţului respectiv, neincluse în planurile de evacuare,
centralizate la Comandamentele corpurilor de armată �i. în final, la Marele Stat
. În funcţie de importanţa întreprinderilor, acestea unnau a fi distruse de către
de operaţii, progresiv şi în funcţie de situaţia frontului100•
Din regiunile de est şi de nord-est ale ţării, trebuiau puse la adăpost cantităţi
-.,""'·tp de cereale şi alimente, precum şi un număr mare de animale vii.
În cadrul conferinţei organizate la Ministerul Economiei Naţionale pentru
Armatei şi Populaţiei Civile (la 1 4 decembrie 1 943) , s-a hotărât ca
de plasare în interior a produselor care depind de acest minister cereale, zahăr,
soia, ulei, seminţe oleaginoase, etc., să se realizeze prin cel puţin trei modalităţi .
. R., Fond 54 1 9, dosar nr. 690/1 943, f.335.
dosar nr. 687/ 1 943, f.43 .
I .C., Fond P.C.M., dosar nr.49/ 1 944, vol.l, f. 1 39.
f. 1 55.
A.M.R., Fond 54 1 9, dosar nr . 687/ 1 943, f.41 .
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Exista în primul rând� posibilitatea cumpărării produselor respective şi ulterior 11"'''""'....

lor în regiunile deficitare din ţară; în al doilea rând, produsele puteau fi

aprovizionării arrn'atei sau, în ultimă instanţă, livrate la export 1 0 1 • Referindu-se la

aspect, Ion Antonescu ordona: "în ceea ce priveşte exporturile, nu se va ridica
nimic din vest şi din M untenia, se va ridica cât mai mult din Basarabia,

Transnistria. De asemenea, I .N .C.O.O.P.-ul nu va lua nimic din vest, ci numai
Basarabia, Moldova, Bucovina şi Transnistria. Orice cumpărături se fac de acum

din aceste regiuni şi se vor transporta de la est la vest. Totul merge de la est spre

să fie
20% la 50% pentru a stimula interesul producătorilor de a le vinde103. 1

El a aprobat ca aconturile date asupra produselor ce urmează să fie evacuate,

de la

asupra faptului că trebuie găsite sumele necesare în vederea finanţării acestor

mareşalul era de părere că: "Nu putem fi surprinşi de evenimente, chiar dacă va fi

ca aceste cereale să fie duse înapoi. Mai bine să fie nevoie să le ducem înapoi

rămânem fără ele.

[. . . ].

avea hrana necesară"104•

Ce folos dacă va fi aur şi hârtie la Banca Naţională şi nu

Potrivit rapoartelor oficiale, la

28 ianuarie 1 944, erau gata pentru evacuare
7

de vagoane cu cereale şi subzistenţe din Basarabia, Bucovina şi Moldova şi

vagoane din Transnistria105• Erau lăsate pe loc pentru nevoi le de consum locale,
până la noua recoltă şi cartofii 1 06•

În privinţa efectivelor de animale, erau vizate în primul rând cele care

transportul evacuărilor107• Un interes deosebit îl prezentau caii, unul dintre motivele
mai serioase constituindu-1 nevoile crescânde ale armatei. Autorităţile militare

acest sens că numai pe raza Corpurilor

3 şi 4 de Armată se găseau nu mai

I l 0.000, respectiv 1 38.000 de cai, număr considerat suficient pentru a acoperi

rechiziţii pe de o parte, şi pentru a fi uti l izaţi la transportul evacuări lor pe de altă parte1
Autorităţile au prevăzut, de asemenea evacuarea surplusurilor de

·

ales a vitelor şi a oilor în cazul Transnistriei cele de la colhozuri şi sovhozuri. În
nu se lua ,;vita de lapte a omplui sau de care se va servi la muncă, cu excepţia

vor servi la transportul evacuărilor" 109• Oile erau lăsate în număr suficient pentru a

nevoile ţăranilor, cu excepţia oilor de rasă, care se evacuau în total itate1 10. De
101

A.N . I .C., Fond P.C.M.-Cab., dosar nr.22/ 1 944, f.34.
I bidem, dosar nr. 22 1 1 1 944, f.86.
I bidem, dosar nr.36/ 1 944, f.35.
Ibidem, f. 1 O.
105
A.M.R., Fond 54 1 9, dosar nr.582/ 1 943, f. l 44.
106
A .N . I .C., Fond P.C.M., dosar nr.49/ 1 944, vol . l , f. 1 56.
107
Ibidem, f. l 54.
1 08
A.M.R., Fond 54 1 9, dosar nr. 977/ 1 944, f. l 44.
109
Ibidem, (49.
1 10
A.N.I.C., Fond P.C.M.-Cab., dosar nr. 22 1 / 1 944, ( 1 55.
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inisterul Agriculturii, Ministerul de Război şi proprietarii animalelor de rasă erau
ligaţi să-şi pună efectivele la adăpost, în zonele ferite de focul luptelor 1 1 1 •
Factorii de decizie au recomandat ca animalele să fie trimise în regiuni cu furaje
u posibilităţi de adăpostire şi pe cât posibil cu o climă asemănătoare regiunii din care au
ost �.:vacuate 1 1 2• Odată ajunse la destinaţie, acestea urmau să fie distribuite fermelor de
al, marilor proprietari, gospodăriilor comunale şi chiar proprietarilor agricoli mijlocii1 1 3•
Concomitent, s-au luat măsuri împotriva speculanţilor care încercau să profite de
ituaţie şi să cumpere la preţuri mici vitele ţăranilor.
O situatie specială a fost generată la sfărşitul anului 1 943, prin aducerea în ţară din
ransnistria a unor importante efective de animale, care tranzitau judeţele basarabene în
ndi!iile anotimpului rece. La 30 noiembrie 1 943, intraseră în Basarabia 1 1 5 .404 animale
cabaline, ovine, bovine, porcine şi capre) şi ieşiseră peste Prut 8 1 . 1 841 1 4, fiind posibilă
rimirea din Transnistria a încă 5.000 de vite şi 35.000 de oi 1 1 5 • Pentru aceasta, autorităţile
in Basarabia, au stabilit o serie de măsuri privind primirea trecerea şi adăpostirea acestor
imale. S-au stabilit astfel J?,atru puncte de trecere a N istrului: lampol-Soroca, Rîbniţaezina, Criuleni-Dubăsari, Parcani-Tighina, precum şi itinerariile cele mai scurte de la
nctele de trecere la locurile de iernat. De asemenea, autorităţile au dispus ca
dăpostirea şi întreţinerea acestor animale să se facă în regie, întrucât conducerea,
pravegherea şi asigurarea hranei, întreţinerea în condiţii mai igienice şi mai bune este
uit superioară decât dacă aceste vite s-ar fi dat în întreţinere la agricultori, evitând şi
entualele schimbări de animale". Au fost fixate 25 de centre de iernare pentru vite şi 8
1tre pentru ovine cu indicarea pentru fiecare, a numărului maxim de animale ce putea fi
"postit şi întreţinut timp de 6 luni. În localităţile de primire s-a prevăzut construirea de
�duri şi saivane cu capacitatea de 1 50 de vite mari şi 500 - 1 .000 de oi fiecru;e1 1 6•
În privinţa bunurilor materiale, ultimele elemente de evacuare erau constituite din
terialul rulant C.F.R. Operaţia a fost pregătită, în principal, de către Secţia a VI-a
sporturi) din Marele Stat Major şi Regia Autonomă C.F.R., sub denumirea codificată
Operaţiunea 1 1 1 1 C.F.R Organizatorii au urmărit ca materialul să fie retras treptat,
ră perturbarea operaţiilor militare, luând în considerare şi posibilitatea întreruperii
· culaţiei din cauza bombardamentelor aeriene, la nodurile de cale ferată de pe linia
ocşani-Nămoloasa-Brăila. În momentul evacuării, garniturile trebuiau să aibă, pe cât
ibil, încărcătura completă 1 1 7.

11
Ibidem, Fond P.C.M., dosar nr.49/ 1 944, vol.l, f. l 55 .
12 1bidem, Fond P.C.M., dosar nr.49/ 1 944, vol . l , f. l 55 .
.
o
A.N . I .C., Fond P.C.M.-Cab., dosar nr.22 1 / 1 944, f.98.
•• A.M.R., Fond 3467, dosar nr.232/ 1 943, f.5 1 0.
15 Ibidem, f. l 3.
16 Ibidem, ff.3-4.
17 1bidem, Fond 54 1 9, d.687/ 1 943, f.35.
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Pentru parcarea lor, s-a găsit o soluţie ingenioasă şi extrem de
înfundarea liniilor secundare cu trafic redus din Banat. Lungimea acestor linii, în

200 km, pennitea parcarea a 25.000 de vagoane, adică jumătate din materialul
C.F.R. La rândul lor, cele aproximativ 1 000 de locomotive erau dirijate în lil>o'V\1 •,,..,
vestul ţării, până la limita de exploatare nonnală a acestora şi pe liniile de garaj din
1 18
staţii mai mari, în apropiere de �riie principale •

Pentru organizarea, supravegherea şi execuţia acţiunilor de îmbarcare şi
a materialului rulant, a fost înfiinţată o structură, denumită Comisiunea 1111 C.F.R.
ajutată de inspecţiile de mişcare C.F. R., delegaţii Marelui Stat Major şi un
Organizaţiei Col. Mosiu. Odată cu expedierea materialului, aceasta era obligată să
câte un inventar pentru fiecare vagon sau locomotivă, în care se specificau
1 19
greutatea şi starea la plecare •

La destinaţie, materialele erau luate în primire de către Comisiunea 1 1 1 1

Vest, cu sediul în Timişoara care, la rândul e i coordona activitatea altor şapte sut�nl
aflate în staţiile Timişoara, Arad, Cărpiniş, Sân Andrei, Buziaş, Gătaia şi Oraviţa.
riie sosite 'erau îndrumate pe eele şase linii, comisia organizând paza vagoanelor
cazarea şi hrănirea personalului de pază şi de exploatare de pe liniile înfundate.
vagoanelor şi Jocomotivelor parcate era simplă şi eficace. Astfel, Jocornotivele erau
într-un registru cuprinzând seria, numărul şi depou! de parcare iar vagoanele,

registru, cuprinzând seria, numărul, felul mărfii, greutatea, staţia de încărcare,
120
destinatarul, linia de parcare poziţia între staţii şi kilometrul la care se găseşte •
Securitatea acestora era asigurată de către o companie de pază C.F.R.,

pe şase ·plutoane câte unul pentru fiecare secţiune de linie. Infractorii care ar fi
devastarea trenurilor în care se găseau depozitate bunuri materiale, erau
121
sancţiuni drastice •
Personalul de exploatare al unităţilor de căi ferate urma să asigure

până în ultimul moment iar personalul civil C.F.R. urma companiile militare de
pe măsura. evacuării staţiilor. Unităţile de pază întrerupeau activităţile specifice de

control pe reţeaua feroviară pe măsura încetării circulaţiei trenurilor,

ultimele garnituri în circulaţie. Pentru buna coordonare, unităţile de pază
păstreze continuu legătura cu cele de exploatare a căilor ferate, pe tot timpul oq;11asaru
Î n privinţa populaţiei civile, decizia autorităţilor a fost categorică: nu se va

evacuare masivă a populaţiei, deoarece, "trebuie să se asigure continuitatea
1 23
românesc" • Prevederile ordinelor şi instrucţiunilor au respectat cu stricteţe princ

1 18
1 19
1 20
12 1
1 22
1 23

1bidem, dosar nr. 974/1 944, f.337.
Ibidem, f.338.
Ibidem, ff.339-340.
Ibidem, f.34 1 .
Ibidem, dosar n r. 563/1 943, ff.530-53 1 .
Ibidem, dosar nr. 977/1 944, f.48.
·
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trebuie golite de populaţie ţinuturile româneşti, pentru a nu �lăbi poziţia noastră etnică.
ce priveşte evacuarea populaţiei - spunea Ion AntonesCu în şedinţa Consiliului de
· din 26 ianuarie 1 944 - noi trebuie să urmărim un principiu care are la bază un
superior al neamului românesc. Dacă în aceste provincii, care din cauza tluctuaţiei
dintre popoare trec periodic dintr-o mână în alta, la fiecare fluctuaţie eliminăm
1 românesc de aici [ ... ], dacă de câte ori eram ameninţaţi cu invazia, populaţia
pleca, am fi rezolvat problema în dezavantajul nostru şi avantajul ocupantului,
n-am fi putut să ne mai valorificăm niciodată drepturile noastre etnice şi istorice
acestor provincii. Deci noi nu trebuie să ne gândim să facem o evacuare masivă a
laţiei româneşti. Vom scoate din Bucovina, după cum vom scoate şi din Basarabia,
nenorocirea va veni peste noi şi vom scoate şi din Moldova, însă numai ce este strict
, căci nu se poate ca neamul românesc să piară"124•
Pornind de la acest principiu, s-a stahilit că se vor evacua numai elementele tinere,
de luptă, care eventual ar putea fi folosite de inamic125• Rezerviştii (ofiţeri,
trupe, funcţionari civili) din Basarabia, Bucovina şi Moldova înscrişi în
le de mobilizare ale unităţilor şi formaţiunilor militare urmau să fie trimişi la unităţi
măsura evacuării teritoriului. Din aceştia, unităţile îşi constituiau rezerva de 20%, (faţă
rezerva normală de 1 0%), peste efectivele la care aveau dreptul Şi, concomitent,
în concedii sau desconcentrau personalul domiciliat în teritoriile neevacuabile.
"
IUUI IIL<lu • pentru lucru erau obligaţi să urmeze instituţiile sau întreprinderile în care îşi
activitatea126• Totodată, s-a hotărât plasarea în vestul şi sud-vestul ţării a
premilitari din contingentele 1 945-1 948, precum şi a tinerilor din contingentele
1 944, care la vremea respectivă nu erau încorporaţi 127. Nu erau incluşi în planurile
evacuare evreii şi minoritarii. Conform instrucţiunilor, aceştia r4mâneau pe loc128•
Exceptând categoriile de mai sus, evacuarea populaţiei civile a păstrat un caracter
Autorităţile locale erau însă obligate să desfăşoare activităţi de propagandă
a convinge populaţia să rămână pe loc129• Mai mult, pentru ca situaţia să nu scape
sub control, Ministerul Afacerilor Interne a stabilit că nimeni nu se poate evacua fără a
fi eliberat, în prealabil, o autorizaţie de evacuare. În comunele rurale, de exemplu,
· · putea fi eliberată numai de către primar, cu aprobarea pretorului130.
·

A.N . I .C., Fond P.C. M.-Cab., dosar nr.223/1 944, f. l 4 1 .
D.J.A.N. Bt., Fond Prefect. Bt., dosar nr. 82/ 1 944, f. l .
A . M . R:, Fond 54 1 9, dosar nr. 563/ 1 943, f. 373.
Ibidem, Fond 3467, dosar nr. 1 9 1 / 1 943, f.23 1 .
A.N.I.C., Fond P.C.M., dosar nr.49/ 1 944, voi.J, f.85.
Ibidem, f. l 54.
A.N.I .C., Fond Inspectoratul General al Jandarmeriei (în continuare: Fond I .G.J.), dosar nr.
1944, f. 1 30.
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Organizarea evacuării populaţiei civile revenea prefecturilor de judeţ
beneficiau, în acest scop, de spru inu l jandarmeriei n 1 •
.
Termenul de popula{ie civilă desemna în concepţia generală a
intelectualii, pensionarii, meseriaşii, comercianţii, ţăranii înstăriţi, etc. m, care, odată
în zonele de destinaţie, trebuiau să-şi câştige existenţa prin mij loace proprii,
constitui o sarcină suplimentară pentru stat. La sosire, autorităţ ile locale îi
împreună cu familiile lor, le asigurau cartiruirea şi controlul medical, după care îi
categorii. Meseriaşii erau indrumaţi pentru a-şi găsi de lucru, pc cât posibil
pregătirii iar muncitorii agricoli expediaţi în comunele unde se simţea necesitatea
de lucru, pentru a se angaja la proprietarii de pământ sau chiar la locuitorii cu
erau salariza.ţi după munca depusă. Negustorilor, consideraţi a dispune de
pricepere, li se permitea derularea afacerilor în continuare, evident, în noile
Aceştia erau socotiţi "burghezia neamului românesc, care nu trebuie distrusă"n4 •
La nivelul fiecărui judeţ din regiunile evacuabile, s-au întocmit tabele
cuprinzând populaţia civilă care intenţiona să se evacueze, tabele centralizate
către organele de coordonare. Prin aceasta se urmărea plasarea populaţiei de
manieră încât să se evite aglomerările în regiunile susceptibile a fi bombardate
concentrarea unor mase mari de oameni în spatii restrânse. Zonele de plasare a
evacuate sunt prezentate în anexa nr 4 . .
La 1 O martie 1 944, numărul persoanelor estimate a se evacua din M
ridica la 1 46.600n5 din Basarabia la 82.725 1 36, şi la 32.096 din Bucovina 1 37• În
este prezentată repartiţia acestora în zonele de primire.
Pregătirea operaţiei a fost îngreunată considerabil de situaţia concretă din
În acest sens sunt relevante câteva aspecte, primul dintre ele referindu-se la
ţară a populaţiei de dincolo de N istru.
La 26 septembrie 1 943, deci într-o perioadă în care problemele
evacuări se aflau încă într-o fază incipientă, autorităţile centrale aveau în vedere
evacuare populaţia românească din Transnistria, ruşii care au activat sub
românească şi românii din Basarabia şi Bucovina, care prin situaţia şi
românească ar fi putut constitui obiect al represaliilor ocupantuluin,8. În luna
aceluiaşi an, Ion Antonescu a reacţionat vehement la aflarea veştii că 1 2.000 de
de dincolo de Bug, neînregistraţi ca români, voiau să se refugieze în ţară. El
·

1 3 1 I bidem, f. l 3 1 .
1:1 2 A.N.I .C., Fond P.C.M .-Cab., dosar nr.32/ 1 944, f.67.
133 A.M.R., Fond 54 1 9, dosar nr. 977/ 1 944, ff.8-9.
1 34 A.N . I .C., Fond P.C.M.-Cab., dosar nr.2 1 1 / 1 944, f.239.
1 3 5 Ibidem, dosar nr.32/ 1 944, f.68.
1 36 Ibidem, f. 72.
1 37 Ibidem, f.82.
1 38 A.M.R., Fond 54 1 9, dosar 'nr. 690/ 1 943, f.332.
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ie "pusă stavi lă acestui puhoi" i�r rţ:fugiaţii să fie primiţi numai în Bas�rabia şi în nici

caz dincoace de Prut, "pentru a mi se genera dezordine" 1 39. În plus, tr�buia evitată

· bil itatea infiltrării unor elemente duşmănoase: agenţi sabotori, agitatori comunişti, etc.
atare, la 1 5 februarie 1 944 erati ela�orate ln.s:n,·uc;{iuni(e nr 689. ooo' prin care se instituia
,
control riguros al tuturor persoanelor civile şi m i litare, ce intenţionau să treacă din

stria la vest de N istru. Se interZicea astfel trecerea populaţiei transnistrene spre

cu excepţia funcţionarilor, tehnicienilor, m i l itarilor în concediu sau în interes de

·u şi a unei părţi a populaţiei. S-au stabilit punctele prin care se făceau trecerile.

concret de executare al controlului, ce acte trebuiau să posede cei evacuaţi. N ic i un

nu se putea stabi l i pe teritoriul ţării, la vest de N istru, chiar dacă poseda autorizaţie
dată

de

Guvemământ

Şi' aprobarea M i nisteru lui Afacerilor I nterne, dacă

ţia nu avea aplicată v iza şi ştampi la de către ofiţerul de control al punctului de
Cei găsiţi cu autorizaţia fără v iză şi ştampilă erau consideraţi frauduloşi şi

i la vest de N istru 140• Măsura a fost considerată utilă mai ales că între timp, zona

evacuare a populaţiei din Transnistria a fost fixată în Banat 1 4 1 •

Pe de a ltă parte, germanii intenţionau la rândul lor, să evacueze populaţia germană

Bug şi N istru, aproximativ

60 000 de persoane. În acest scop, populaţia urma să fie

�nct;,r<>t<� iniţial în fostele coloni i gennane din Basarabia, iar u l�rior în Polonia. Pentru a

însă aglomerările pe teritoriul ţării şi dificultăţile inerente unei asemenea acţiuni, Ion

. ...
nv"'""�

s-a opus planului respectiv. El comunica ministru lui Manffed von Killinger ( la

1 944) că satele foste coloni i germane din sudul Basarabiei sunt în parte

iar restul sunt destinate populaţiei româneşti din Transnistria. În acelaşi timp,

ca populaţia germană ce se evacuează să fie d irijată spre Galiţia şi Polonia prin

istria, iar dacă acest lucru nu este posibil, să se studieze posibilitatea îmbarcării în

la Ovidiopol şi Bugaz, eventual Chili a-Ismail şi de acolo, pe Dunăre şi mare,
să fie
'

în Polonia, prin Gennania142•

În al treilea rând, criteriile impuse pentru plasarea populaţiei în teritoriu, nu au

fi respectate întru totul, încă din faza de pregătire. Cu toate măsurile de păstrare a
ui pregătirilor, populaţia s-a alarmat şi cei care au dispus de fonduri au plecat,
unde au crezut de cuviinţă: la rude, cunoştinţe, sau în localităţi unde stăteau,

şi simplu, cu chirie, ceea ce a creat mari dificu ltăţi factorilor de coordonare. S-a ajuns
ituaţia ca centre cum sunt S ibiul şi Timişoara să necesite descongestionarea încă
de declanşarea operaţiei 143 •

.N. I .C., Fond P.C.M.-Cab., dosar nr.375/ 1 943, f.3 5 1 .
.M.R., Fond 54 1 9, dosar nr.563/ 1 943, ff.79-80.
Ibidem, dosar nr. 690/ 1 943, f.340 .
. N.I .C., Fond P.C.M., dosar nr. 49/ 1 944, voi .J, f.69.
Ibidem, Fond P.C.M.-Cab., dosar nr.22 1 / 1 944, ff.224-225.
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Dificultăţile pregătirii unei operaţiuni de asemenea amploare au fost
faptul că refugiaţilor trebuia să li se asigure condiţii, fie chiar şi minime, de cazare,
şi asistenţă medicală.
Pe timpul deplasării, la sfărşitul fiecărei etape de marş, coloanele de
mau să se oprească de-a lungul itinerarului, putându-se abate in comunele latera
la cel mult 3 kilometri distanţă. Pentru adăpostirea oamenilor pe timpul
nele administrative comunale, ajutate de personalul care încadra posturile de
pregăteau cazarea in localităţi, asigurând în primă urgentă adăpostirea copiilor
bătrânilor144 • Reprezentanţii Comisariatului General al Refugiaţilor au prevăzut
colaborare cu autorităţile locale a unor cămine de trecere estimate la o capacitate de
200 persoane, cămine care um1au să fie improvizate, de regulă, în şcoli145•
În zonele de primire, cazarea evacuaţilor .. era de competenta organelor
Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit hotărârii Consiliului de M iniştri din 1 2
1 944, acest minister era singurul autorizat "a executa în orice regiune a ţării
pentru cartiruirea autorităţilor militare şi civile, a instituţiilor de stat, a
orice natură şi a populaţiei evacuate în legătură cu starea de război". •,. ,..;r.,;;r....;
evacuaţi era obligatorie şi nu dădea dreptul la plata nici unei chirii în comunele
rechiziţionarea imobilelor se executa de către poliţie iar în cele rurale, de către
ajutaţi de jandarmi 1 46•
Zonele de cartiruire erau stabilite şi comunicate M inisterului Afacerilor
către Marele Stat Major. În acest scop, comandamentele unităţilor din corpurile 1 ,
armată au executat recunoaşteri pentru stabilirea posibilităţilor de cazare nu numai
armată, ci şi pentru populaţia civilă. Pentru fiecare localitate sau chiar aşezare ·
întocmit câte o fişă în care se indica numele localităţii, comuna şi judeţul de care
numărul populaţiei, numărul clădirilor şi al gospodăriilor, cooperativele şi
de care dispune, posibilităţile de cazare în general1 47• Centralizarea datelor
aceste fişe a permis organelor militare de coordonare întocmirea, pentru fiecare
cartiruire, a unui set de tabele în care se indicau localităţile unde trebuiau
autorităţile, instituţiile de stat, întreprinderile şi populaţia civilă, cu precizarea
de persoane şi a altor detalii necesare derulării activităţilor de cartiruire în condiţii
Tabelele au fost înaintate Ministerului Afacerilor l nteme care, la rândul său, le-a
structurilor subordonate din t�ritoriu, spre execuţie148•
În principiu, populaţia unui judeţ era cartiruită intr-o plasă, evitându-se
reşedinţă în măsura posibilităţilor, instituţiile de stat erau cartiruite în oraşe.
evacuărilor revenea prefecţilor din judeţele primitoare, de acord cu organele
·

·

1 44 A . M . R., Fond 54 1 9, dosar nr. 563/ 1 943, f.578.
1 4s Ibidem, dosar nr. 969/ 1 944, f.4.
146 1bidem, dosar nr. 1 055/1 944, f.6.
1 47 Ibidem, dosar nr. 687/ 1 943, ff. 8 1 -82.
148 Ibidem, dosar nr. 977/1 944, f. 1 77.
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locale, şi se realiza numai pe baza tabelelor primite de la Marele Stat Major. Dacă nu erau
prevăzute în tabele, nici o unitate sau grup de refugiaţi nu erau admise pe teritoriul
judeţului respectiv. Făceau excepţie funcţionarii a căror plasare individuală la posturile
hotărâte se executa în baza ordinului de serviciu eliberat de instituţia la care lucrau. Era
permisă, de asemenea, instalarea la rude, prieteni ori în proprietăţi particulare a familiilor
funcţionarilor care doreau să se deplaseze anticipat, din luna februarie. În acest caz,
imobilele erau notate pentru a fi scutite de cartiruire şi pentru evidenta disponibilităţilor149•
Pentru asigurarea hranei populaţiei rămase, autorităţile centrale au dispus ca în
teritoriile evacuabile să se lase pe loc zahăr şi cereale, în cantităţi suficiente până la recolta
următoare, plus sămânţa, conform principiului "lăsăm populaţiei hrana asigurată".
Dcpozitele de alimente rămase nu erau distruse, fiind prevăzut ca produsele să fie
împărţite populaţiei în ultimul moment, înainte de retragerea administraţiei şi annatei.
Măsura era stabilită în ideea ca în "teritoriile vremelnic părăsite" viaţa să-şi poată continua
cursu 1 nonnal 1 50 •
La 4 martie 1 944, Marele Stat Major a propus ca pe timpul cât durează evacuarea
populaţiei din nord-estul ţării şi până la plasarea ei în zonele fixate, comandamentele,
corpurile şi serviciile annatei să ia măsuri pentru a pregăti hrana, în funcţie de
posibilităţile fiecărei unităţi, pentru un număr de persoane care se va stabili de
comandantul gamizoanei respective. În rezoluţie, Ion Antonescu a ordonat: "Este o
necesitate să-i hrănim prin annată şi parronaj. Să se ia măsuri în consecinţă, în acord
rfect între cele două autorităţi. Annata să pună la dispoziţie localurile sale peste tot,
ntru adăpostirea refugiaţilor până la repartizarea pe teritoriu. Să funcţioneze în toate
urile şi centre de asistentă medicală" 1 5 1 • În plus, Comisariatul General al Refugiaţilor
vea în vedere organizarea de cantine centrale şi locale în zonele de oprire la sfărşitul
�eeărei etape de marş. Pentru aceasta, se intenţiona folosirea la maximum a cantinelor
�a existente ale Consiliului de Patronaj. În zonele unde acestea nu tăceau faţă ·
licitărilor, unnau să se înfiinţeze altele noi 1 52 • Cheltuielile erau suportate de către
omisariat. Acesta punea la dispoziţia prefecturilor, prin organizaţiile j udeţene ale
onsiliului de Patronaj, fondurile necesare funcţionări i cantinelor şi căminelor153•
În judeţul Bacău, de exemplu, aflat pe itinerarul de deplasare al coloanelor de
fugiaţi, s-au organizat 1 3 cantine unde într-o singură zi, serveau masa 6 -7.000 de
rsoane1 54• În mod similar s-a procedat şi în zonele de primire a evacuaţilor. Astfel, în
deţul Braşov s-au organizat 7 cantine, în judeţu l Făgăraş - 3, Vâlcea - 7, Dâmboviţa -

9

Ibidem, ff.6-7.
A.N . I .C., Fond P.C.M .-Cab., dosar nr.223/ 1 944, f 1 48.
1 Ibidem, dosar nr. 32/ 1 944, ff. l 30- 1 32.
Il
A.M.R:, Fond 54 1 9, dosar nr. 969/ 1 944, f.4 şi 5 .
1 3 Ibidem, f 6.
A.N . I .C., Fond P.C.M., dosar nr. 75/ 1 944, ff.6 1 , 67.
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Mu�ul
6 1 55 • Aprovizionarea acestora se realiza din depozitele înfiinţate
Subsecretariatului de Stat al Aprovizionării1 56•
Sunt de remarcat în această privinţă eforturile Societăţii Naţionale de Cruce
În judetul Soroca, de pildă, societatea a realizat cu concursul Cercului Teritorial,
case de odihnă pentru refugiaţi în gările Otaci, Volcinet, · Lipnic şi Floreşti, în
Soroca şi în comunele Zguriţa şi Bădiceni. În comunele Cosăuţi, Năduşiţa,
Vechi, Vadu-Roşca şi Fr4muşica a organizat ceainării1 57• La 1 martie 1 944,
Societăţii Naţionale de Cruce Roşie punea în subzistenta annatei două cantine
ceainării în judţlţu( Orhei 1 58 etc. Subzistenţele necesare cantinelor şi ceainăriilor
dispoziţia annatei erau distribuite prin unităţile sau depozitele militare cele mai
cheltuiala se suporta din fondurile creditului de război iar personalul ce încadra
era plătit cu salariul de infirmiere auxiliare1 59•
Organizarea asistentei sanitare a revenit M inisterului Muncii,
Ocrotirilor Sociale, în colaborare cu Secţia a I V-a Servicii din Marele
Comitetul Restrâns pentru Combaterea Epidemiilor şi Direcţia Superioară San
Acestora li se adăugau Societatea Naţională de Cruce Roşie şi Comisariatul
Refugiaţilor.
O prima măsură viza teritoriul evacuabil. Aici era lăsată, principial, o
sanitară redusă, precum şi materiale sanitare sţrict necesare pentru îngrijirea
gravi din spitale şi _a populaţiei rămase. În spitale rămânea personalul strict ""'"'P<=<•r
sanitar cât şi administrativ din rândul celor care nu doreau să se evacueze, cu
nu aibă obligaţii militare. În cazul deficienţelor, pentru completarea personalului se
face apel la servici.i le medicilor în vârstă, a medicilor femei şi evrei. Dintre bolnavii
în spital se evacuau cei vindecabili cu obligaţii militare. Cei din spitalele de
mintali cronici, din spitalele şi aşezămintele de copii rămâneau pe loc 1 6 1 •
Aparatura medicală adusă în Transnistria începând din 1 94 1 era evacuată,
lăsat pentru îngrijirea populaţiei locale tot materialul sanitar găsit în această
instalarea administraţiei româneşti1 62•
Medicii şefi ai judeţelor, în înţelegere cu autorităţile civile şi militare, erau
să asigure, prin medicii şi personalul sanitar auxiliar pe care-I destinau
supravegherea şi asistenta medicală a convoaielor şi grupurilor de populaţie
·

1 55

Ibi dem, f. 8 1 .
A . M . R., Fond P.C.M., dosar nr. 75/ 1 944, ff.6 1 , 67.
1 57 I bidem, dosar nr. 974/ 1 944, f.388.
1 58 I bidem, dosar nr. 582/ 1 943, f.3 1 6.
1 59
I bidem, f.3 1 8.
160
I bidem, f.39.
161
Ibidem, dosar nr. 7721 1 943, f.26.
162
A.N . I .C., Fond P.C.M., dosar nr.36/ 1 944, f.26.
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acuau pe jos163• Pe timpul deplasării, fiecare coloană de refugiaţi trebuia să dispună de

1 puţin un medic · uman, iar convoaiele hipo sau coloanele de animale, de câte un

terinar1M. În Planul organizării asistenţei. Înregistrării şi plasării populatiei evacuate.

omisariatul General a l Refugiaţilor prevedea înfiinţarea pe itinerariile de deplasare, a
sturilor de

prim-ajutor

pentru

oameni

şi

animale.

În

acest

scop,

erau

folosite

ispensarele umane de pe itinerarii, completate la nevoie cu personal sanitar din restul

deţu lui. În zonele de staţionare ale coloanelor urmau să fie improvizate cuptoare de
arazitare şi, pe lângă acestea, băi (duşuri)165. Schema organizării unui itinerar de

acuare în domeniul asistentei, confom1 concepţiei Secţiei M ilitare a C . G . R.T.N., este

ezentată în anexa nr.6.

În zonele de primire a refugiaţilor, asistenta medicală era asigurată prin unităţile

nitare existente, folosindu-se personalul sanitar din zonă şi cel evacuat166. În plus,

pulaţia putea beneficia de asistenta personalului de specialitate al armatei în spitalele

ilitare pennanente şi în cele de zonă interioară, aflate la rându l lor în evacuare, precum şi
spitalele civile evacuate167.

·

Transportu l resurselor evacuate în cadrul operaţiei s-a organizat în funcţie de

dinea de urgenţă, de către Marele Stat Major, organ care a dirijat, prin structurile
bordonate, toate transporturile de evacuare.

În concepţia generală a operaţiei, căile ferate şi vasele maritime sau fluvia le,

au să fie întrebu inţate la maximum atât cât permitea situaţia operativă, de preferinţă

tru transportul resurselor care, din cauza greutăţii, volumului şi importantei lor nu

teau fi evacuate cu a lte mijloace: fabrici, uzine, instituţii de stat, diferite bunuri

onomice, spitale, policlinici, materi i prime. Autovehiculele şi trăsurile (căruţe, care, etc),
teau fi util izate la transportu l celorlalte resurse, formându-se coloane de aceeaşi viteză şi

cât posibil, cu aceeaşi încărcătură. Ele puteau fi încărcate cu materiale sau subzistenţe,

avutul şi fam i l i ile personalului instituţiilor precum şi ale populaţiei civile căreia i se

găduia să se evacueze. Prin avut, se înţelegea hrana pentru u11 timp cât mai îndelungat şi

ictul necesar pentru igienă. Transportul de mob i lă sau alte obiecte de care respectivii se

teau dispensa era strict interzis. Deplasarea animalelor se făcea în convoaie, pe jos168•

Capacităţile de transport · pe calea ferată erau însă limitate, datorită nevoilor

rative proprii şi a t ransporturilor germane. La acestea se adăugau reducerea parcului de

terial rulant care la rându l lui, trebuia evacuat treptat precum şi întreruperile de

'rculaţie datorate actelor de sabotaj şi bombardamentelor. La stărşitul lunii ianuarie 1 944,
exemplu, posibilităţile zilnice de transport erau de

3

A.M.R., Fond 54 1 9, dosar nr. 772/ 1 943, f. l 2.
Ibidem, Fond 3467, dosar nr. 1 9 1 / 1 943, f.298.
Ibidem, Fond 54 1 9, dosar nr. 969/ 1 944, f.5 .
A.N. I .C., Fond P.C.M., dosar nr.49/ 1 944, vol.l, f. l 56.
7 A.M.R., Fond 54 1 9, dosar nr. 687/ 1 943, f.267.
Ibidem, ff.30-3 1 .
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340 de vagoane pentru Basarabia,

Bucovina şi Moldova şi 1 00 de vagoane pentru Transnistria169, în condiţiile în
potrivit estimărilor Marelui Stat Major pentru cele 624.500 tone de evacuat pe calea
erau necesare 4 1 .002 vagoane170.
În această situaţie, transporturile s-au organizat în două variante sub
ipoteze. Prima variantă lua în calcul efectuarea de transporturi combinate pe calea
prin coloane auto, coloane cu tracţiune animală şi pe jos. Pentru cea de a doua i
prevedea deplasarea numai prin coloane auto coloane cu tracţiune animală, Şi pe jos,
se conta pe vagoane de cale ferată. Ipotezele de transport făceau parte i" n,t..n-r<>nltlli
Planul de evacuare întocmit de autorităţi şi de instituţiile interesate1 7 1 •
Transportul pe calea ferată era posibil numai în baza cererilor înaintate în
Marelui Stat Major. Distribuirea către beneficiari a vagoanelor pentru încărcare în
cotei de vagoane stabilită se făcea pe plan local de către o comisie formată
reprezentantul Organizaţiei Col. Mosiu, delegatul Secţiei a VI-a (transporturi) din
Stat Major pe lângă organele C.F.R. şi inspectorul de mişcare de la Cernăuţi,
Chişinău sau Tiraspol, după caz. Vagoanele erau distribuite în funcţie de
evacuare comunicată săptămânal de Marele Stat Major1 72•
Pentru instalaţiile industriale şi mărfurile predate cu scrisori de trăsură, co1etar1
vagoane complete, transportul se făcea cu foi de strămutare, documente anume
pentru transporturile de evacuare. În ceea ce priveşte transportul persoanelor, s-au
bilete de călătorie şi foi de drum speciale care dădeau dreptul posesorilor la
60 kg de bagaje173• Ofiţerii şi subofiţerii activi concentraţi, mobilizaţi sau
împreună cu familiile lor precum şi funcţionarii bugetari cu familiile,
documente de transport gratuite. Se mai puteau deplasa gratuit orfanii de război cu ,
lor legali, personalul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie şi al Consiliului de
aflaţi în serviciu în zonele de evacuare1 74•
La nivel judeţean, mijloacele de transport aflate pe teritoriu sau puse la dJspo��•tJc
Marele Stat Major, erau repartizate de către prefect în acord cu reprezentantul
Col. Mosiu. Sarcină deosebit de dificilă, întrucât rechiziţiile masive de mij
transport şi' animale de tracţiune pentru armlftă creau un gol ce nu putea fi lesne
Cercul Teritorial Suceava de exemplu a rechiziţionat în martie 1 944 pentru l'nln<>r>PI,.
transport militare 1 .500 de cai şi 490 de căruţe175• Prefectul judeţului Botoşani raporta
martie 1 944 că faţă de necesarul în căruţe şi animale şi faţă de existent, rezultă că nu
1 69

Ibidem, dosar nr. 977/ 1 944, f.250.
Ioan Scurtu, Constantin Hlihor, op. cit, p. 1 34.
1 7 1 A.M.R., Fond 54 1 9, dosar nr. 687/ 1 943, tf.34-35.
1 72 A.N . I .C., Fond P.C.M., dosar nr.491 1 944, vol.l, ff. l 56- 1 57.
1 73 Ibidem, ff. l 58- 1 60.
1 74 Ibidem, f. l 46.
1 75 Constantin Cloşcă, România in infernul marii conflagraţii. Frontul /aşi-Chişinău,
1 997, p. 89.
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toate nevoile de evacuare cu ceea ce aveau în judeţ, lipsurile fiind de 4.4 1 5 c�ruţe
lipsă), 8.780 animale - cai şi boi (48% lipsă). Se vede lămurit că în caz de executare
· 1 1 1 1 B, în ipoteza a 1 1-a, va rămâne pe teritoriu circa .jumătate din bunurile care
pot evalua1 76• Pentru a nu împiedica buna organizare a operaţiei, Marele Stat Major a
Corpului 4 Armată şi Corpului J Teritorial să nu rechiziţioneze pentru armată
hipo aflate în proprietatea autorităţilor urbane şi rurale, necesare evacuării
şi valorilor, caii şi trăsurile pretorilor, a11• 'turismele proprietate personală ale
" lor şi cele rechizitionate pentru nevoile admuustraţiei locale177•
Pentru deplasarea pe jos au fost instituite o sene de reguli foarte stricte, menite să
coordonarea şi execuţia ordonată a mişcării. Astfel, stabilirea itinerariilor,
zilnice, staţionarea, mişcarea coloanelor şi problemele de reglementare a
· · se fixau numai de autorităţile militare, fiind obligatorii pentru cele civi le.
primau transporturile operative, prioritatea la treceri revenea armatei de
ni. Dacă la treceri erau angajate coloane de evacuare civile, acestea se întrerupeau
când nevoia impunea atluirea trupelor operative.
Obligatoriu, fiecare transport avea câte ,un comandant (şef) şi ajutor, responsabili de
la destinaţie a persoanelor şi bunurilor materiale, şef care răspundea în faţa
de orice abatere ivită pe timpul deplasării. Respectivii luau în primire bunurile
IMont<>ltP pe bază de acte1 78 •
În Moldova, Basarabia şi Bucovina organizarea mişcării revenea corpurilor 3, 4 şi 5
urmând să înceapă în ordinea zonelor comunicate din timp de Marele Stat
în raport cu evoluţia evenimentelor de pe front. Se impune menţionat faptul că
era organizată pe coloane distincte, separate pentru unităţile şi formaţiunile
care erau evacuate şi separate pentru populaţia civilă.
Pe timpul deplasăm erau prevăzute măsuri de asigurare împotriva partizanilor,
"lor şi sabotorilor179•
Autorităţile administrative se deplasau eşalonat: eşalonul 1, condus de subprefect şi
1 II, condus de prefect. Coloana unui judeţ era fracţionată pe preturi, cu comunele
La comună, responsabilul cu îmbarcarea era notarul. Din februarie 1 944,
plasă au început "repetiţiile pentru evacuare": îmbarcarea în căruţe şi fonnarea
"v' ""''v• sub asistenta subprefectului, pretorilor şi notarilor din plasa reSpectivă 1 80 •
Deplasarea populaţiei din mediul urban admisă la evacuare, se realiza sub
unui delegat al poliţiei locale, ajutat de un număr suficient de agenţi pentru
ordinii. Cei din mediul rural se deplasau sub conducerea unui ofiţer activ de la
de Jandarmi, ajutat de un subofiţer şi 4-5 jandarmi de fiecare plasă. Ambele
A.N. Bt., Fond Prefect. Bt. , dosar n r. 781 1 944, f.73.
M.R., Fond 3467, dosar nr. 1 76/ 1 943, f. l 38.

dem, Fond 54 1 9, dosar nr. 6871 1 943, ff.40-42.
dem, Fond 3467, dosar nr. 1 9 1 / 1 943, ff.298-299. ·
A.N., Bt., Fond Prefect. Bt., dosar nr. 82/ 1 944, f.2.
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convoaie se aflau sub comanda ofiţerului de jandarmi care conducea populaţia
zonele de primire, personalul poliţienesc şi al jandarmeriei amintit, rămânea la

prefecţilor din judeţele evacuate pentru a ajuta la cazarea şi hrănirea populaţiei

condus-o18 1 •

Potrivit planurilor întocmite de autorităţile centrale, ultimele elemente care

teritoriu l evacuat, retrăgându-se odată cu annata de operaţii erau formaţiunile de
Acestea rămâneau pe loc, până în ultimul moment, pentru a împiedica o

evacuare în masă a populaţiei civile şi pentru a contracara acţiunile bandelor de

În plus, faţă de acţiunile tot mai intense ale partizanilor în zonele apropiate
frontului,

factorii

de

decizie

militari

considerau

absolut

necesar

ca

jandarmeriei să fie prezentă în teritoriu. Era modalitatea prin care se putea asi

�

ra
8
avutul populaţiei rămase şi, mai ales, instalarea în linişte a armatei de operaţiuni 2•
Pe timpul evacuării, jandarmii trebuiau să execute dispoziţiile marilor

zonă. Misiunile lor vizau asigurarea ordinii interne şi paza instituţiilor, poliţia

pe arterele principale de atluire a coloanelor de refugiaţi, paza lucrărilor de

punctelor obligate de trecere peste Prut, paza ·liniilor telefonice, telegrafice şi
ferate183•

Fonnaţiunile de jandarmi din Basarabia, Bucovina şi Moldova se evacuau

urgenţe Pentru urgenta

1, se aveau în vedere întregul personal care se încadra la

arhiva şi documentele importante pe ultimii trei ani, echipamentul armamentul şi
materialele de strictă necesitate, mobilierul uşor, vehiculele şi animalele

jandarmeriei, familiile ofiţerilor şi subofiţerilor cu bagajele strict necesare. În
a, se evacuau mobilierul uşor şi materialele neevacuate în prima urgenţă1 84 •

Se cuvine menţionat faptul că, pe lângă evacuarea formaţiunilor proprii, ·

erau obligaţi să dea concursul autorităţilor administrative, pentru pregătirea şi
evacuării resurselor şi populaţiei civile1 85•
Până la

1 5 ianuarie 1 944, I nspectoratul General al Jandarmeriei a

distribl!it structurilor subordonate instrucţiuni speciale în spiritul dispoziţiilor
Marele Stat Major. Erau precizate formaţiunile de jandarmi care urmau a fi

ideea în care se executa operaţia şi modul de organizare al acesteia. Cursurile

Ofiţeri de Poliţie din Cernăuţi şi cele ale Şcolii de împrospătare a S
Jandarmi din Focşani au fost comprimate astfel încât între

1 O şi 1 5 ianuarie 1 944

subofiţerii elevi au susţinut examene de absolvire, după care au fost trimişi la

1 8 1 A.N.I.C., Fond I .G.J., dosar nr. 1 56/ 1 944, f. 1 1 2.
1 82 Ibidem, dosar nr. 1 72/ 1 944, f.344.
183 A.M.R., Fond 3467, dosar nr. 257/ 1 944, f.2
184 A.N.I.C., Fond. I .G.J., dosar nr. 1 56/ 1 944, f.83.
1 8 5 J bidem, dosar nr. 1 70/ 1 944, f.357.

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

1 98

·

ACTA MOLDAVIAE SEP.TENTRIONALIS
e, acestea au fost în măsură să acţioneze pentru îndeplinirea misiunilor specifice cu
've complete186•
Lucrările pregătitoare de. evacuare a unităţilor de jandarmi au fost finalizate până la
arie 1 944 187 • În acest scop s-a procedat la inventarierea şi ambalarea materialelor şi
lor, arhivele lăsate, (cele mai vechi de trei ani), au fost pregătite pentru distrugere. S
intat cereri pentru asigurarea vagoanelor necesare deplasăm pregătindu-se, însă şi
rea pe jos, în cazul în care nu ar fi existat trenuri disponibile în cooperare cu
le Teritoriale, s-au identificat mijloacele de transport auto şi hipo, organizându-se,
fiecare legiune, coloanele de marş. La cererea prefecţilor, s-a stabilit numărul
ilor necesari pazei şi poliţiei pe itinerare a convoaielor organizate de prefecturi.
· ia câte o unitate de foc, a fost distribuită personalului, diferenţa fiind lăsată în
ii, pentru a fi îmbarcată la primirea ordinului de evacuare. Legiunile au organizat
liniilor telefonice astfel încât legăturile să fie asigurate în permanenţă, scop pentru
alături de jandarmi, au .fost destinaţi oameni de încredere din rândul populaţiei
88
1
La 6 februarie 1 944, formaţiunile de jandarmi din Basarabia, Bucovina şi Moldova
pregătite pentru a evacua 1 8.027 oameni (254 ofiţeri, 4.61 1 subofiţeri şi 1 3.342
), 725 animale şi 57 maşini189• Aceste unităţi erau plasate peste unităţile similare din
ia, Muntenia Banat şi Ardeal, suprapunându-se pe cât posibil inspectorat peste
torat şi legiune peste legiune, astfel încât efectivele angajate să poată fi folosite
t în serviciu, întărind jandarmeria locală190• Localităţile de evacuare şi posturile de
dă ale formaţiunilor de jandarmi prevăzute în planul trimis de I .G.J. la 09 martie
Secţiei 1 (mobilizare) din Marele Stat Major, sunt prezentate în anexa nr 7.
Cu toate eforturile autorităţilor secretul cu privire la măsurile de evacuare nu a fost
t, fapt care a generat o stare de îngrijorare şi în regiunile ce urmau să fie supuse
ării, chiar de panică. "Panica s-a produs şi pentru că se ştie că în România asemenea
ri se iau foarte târziu; este tradiţie la noi în ţară ca măsurile de evacuare să se ia chiar
n. De aceea, toată lumea a crezut că evacuarea este iminentă", afirma la 27 ianuarie
, ministrul culturii naţionale, praf. Ion Petrovici191 •
Într-un raport al Secţiei a I l-a Contrainformaţii din Marele Stat Major, întocmit în
arie 1 944 se aprecia că "funcţionarii de stat şi militarii, ei înşişi nelămuriţi şi
ijoraţi de soarta familiilor şi a avutului lor după cele petrecute în 1 940, au fost agenţii
i desăvârşiţi ai panicii şi dezorientării. Populaţia din nord-estul ţării va pleca în mare
datorită într-o bună măsură şi propagandei făcute de noi, cu privire la bolşevici.
,

·

·

idem, f.35 1 .
idem, f.359.
idem, dosar nr. 1 7 1 1 1 944, ff7 1 -78.
idem, f l l 2.
idem, dosar nr. 8/ 1 944, f 1 6 .
.N.l .C., Fond P.C.M.-Cab., dosar nr.223/ 1 944, f. l 8.
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Tendinţa de plecare este cu atât mai mare, cu cât s-a spus că nu toată lumea
plece, sunt efecte de ordin contrar, care se întâmplă totdeauna în asemenea IV'<'7". •n····•
În nordul Bucovinei şi judeţul Storojineţ, "populaţia a fost extrem ·de
vestea că elemente sovietice au trecut Bugul, 70% din populaţie, indiferent de
s-a arătat hotărâtă să plece în interior la nevoie, chiar pe jos în judeţul Hotin
Bucovinei, populaţia românească tot atât de agitată, s-a hotărât să plece în masă
invazie" 1 9', se specifica în acelaşi raport. În Moldova şi sudul Basarabiei, zvonul .
căruia Germania ar fi tăcut propuneri de pace U.R.S.S.-ului cedându-i
Bucovina şi Moldova a produs, de asemenea, panică, toată lumea fiind convinsă
este motivul evacuărilor. La Bacău, în primele zile ale anu lui 1 944,
trenurile cu asalt, fără bilete şi fără autorizaţii, fiind necesară intervenţia
gară, iar la Roman populaţia a început să-şi strângă avutul şi să se pregătească
plecare1 94•
Spre sfărşitul lunii ianuarie, s-a putut observa o uşoară destindere în starea
a populaţiei, ca urmare a comunicatului privind deschiderea şcolilor (20
judeţul l aşi, de exemplu, ţăranii au declarat în marea lor majoritate, că rămân pe
Prefectura judeţu lui Botoşani raporta că "procentajul populaţiunii rurale care ar
evacueze ar fi de 5· %, iar în ce priveşte populaţia urbană de 1 0 % 1 %. Mai
februarie aceeaşi prefectură solicita aprobarea M inisterului Afacerilor Interne
măsuri împotriva funcţionarilor care nu "voiesc a-şi deplasa benevol familiile"
"până astăzi nu s-a hotărât nici unul din unnătoarele cauze: marea majoritate
că nu au bani suficienţi pentru a-şi întreţine familiile în altă localitate iar
comunali din judeţ, în cea: mai mare parte săteni, au gospodării bine întemeiate,
vite, etc. iar dacă-şi vor deplasa familiile, nu va avea cine să caute de gospodărie"1 97
Panica a generat efecte dăunătoare şi din punct de vedere economic:
populaţiei din Bucovina şi nordul Basarabiei de a se debarasa de moneda
apariţia profitorilor . care au început acapararea şi dosirea articolelor de primă
pentru â le putea specula ulterior valorificarea unor produse în grabă şi sub
sacrificarea inutilă a animalelor din gospodării, de teama ca acestea să
rechiziţionate1 98 • La 3 1 ianuarie 1 944, Parchetul Tribunalului Putna constata o
operaţiilor comerciale şi la vânzările de articole de manufactură datorită ·
îngrijorare în legătură cu evenimentele şi cu măsurile luate de autorităţile
care, deşi strict secrete, au ajuns la cunoştinţa publicului şi sub o interpretare
"

1 92

A.M.R., Fond 54 1 9, dosar nr. 97711 944, f. l 33 .
Ibidem, f. l 26.
1 9 4 Ibidem, ff. l 28, 1 30.
195 Ibidem, ff. l 29.
6
1 9 D.J.A.N. Bt., Fond Prefect. Bt., dosar nr. l 57/ 1 944, f. 1 3 1 .
197 I bidem, f.46.
1 98 A . M . R., Fond 54 1 9, dosar nr. 977/1 944, f. l 35.
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rodus o �re de alannare"'199• De ·asâncnea, · Parchetul Tribunalului Hotin sesiza că
roprietarii de PAmâni şi agricultorii înstăriţi se pregAtesc SA se evacueze ia'r unii s-au
evacuat flrl a se mai gândi să-şi cultive pământul şi să facă investiţiuni, atentionând că se
Pot prevedea � primlwp1rl greutăţi la . cultivarea pământului'.200. În atare conditii
observaţia ministrului de ·fitrante, Alexandru Neagu cum că "evacuarea este foarte
�licată, �f!U' d se poţtte deiorganiza teritoriul înainte de a apărea inamicul", a fost pe
Ciq>lin justifaeati201
Pentru 'starea ' de spirit a populatiei din zonele de primire a evacuărilor, sunt
sugestive constatările ofiterilor de contrainformatii însărcinaţi cu controlul pregătirii
operaţiei în regiunile respective. Potrivit acestora, evenimente ca: înapoierea la Sibiu din
1'ransnistria a misiunii religioase condusă de P.S. Vasile Stan, episcopul Maramureşului,
mobilizarea Corpului 4 de Annată, apariţia pe teren a unor organe civile şi militare pentru
pregătirea cazării evacuatilor, sosirea la Sibiu a unor refugiati din Cernăuţi care au adus
zvonul că s-a început evacuarea Bucovinei şi Basarabiei, iar pe drum sunt trenuri intregi
de refu�iaţi202, etc., au constituit tot atâtea motive de îngrijorare care prevesteau o situaţie
gravă. In plus, rechiziţiile de camere pentru evacuaţi au stâmit nemulţumiri, mai ales în
rândurile saşilor şi şvabilor care "au fost cu totul refractari, egoişti şi încăpăţânati". Aceştia
au informat comisiile de recensământ că in casele lor vor fi cartiruite numai familiile
germane, scop în care Grupul Etnic German ar fi instituit, in paralel, propriile comisii de
recensământ. Primii care au oferit cu toată bunăvoinţa camere şi alimente pentru refugiaţi
u fost românii. Majoritatea populaţiei de la sate a cerut chiar, in unele locuri, ca numărul
de camere fJXate prin recensământ să fie mărit, în cazul in care acestea ar fi fost
suficiente. În regiunile din Banat, şesul Olteniei şi câmpiile Oltului şi Cilinului,
titudinea binevoitoare a fost mai accentuată, "se pare, ca o consecinţă a stării materiale
floritoare de pe. aceste meleaguri. Populaţia de la munte mai nevoiaşă a fost mai puţin
inevoitoare". Totuşi, şi aici, in opinia ofiţerilor respectivi, "populaţia a fost convinsă că o
necesitate naţională trece pe planul intâi"203•
În rândurile populaţiei din judeţele gazdă a fost remarcat!, de asemenea,
grijorarea în ceea ce-i privea pe eventualii evacuaţi basarabeni, consideraţi a fi murdari,
i ales că odată cu aceştia, s-ar fi putut aduce flagelul tifosului exantematic. În regiunile
pective a luat proporţii specula alimentelor şi a camerelor de închiriat, fapt pentru care
reglementarea şi controlul preţurilor, "ce inerent se măresc în' asemenea
• .'

·

·

·.

'

·

,

,

/

A.N . I .C, Fond P.C.M., dosar nr. 1 06/ 1 944, f. 8.
Ibidem, f. 1 8.
1 A.N.I .C., Fond P.C.M.-Cab., dosar nr. 223/1 944, f.45.
2 A.M.R., Fond 54 1 9, dosar nr. 977, ff. I J0- 1 3 1 .
� Ibidem, dosar nr. 974/ 1 944, f.326.
Ibidem, f.327.
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, În cp,ncluzie, ,e,l,aborarea ntăsl!rilor de fXa?ua.t:el a zon�lor de est şi . nn•rn...f>CI'·
ţă�ii s�a i�pus ea o . n�esitate, sţ�ingent�, Îl) pondiţiile evoluţiei evenim�nt�lor m
� fro�tul , �erm�no-59vietic şi apropi�rea ostili�ţilor �e , teritoriul naţional.,
_
,
·'eva·cuare, factorii de deC'izie au avut, in vtX!ere , 11u, numai aspe;<?tele u caracter strict
1
·
'
. ci şi cele ref�rÎtoare la plasarea in v�tu 1 şi sud-VeStul tărif .a autorităţilol; a�clminiSikaJ
'
instit!Jtillor, de stat, arhivelor, bunurilor materiale, rezerviştilor, populaţiei, etc.
'vi:lând pregătirea şi exec�ţia evacuă;ilor au fost cuprinse in planu�ile ,,�
întocmite atât la nivelul autorităţilor �entrale, cât şi a celor locale. Acestea urmau
apldte, atunc·i cârid · situaţ1a ar fi impus-o, in ·cadrul und operaţii, de
denu1�ir� de cod (Jper�ţiun_ea � 1 j 1. Or��i�tă intr-o ��mcepţie unitar�
operatiei a fosţ c�rdonată de Marele Stat Major român, printr-o structur� .
.
·
,
.�onstit�,1tă in acest scop, Organizaţia Colonel Afos,iu,.
. . Deosebi de· C?mp.'e�� p.ri\1 cantităţile enorme de _resurse ce .trebuia�;�.
pregătirea oprraţiei ,a pr�uB�s o P,l,anificare minHţioasă şi o colaborw;e în l!lultiple
între organele puteni şj administraţiei de sţ8t
.
· ,
,
Deşi măstl.rjle de evacuare au ţo�t strict�secret�T totuŞi, � dive�se �ăi,
:
ajuns la cunoşţinţa populaţiei, generând îngrijorare şi chiar panică. cu consecinţ�
in plan econ01ni .
,
. ,
)
..
.

·,

�

'

• '

•,

,,.

,, '
' .

' 1

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

202

,___..;... --

An.,..a nr.

z.·

f

REGIUNI
DE

EVA. C UAT
SCARA: 1

:

1000.01>().

IV
o
w

. ct'f�lE A - AUlA

LEGENDA

o

.
�

1.0\ E IH: EVACCAT

\� 1

. �J.

�

j

s_

1:'

o.

6

;:

:.

"'

s�.:�·sa: ;\ t�l . R

For�d :,:-4 � �1 d: sc:r

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

nr

687/� 943, f D 7

��
!It

�
o
z

..
c

(Il

•

{1

}i

SCHEMA

�

AtNx•

CU FUNCTIONAREA ORGANELOR INSARCINATE CU EVACUA REA

MIN. MUNCII
DIFERITE
DE PAR TAM . jMI N . AGRICU LT.j

N

\�

COM ANO .
TERITOR IAL

M. ST. MAJOR

' MIN. FINANTE-:
�����-;F.- IN�E�.

nr. 1

D��::+l�.

1 GUVERNAMANT -�
1•

. Trupe

Scoli militare

. Formatiu11i de s•Niciu
•

}

· Depozite m1litar.
·
- Etc.
Soo;.sa: f,. M R. , Fond 54 1 9, dcsar nr. 56311 943. t i 33

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

�

•

4

{

Orprle Mnlinistratlve
Orpnt financiare
Ot;lnt sanitare
• Organe de Politie
• 0<1•N ""'"' .,
•

•
•

!

-a

ACTA MOIJlA\II A E SEPTENTRIONAl! S

,.

1 .

SCHiTA ; ·

. .

ltP

REPREZENTAND MOMENT E L E. f)E R
UERE
A L E FORMAT I U N I LO R DE? .ŞERVJCII ,
\
ALE ETAPELbR D E )EST
)

..

SCARA:

...

Î'

· 1000.000.

LEGENDA
:..:�
I'W.I"-U· i»'!Hi'' Arlf
:OO.)".R\1C'II
o lU''t. Ut.' A. l,.,il'A
Sf.l(\1<11
7 0..,., ntt

.

�

·<t

..

Sursa · A. M . R. . Fond 54 1 9,

dosar nr

GfJ711 943. f. 431

205
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

.

t•r

<•J:!;r i � A I I f 1"'1

I)I)H.• TII OI. M..fl"l JOI:f,

U\tll ' n�: c;Jt•.'l-A.KJ in: NtJ•uutr

J-V J l �'\:�. t;��;-.:o�!;"..�k..��!:!,J..tJ�

•

u J ..,_�

•

..... .. ,.,. 4

:a ·

ZONE DE PRIMIRE
A

........,.".<

'

••

\

LEGENDA

Q

l..on t dt primi«

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

POPULATIEI EVACUATE

H U N EOOAAA

\\
N
o
0\

././

.t-

••

_j· �\' ,..

. · \· .,
.1 /

i

SCARA: f : 10H.....

:,

� ,.."� . ,.

1

-

A'nu:a

Itr.·.�'I/!IE

I:I.'il S '?E.'IIOL 1. .•'J. C!.RILO.'?

r:r .5

b t n c t -

C o

o
b
T
e
l
--··---

; ;;:,:=r
j:=;;-;:i�� p;,=-r��::;;r;:;�
-=L�tt. llac�-l���;;:
�
TŢu4. ;:;=�:;;������;:-==:!
r--r

:;.,ţ,.;�;.;r-==�;:;;;
e r>o c !' tOifll

li '

"'"� to

1

pe c a & e oacua ţ t

1

�

cvacuap

a

-:--:c. d;-;;;;v ·r;-;;;;--r�c.���---:-1
i
J.rae�
;;t----t----------4
� -------t_..._
: g�:!�! 1/� r t �����:
J
.j ;
J: ��� :
�·
---f..a,
-ll
2

,.

1

.,

-

•

1

Da t a

, 1
-:---e-1-..,.

,J

·

Do 0.?0"

"

1

L1

1 -

ovurl u t

----- -

11

•

•

Dcdul ot ş ( i

1

•

1

:

_

-

1 1

S t cfi!ntJv t r.

Stt!lpent

•

•

_

___

[)r(!qt!ne ş tt
-=--�� 1 /llp� ţ t

" L'll ; cel

11

•

uu�ccl

•

•

rl a ; cc
rl c � c a

·

•

1

"

�
U

•

0

1 . 6oo .

"

•

l . c c'il

•

a

l o . oo o
2. ooo

1 · ,!i •.oo o . ,

1

1

-

"

5�_.:.______

g
vljOI
•
"��bovt : a
!!are t1 " D�e:}o
G
,
Dt':Jto v 1 ; a t
�
l
--- t -------- ---t-:--- :-Jfbi;;---�-- Aro;;----r--;��-:------:1
" .! rat�;
1
6.!• .rl!l c ! u 11 -�
1 "" .! r;� ;
"
5 - 11

- : r o il o t
n

•

1
11

-

rc tflllj' t !

�'t! rao r H r; tc

•

_

-

ra lea
�,!eg t f.

•

•

1

•

D(!.:�bo v t ; o j

•

1

r

• i' t te � t t
,., S to f. oen t

•

1

·

.; . 0 0 0
:!. 5oo
2. oco

$ . 2oo
aoo

"

"

u

-+---------+=----------r----�---------------".
"
1 2J. ooc
1 A riJ<!�
Cas ttiJ U
:
I: ; t
7. •
�

;--r:1la;c���-:----1
-Ţ-- -----�--�;.
;
; _ ,.
8 . 1 --------r
:
!'!an
eo
Tcl
,.
l
t
t
Sld'utt:::
"
0_;
r
..
�
1
•

•

_

•

:7c = ""! ;

2. 5oo
t "' Tl l y c a
-- ----------. ---------------iT
J . loo •
,
9. 1
"
D. 5oc
1 • r:l t!-; ca
• :; tl 'Y te a
1
;�
---1�_---- - -- +
---�-----------t :-- " Z t.!t:n.t � .l
.
•
�c l t: o r"."'lC � :
c
5.
5oo
•
�
.'?c ?:.: r:
n
lo. ,
� - orac .O:: & J:!n tcoll 1 .. Z"el c or=-:.: � 1 2. ;oo ..
!;
•

__.__
1 1 . 11

c: t. ura1. u

, " ...
' � .. a
. •

•

_

n

Tc cuc t

____

__. _
r:l a s .� Jp l n e n t _
- _________

:
1

-

1
1
�

-_

·

rul turc ;; t t

1

+----------t-----J oo '--- :r
1 • Cl t
t
J1 l7 . 5o�
"
1 • C'J :
• .

9

- ----t--- --------�
-�---------4o----------1-' ! . ;o o
1 ,. rl a; cc:
,. rtdc
: 1
g
1
1

12. ,
1

"

7':J tO t:"-

-

•

V:ol u. t
l' ! r to a p e
,. ;; l c : a t: t.! r ! :

•

•

�

1

:;:;�

1

•

,.
•

Cl t
!'clcor�o'l •

r�lccr�:!r. l

2. Joo

l . 5oo

� . l co

,

•
"

ă

•

�

n-�t-;;�:-;;J���1--;�;�--:------ �
----t- - ----------r-:--... r� �.! :.t l

: �·c.· ] !.: =' :' 7'). :!� ; .:. . 5oo
9-lÎ a c t
: 1). 1
c.=:.nkt=n=::""eC"===rk=�==-===.:r===�=·""="=�.: - : r:;;.:�.::
.: :·:: :J .1:t.G!:· G0c
J
�

207
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

'1

.-

_j

-t·:·===-

.

' MUZIIUI Jud!ţ!!n Bototanl

GUVERK�N!UL- BASARAJI!I
Cabinetul Militar

T

A

li

E

L

o u repartiţia populaţiei din !ASARAJIA

tn cadrul Operaţ 1unei 1111 B.

................................................... .....

C

Judeţul care
evaoueul.

r.
".

1

;

·

1

Pla8&

� ••••••••••••••••••••••••c••••••••••

2

Vâlcea

CARUL

Brabova

Do1j

.ALBA

4

CHILIA

5

I..U'OSlfA
1nc1.XUD1C 1p.
Chit inlu

g,
•••

1

1

.......•.......

12.148
7 . 65o

C al afat

5 . 32o

Roj1tte&

Do1 j

4 . o!l4

Mel1nevtt
S iiDnic:vl
Bre asta ,

:lol j

2 2 . 2;,1

'I.Uctn

OlUP-I

6.

li .

•••••--•••••••••

Grldittea

C E'r ,

celor
evacuaţ1

Judeţul

BALTI

3

rtvaArul

. . . ..••••..•....

Cine priae tte pe. oei
naouau

IS!iAIL

ll!liltOti

!lcl j

SCl!OCA

liovaci
Legre , t i

GorJ

1 Pleniţa
T!GE!IU
•- • • • • • • • • • • • • • • • • J • c & • • = = • • • • c = = • • =
T

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

208

!lol j

1

i

5 . 136

1

1 o . 3oo

Î

l e . 246

5 . 360

'
% s: a : : : c R : a a = • • • • = • • • • • • = c s a :s a a a :

C T A i. :

tl2 . 725

ACTA MOLDA\II A E SEPTENTRIONALIS

1 Guvernam3Jll;ul l'roVJ.ncioi IJ�,covina
•:Oiroctoratul Afli.ceri lor .hdl:linistratiw
Suh<'ir<:lcţinncn Ad-t;ic1 de 3tf•t .

do
•u • • :. • =- • •

••

_.,. • • a •

ert . evacuează

Nr.

•n

a

. .. . . .. . .. • • • • • • • • u a . ,. ..,

2.3 ·-

..

CâmpulunE-Kold.

·

Cernăuţi
..
!I

o t

GuvernăJn Ollt u l •
;ucovinoi, evacuot!l.
,

••�••n•

Judeţul care

1 .-

din

populoţ te.
,

tăţile arătat-, Dtc.i jo::- 1
•
·' .,..... ·· • a • " • • n·n .., .. , ., ._ . ,.

1

n

..

•• ,.. ., . • • w

!>o
_JI_!_�C_!I�·�j.-- --·
l'l&IIEl :
Judeţul :
••• ". . . .. . " .. .. .. , . ... ... . , • � • � .. .... ;
'3

a. • • • ,. .. .,. ,. .,. -. ... . . . . . :;o n •

..;

• • .,.

Cine priMt;>to

G�r.j
.i.'e:tteann
�radiconi
,\lte loc!'-l i t .i.ţi • • • •

Strebaia

�. :r.

r

• • • • • •

. ;.!�beilin'; i . .

::ro�ten1

Vllcea •
Horezu
prip tot jud!ttlll Caraş
('rin nl te ;jad11ţe • • • • • •

•

l2'J
80

. :�� • • • " • D ,.. , ft c- "' � • • v • • • • -.. • • • • •

.•

• • •
• • •

�00==----

_
1 •.-oo ·

_
_

\

;i7%
.\
_J.X.1. --··---.::.
4.!.'
.8
�1�
7
�
·�.::
-;...
25 n

4500

..222.)____ .____],_2...Q.:_
�i=_

l:ehed1n:i 1 . . l
:: - . . . . . ) 24;)0
liavese1
• · • . • . )
în jud , :;everin • • • 12:>0
Zăgliraş
140
l(le_'i.r� • • •
al r;o loe=Ui <:;;,ţi • • • • • • • • • • __j
_;?
�
.:::______=
JO
e.!.
.7
'-'4"-'
�!.:
0' -:..-

\,

•"'

6 .-

loc al i

__

V'Uiju llare
l:dovăţ
.�

.a :. ,.

in

"

:.:uceo.va

!lilliici ţ a
'/:'L"'l jU �.�.:'.r�
::.".ele�

Cujclr
·�U!'nu 5ever1:'l
t;urtici
.\r::;C.ul i:ou
Gbi:jin!u Criş
·
<iurabonţ

;,o.L:<�t;iu
!:!leu •

64''0
83

..teile�nţi
Arcd
Jad.Ari.Ld
..

itad..:a
��·r�r!i..ni
SĂZ!tana
Scteş
;;iri a
''acica

·� ::rnova

2;J

• • •

�M
5
3

' ·�

-53

�"
12
11;}
llv
2'")

5i

7!f.
el?
107

10

Total

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro 209

2 ,258.-

Ccncrni a 32 .096.-

Muzeul Judeţean Botoşani

Anexa nr. 6
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INSPECTOHATUL GENERAL AL JANDARMERIEI
Stat·· Mll.)or
Biuroul

l

Organizare

l.nspectorate
de jandarmi ce
se evaoueaza

Inspectoratul

1'..)

de Jandarmi
Chistnau

1
'

TABEL
Cu zonele do e ntcu are Si posturile de comanda ale formatiunilor do jandarmi din
B1111arabio, Bucovina şi Moldova
Format.1WU de Jandarmi in subordine
se evacueaza
Inspectoratul de Jandarmi ChlBinau

Legiunea de Jando.rml Baltt
Legiunea de Jando.rml Sorooa
Legiunea de Jando.rml Orhel
Legiunea de Jandarllli Lapusna
Legiunea do Jandarmi Ttgh!na
Legiunea de Jandarmi Cabul
Legiunea ue Jandarmi Cetatea - Alba
Legiunea de Jandarmi Ismail
Legiunea de Jandarmi Chilla
Com
_p. Pol.

Z. 1 222

oe

du jo.ndurml
evucuoozu

ForuuitlWii

UildO oo

Legiunea do J an d armi Bro11ov

Logitinea de J an darmi Ilfov
Legiunea do Jan darmi Prahova
Legiunea de Jandarmi _Vlasou
Lofllunea de Jandarmi nrasov
Legiunea de Jandarmi DlmhoVit.ll
Legiunea de Jandarmi MuaoEtl
Legiunea de Jandarmi Teleorman

Postul de comando
Dra110v
Ctutlla - Dfov

Ploiesti

Clluri(IU
Brasov

Tirf!OVIIIte

ClmpulWlf(

•rurnu- Magurolo

Legiunea de Jandarmi Arges ,

Pitesti

Legiunea de Jandarmi Arges

Ptt.eeti

Legiunea do Jandarmi

Vilcea

oom. Zaeldcni · Vilcea

Inspectoratul

Inspectoratul de Jandarmi Cernauti

Legiunea de Jandarmi Do.U

Craiova

Legiunea de Jar.darmi

Log.lunea de Jandarmi Mehedinti

Turnu Seveiin

Cernauti

Legiunea de Jandarmi Cernauti

dE> Jando.rml

Hotin

Legiunea de Jandarmi Storojinet
Legiunea de Jandarml Radaut.l

Legiunea de Jandarmi C!mpulung

Legiunea de Jandarmi Suceava

Scoala de Ofiteri Pollt1e Cernaut1
Comp. Pol. Z. I. 2 1 9
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Legl�ea de Jandarmi DoU
Legiunea· de Jandarmi Olt

de Jandarmi Roman ati
Legiunea de Jandarmi Gorj
Legiunea de Jando.rml Vilcea
Scoala de Subonterl Dragaanni
I.egl unea d e Jandarmi Vtlcfla
Legiunea

cu zonolo

do evacuare

Craiova

matinu
Caracul
Ttrgu · Jiu
Rimniou · Vilcea
Dragae an .l
com. IoneeLa · Vllooa
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lnspectorate
de jandarmi ce
se evacueaza
Inspectoratul

de Jandarmi
Iasi

Formatiuni de jandarmi in subordine ce
se evacueaza

s�

c..

'>

Inspectoratul de Jandarmi lasi

Formatiuni de jandarmi unde se
ovacueaza

Postul de comanda cu zonele
de evacuare

Legiunea de Jandarmi Alba

Alba · Iuliu

Legiunea de Jandarmi Dorohol

Legiunea de Jandarmi Fagarus

Fagaras

Legiunea de Jandarmi Botosani

Legiunea de Jandarmi Sibiu
Legiunea do Jandarmi Tlrnava

Legiunea de Jandarmi Baia

Companie Paza Moinesti

"-!

Z. I. 215
Comp. Pol. Z. 1. 216
Comp. Pol z. I. 2 1 7
Comp. Pol Z. l. 2 1 8
Ccmp. 60 Pollt.ie
Comp. Pol

"-!

Inspectoratul

de Jandarmi

Sibiu

Oalat.i

.

Centrul de Instructie 2 Jandarmi

Legiunea de Jandarmi Hunedoara
Legiunea de Jandarmi

Centrul de instructie 4 Jandarmi

Legiunea de Jundarmt Tlrnava Mica
Centrul de Instructie 4 Jandarmi

Tt.rgu Oona

com. Samiclaus Tirnuva Mica

Tirgu Ocna
Timisoara

Inspeot.oratul de Jandarm! Putna

Legiunea de Jandarmi Severin

Lugoj
Arad

Inspectoratul de Jandarmi Tecuci

Legiunea de Jandarmi Arad

Scoala de Subofiteri Jandarmi Foosanl

Scoala de Jandarmi Dr.agasanl

Dr�asani

Comp. Pol.

Legiunea de Jandarmi Mehedinti

Turnu Severin

Inspectoratul de Jandarmi Covurlul

Legiunea de Jandarmi Carss

Oravita

Legiunea de Jandarmi Timis

Timisoara

Seful de Stat - MaJor

Seful Bluroulul l Organizare

ColoDel

Capitan

C. Anton

D.
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Gaost.i

Legiunea de Jandarmi Timis

Z. I.

=·

Cugir
Sl merta

Inspectoratul de Jandarmi Galati

Inspectoratul de Jandarmi Tutova

::::1

MW'c Sighisoara

Alba · Iulia
Legiunea de Jandarmi Iasi
Legiunea de Jandarmi Alba
Legiunea de .J andarmi- Roman
Turda
Legiunea de .Jandarmi CluJ - Turdu
Legiunea de Jandarmi Neamt
Legiunea de .Jandarmi Tlrnava Micu I31�
Legiunea de Jandarmi Bacau
Deva
Legiunea do Jandarmi Hunedoara
Legiunea do Jandarmi Vaslui
Deius
Legiunea de Jandarmi Dihor
Sooala de Subonte rt Jandarmi Tlrgu Ocna Legiunea de Jandarmi Brasov
Bresov
Centru 4 Jandarmi P.S.
Legiunea de Jandarmi :U:ob. Ploiesti Ploiesti
Buourest.i
Legiunea Jandarmi Mob. Iasi
Centrul de instructie 3 Jandarmi

Cont.ict

1
i
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ACTA MOLOAVIAE SEPTENTRIONAJs

STUDIU PENTRU MONOGRAFIA SATULUI
CRASNALEUCA, COM . C RASNALEUCA, JUD.
DOROHOI (DIN TI MPUL LUI ŞTEFAN CEL MARE
ŞI PÂNĂ LA 1 SEPTEM BRI E 1 945)
•

1

IC. /. DURNEAI

Cuvânt Înainte

M-am străduit să culeg date pentru a întocmi monografia satului meu drag - Cras
- care îl consider ca pe cel mai apropiat membru al familiei mele. Nu ca să fiu
ci să las o mărturie scrisă că am trăit 23 ani în acest sat, îndrumând zeci de
ţii în locaşul Şc<>Jii Crasnaleuca - locaş de luminare - pe meleagurile Prutului.
Nu fug după laude, dar nici nu vreau ca uitarea să se aşeze, nedreaptă, peste
meu. Fiindcă viaţa şi munca noastră au dreptul să vină la fereastra prezentului,
cu o aducere aminte.
Pentru alcătuirea acestei monografii m-am folosit de: documente de la şcoală,
la biserică şi de la mulţi bătrâni ai satu lui Crasnaleuca şi Cotu-M iculinţi, care în
1 anilor staţi acolo, mi-au notat datele ce erau necesare acestei lucrări - în foarte
rânduri - prin aducerile lor aminte, despre ceea ce aveam nevoie în acest scop
Siminschi-Bogdăneşti, Pergament (Ştefan cel Mare).
Cu supliment de informări am fost ajutat şi de cadrele didactice din 4 sate, ce
neau comuna Crasnaleuca:
Sătenii din Crasnaleuca: Bătrânul Burlacu şi Mogoş, Z. Luchian, 1 .
nţanu, 1 . Neamţu, V . Tatarcan, 1 . Focşa, O. Zosin, Gh. Amitit�loaie, Th.
ia, Th. M ihai, 1 . M ihai, V. Bibibău, Aglaia lacoboaie, Gh. Pon�îrleanu, Z.
eanu, 1 . Simion, Gh. Zosin, M. Lungu, 1 . Pădureţ, Z. Pădureţ; Gh. Pădureţ, Gr.
Costache Tatarcan, I lie Tencariu, Şt. Amărăndei, Axinte Chihaia, Casandra
1 . Saucă, Aurica Vornicu etc.
·
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Sătenii din Cotu-Miculinţi: Dascălu Dumitrache Românescu, Gh.
Mutică şi Gh. Harpailă. În acest sat am fost suplinitor în timpul războiului, 1 9 1
câteva luni, 1 septembrie- ! martie cât Şcoala Normală unde învăţam, "Vasile
din laşi, era ocupată cu răniţi.
Mă simt îndatorat faţă de toţi - mulţumindu-le frumos, iar celor morţi le
creştinescul cuvânt "Dumnezeu să-i ierte".
Înv. Director C. Durnea
Crasnaleuca, 1 septembrie

Mediul cosmologic şi. geogragic
(aşezarea satului şi descrierea locului)

Satul Crasnaleuca s·e găseşte pe dreapta Prutului ŞI pe teritoriul j
Dorohoi, la 70 km depărtare de capitala judeţului Dorohoi (oraşul Dorohoi).
.
Se mărgineşte la nord cu râul Prut - la vest cu satul Cotu-M icu linţi, d
4 km, la miazăzi cu satul Adăşeni; distanţă de 1 2 km, la răsărit cu satul Curt 5 km.
Satul Crasnaleuca este aşezat pe moşia Kalimachi, mare proprietar, cu
în Botoşani şi Bucureşti.
Satul este izolat - în poziţia lui geografică - departe de comuna M itoc la
de comuna Coţuşca la 1 4 km şi de comuna M iorcani la 14 km.
Cel mai apropiat târg este Rădăuţi-Prut la distanţă de 1 8 km şi Săveni la 3
Apa Prutului pentru săteni este de mare folos: adapă vitele, spală rufele,
baie care este aşa de necesară, folosind această situaţie numai în timpul verii.
băut se ia din făntâni, care este la o adâncime de 1 5-20 m. O făntână
gospodă·rii .
Î n timpul iernii, când Prutul este îngheţat, adăpatul vitelor se face la
la Ocop - aproape de ieşirea din sat - care are un debit foarte mare şi uluc
adăpa re.
Apa Prutului poartă şi morile de apă - 3 la număr.
Morile cu motor sunt la distanţe mari şi e greu de ieşit din sat, căci
"şleahul din deal" sunt 4 km drum de care, lipsit de prundiş şi legăturile cu
comunele vecine, au aceeaşi defecţiune.
Păduri nu sunt, decât la 5 km de sat spre miazăzi, pădurea lui Kalimachi
,,.-oprictar şi la M itoc, distanţă de 1 4- 1 5 km.
Satul Crasnaleuca are în apropiere lunea Prutului ce înconjoară satul
de răsărit şi ceva din miazăzi în suprafaţă de 46 ha.
.
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Această luncă este tot a proprietarului, dar prin bună înţelegere se folosesc şi
ii, ca umbrar, întrucât pământul dat la 64
ce este în' cotu l Prutu lui, se
·nează cu această luncă.
Locuitorii satului Crasnaleuca au puţini pomi roditori, predomină mai mu lt
ul, pentru construcţie şi lemn de foc.
C limă nestatornică, ierni lungi şi geroase, primăveri scurte, veri secetoase şi
reci şi ploioase.
Vânturi sunt tot timpul anului şi bat neregulat, curentul din valea Prutului. Aerul
tot timpul primenit de acest curent. În timpul verii, se abate şi grindina, care
recolta.
Bătrânii satului spun că la Curt, satul vecin, este un clopot mare, care atunci
se văd norii încărcaţi cu grindină, se trage clopotul şi datorită undelor sonore,
cu piatră de gheaţă este împrăştiată.
Î ntindere: Vatra satului în anul 1 450 era de 1 falce, astăzi vatra satului are 1 25
împrejurul satului 4.l40 ha arabil şi imaş, 360 ha imaş pentru vite, oi şi bălţi pentru
vitele apă - dar în mod special se (iuc la adăpat la Prut, locuri special amenajate.
Livezile cu pomi fructiferi ocupă o suprafaţă de 6 ha, aceasta calculată pe
sat.
Numele ţarnelor: Ţarnele poartă diferite numiri, după cum e şi locul. Tălină,
şi fundul satului (64), cele 9, la N şi S. După deal, 1 922 la coşăr, Ţarna din jos,
Lanul lui Iordache, La Panora, La Lucernă, La Chitia Bodronul, La iez, La
-

Semne de schimbarea vremii:
Sătenii cunosc când are să se schimbe vremea, după anumite semne, apucate din
i, de exemplu: înăbuşeala din. timpul verii aduce nori groşi şi grei cu ploaie,
găinile stau grămadă şi se ciugulesc urmează moloşag, se moaie vremea.
Când se aude trenu l de la Lipcani bubuind, şuruind, vine ploaie. Dacă se
sarea se moaie vremea. Dacă se lasă fumul de la coşuri în jos vine ploaie.
porcul fuge cu paie în gură este semnu l că vine viscol şi ger. Când pisica se suie
ţă va fi frig. Când la tăiatul porcului splina e mai groasă la partea dinspre cap,
va ti mai uşoară la început, dacă este mai groasă în partea cealaltă, iarna va ti
grea la sfărşit.
Când fumul coşurilor se ridică drept în sus, dacă e înnourat, se va însenina.
Potrivit acestor semne, locuitorii îşi aranjează treburile gospodăriei în aşa fel ca
aibă pagube.
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Istoricul satului
Date precise asupra înfiinţării satului nu sunt. După unele tradiţii, satul are
de pe timpul lui Ştefan cel Mare. Ex. Poşta - schimb de cai - la Rateş (Han) unde
mare Vornicu, mai târziu s-a spus Chihaia. De aici se vede că familia C
Crasnaleuca este cea dintâi şi cu post de răspundere pe acea vreme �vornic).
Numele de Crasnaleuca se împarte în două: Crasna (roşu) şi leucă (
prăvălie).
Monumente istorice
. 1 . În 1 9 1 6 1a primul război mondial, nu s-a refugiat nimeni din sat.
I l . În refugiul din 1 94 1 a fost părăsit tot satul, pe baza ordinelor pr·
timpu l războiului contra ruşilor pornit de Germania hitleristă şi generalul
care au făcut o alianţă într-un război nedrept.
Locuitorii satului Crasnaleuca s-au dus la 1 0- 1 5 km, unii şi mai
rămas în sat ascunsă într-o poieniţă mătuşa Aglaia Iacoboaia.
Atunci au fost bombardate şcoala şi biserica, care la reîntoarcere s-au
punct, reparându-se toate stricăciunile C<luzate atât la şcoală, cât şi la biserică.
La aceste reparaţii a contribuit: statul, primăria şi sătenii. Eu m-am refugiat cu
lia la Săveni, în casele mamei mele, luând cu mine familia învăţătorului director
Cojocaru de la Teşcani şi pe finul 1oan Luchian din Crasnaleuca cu î1�treaga familie. •
I I I . refugiul din 1 944 s-a făcut din ordinul guvernului, în luna martie,
când armatele se apropiau de Prut. S-au oprit şi în Crasnaleuca, nefăcând
datorită primarului Papij Gh. ce era basarabean căsătorit în Crasnaleuca şi
limba rusă. U lterior a · fost pus primar înv. C. Manole, ce a rămas pe loc, din
boală şi familie numeroasă.
Populaţia satului
Descrierea antropologică
Locuitorii satului sunt de origine etnică ron:tână.
Chestiunile de specia litate - în ceea ce priveşte cercetarea ant
cercetarea sângelui, forma corpului, culoarea ochilor, înălţimea corpului,
competenta specialiştilor, nu le-am tratat.
Ne mărginim a spune că locu itorii sunt potrivit la înălţime. Cel mai înalt.
Bil ibău - 2,05 m în vârstă de 60 ani, cel mai mic, Gr. Cucaş 1 ,3 5 m înălţime,
şi tot mic Ioan Ficşa 1 ,3 8 m înălţime, de 62 ani.
1 _,
Majoritatea ati părul castaniu şi ochii căprui. Mai sunt c u ochii albaştri ·
la păr. N u lipsesc şi cei cu părul negru şi ochii negri.
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Toţi au a privire ce-ţi inspiră încredere şi multă bunăvoinţă în acţiunile bune.
ini sunt cu ochii negri şi părul negru.
Generaţiile care se ridică vor fi mai degenerate, din cauză că se bea mult la
rciuma din centrul satului, la Chihaia Costache şi l rimia Tencariu, stau butoaie de
unul lângă altul - cu mii de litri - cu care mai fac şi contrabandă. La Zamfir
reţ este un mare depozit de băuturi alcoolice.
Din cauza excesului de băutură, copiii sunt slabi,.
Tineretul de sex mascul·in se consideră feciori, joacă la joc, fumează şi beau, ca
această stare de ebrietate să apară mai ales în zilele de sărbători.
..

Demografaa satului
Mişcarea populaţiei cuprinde numărul familiilor, gospodăriilor, locuitorilor,
civilă şi creşterea - scăderea - populaţiei.
Registrele stăriî civile sunt la primăria M itoc. S-au pierdut o bună parte din ele,
ocazia refugiului în timpul războiului şi nu se pot da date precise.
La 3 1 decembrie 1 94 1 , în urma unei anchete tăcute, populaţia satului număra:

Copii

8: 94

7 -1 2 ani
F: 1 07

1

1 2-1 8 ani
8: 99
F: 1 1 9

1

Bărbaţi
1 8 - 68 ani
1 68

Femei
1 8 - 68 ani
1 90

Neştiutori de carte - 1 9 1 3- 1 945:

�nul

1913
B.F.
1 09
1 924
B. F.
1 35
1 935
B. F.
95

!Anul

!Anul

1 914
111
1 925
1 32
1 936
84

1915
1 14
1 926
1 30
1 937
80

1 91 6
1 61
1 927
1 25
1 938
72

1917
1 60
1 928
1 20
1 939
51

1918
1 60
1 939
1 19
1 940
41

1919
1 60
1 930
1 18
1 941
30

1 920
1 49
1 93 1
1 16
1 942
2

1 921
1 51
1 932
111
1 943
2

1 922
1 48
1 933
1 01
1 944
1

1 923
1 44
1 934
1 00
1 945
1

Populaţia ce nu poate munci - copii de până la 7 ani, infirmi, bătrâni şi
ionari 1 95 suflete.
În acest număr intră şi mobilizaţii 6 1 la diferite unităţi.
Ocupaţia de căpetenie este agricultura, creşterea vitelor, bovinelor, oinelor,
inăritul, pomicultura în măsură mai redusă, siricicultura, viticultura etc.
=

=
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Cu apicultura se ocupau: Costache Pricopie, înv. C. Durnea şi

M ironescu.

Cu silvicultura se ocupau: şcoala ca experiment pentru elevi şi săteni,
Margareta M ironescu şi Maria S imion.
Cu viticultura se ocupau: C. Pricopie, înv. C. Durnea, înv. 1. Burlacu, 1. F
1 . Simion, V. Tatarcan etc.
Avicultura este ocupaţia în general a gospodinelor.
Populaţia şcolară în 1 944 - 1 Q45 era: băieţi - 1 4 1 , fete negustori : 5, meseriaşi: 25.
Descrierea biologică
Privitor la felul de trai al populaţiei, hrana, îmbrăcămintea, locuinţa şi
sanitară.
1 . Hrana: e l ipsită de regularitate şi mai ales de calitate, vorbind cinstit,
ne înşela, cum se obişnuieşte a pune la date statistice. Viaţa poporului este ţin
aer, lumină, apă şi muncă.
Pentru cei care nu au o vacă de lapte, mâncarea obişnuită este cartofu l,
fasole, cu sfeclă, etc.
Hrana mai substanţială se pregăteşte la Crăciun şi în câşlegile de iarnă, ·
cei ce au porc tăiat, zilele Paştelui, la hramuri şi praznice.
Aproape la toţi sătenii, mâncarea se compune din două feluri: borş cu
cu cartofi, fasole dulci sau cartofi dulci, fierţi numai cu apă. Nu fiecare se îngri
a pune murături pentru iarnă. Se mai prepară borcane cu legume, urzici, păstăi,
se mai fac şi prăj ite cu ulei sau grăsime şi cu mujdei (usturoi pisat). Com01etan
face cu mămăliguţă mare şi deasă.
Unele gbspodine în ultimul timp îşi socotesc o ocupaţie de onoare în a
mai multe feluri de mâncare şi le rânduiesc la masă, după priceperea fiecăreia.
gospodine mai fac pâine în timpul lucrului, dar baza e mămăliga.
Din gospodarii satului, 30% au taină de grâu pentru pâine şi în aceeaşi
sunt şi gospodinele care ştiu să gătească mâncări mai bune.
Fructele: cireşe, vişine, prune, caicoe. zarzăre, alcătuiesc un fel de n-o<>n""'' ...,
n-are asem�nea fructe, ia de la rude sau vecini - asta fără bani, se dă de
zicându-se din partea celui de le primeşte - bogdaproste - să fie de sufletul morţi
Din prune se face şi magiun care se mănâncă cu pâine sau cu mămăligă.
pâine. Zahărul se întrebuinţează şi la unele mâncări. La majoritatea on•,nr..-i<>'ri'
lip.,eşte din casa lor acest aliment.
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Pâinea este tare dorită de copii. Când se duc mamele la oraş, sunt aşteptate de
ii pentru a le aduce, pâine, covrigi, colaci, etc.
Mulţi copii vin dimineaţa la şcoală fără să fi mâncat ceva şi dacă mănâncă ceva,
· mămăligă cu ce a rămas de cu seară. M ulţi mănâncă cartofi copţi pe plită. N ici copiii
lapte nu au un tratament mai bun. De la 3-4 luni sunt deprinşi a mânca borş cu
ligă, la aceştia pântecele se măreşte·simţitor.
La 1 0- 1 2 luni sunt înţărcaţi. Orele de masă sunt schimbate după anotimp şi
De regulă iau masa de 3 ori pe zi, dimineaţa pe la orele 8, la amiază 1 2- 1 3· şi
la orele 1 9-20. La masă se bea apă.
Mâncarea e pregătită la plită, pe chirostele în vatră, sau la cuptoraş în curte�.
sunt simple, ceaunul pentru mămăligă şi fiert lapte şi 2-3 tigăi sau oale din tuei
prăj it unele mâncări.
La masă se folosesc străchini şi l inguri de lemn. În unele case sunt castroane şi
rii, dar şi acestea se servesc în majoritatea cazurilor la hram, praznice şi când vine
în vizită (musafiri).
Muncitorilor la câmp li se duce mâncarea în traistă dacă este ceva care să nu
. Dacă mâncarea curge, se duce în oale de lut acoperită cu pocriş şi şervet. De
ceea ce curge se duce în oale· sau căni smălţuite.
Alcoolismul: Mâncarea în afară de: nunţi, cumătrii, hramuri, praznice, e l ipsită
băuturi alcoolice. În casa multor gospodari se găseşte câte o sticlă cu rachiu·,
sau îl fac în casă, din sfeclă sau din pâine (făină de porumb, amestecat cu
de grâu, de secară, prune, drojdie, dospeşte şi în urmă improvizează ţeava şi
şi rachiu) e gata. Unii fac rachiu în felul acesta şi-1 vând în sat sau satele
- pentru nunţi, cumătrii, hramuri etc. Este un venit pentru unii, care şi-au făcut
mul timp şi o meserie.
De băut, se bea foarte mult la sărbători, zilele când se duc la tâţrg, în zilele când
face o afacere - vând sau cumpără ceva (bea adălmaş).
La mulţi le place rachiu!, dar nici vinul nu-l ocolesc, mai ales că mulţi din
'i satului au viţă-de-vie şi fac vin chiar în cantităţi mai mari, vânzând şi în
vecine.
Cetăţeni i satului Crasnaleuca sunt ingenioşi şi cu spirit comercial mai dezvoltat,
· din satele vecine.
Fumatul: Fumează 60-70% din populaţia satului, se găsesc puţine fam i l i i în
nu fumează măcar unul din ei.
Femeile nu fumează, dacă se găşqte câte una foarte rar, este considerată în sat
femeie lipsită de ruşine.

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

219

, ·L o�uinţe: cu ani în urmă se făceau casele din furci de lemn şi
nuiele, apoi se lipeau, cu lut amestecat cu paie, iar în urmă după ce se ·usca.
lipea cu un lut amestecat cu pleavă - urmat de 2 luturi cu bălegar de cal.
Astăzi, majoritatea caselor se fac din chirpici şi aceleaşi luturi ca mai
de primul cu paie.
În final se văruiesc de 2-3 ori şi casa e gata. Acoperişul din şindrilă,
tablă. Cei mai săraei făceau casele acoperite cu stuf sau paie de secară. Unii
acoperişul din paie de secară, cu multă artă. Cuiele de fier sunt mult folosite.
şi case lucrate cu cuie de lemn şi acestea ale următorilor gospodari: Vasile Ghl
V. Onofrei, lorgu Apostol, Gh. Aanică şi 1 . Corjăuţanu.
Casele se fac după numărul membrilor de familie.
Şcoala şi biserica sunt făcute din piatră. La şcoală "Tip Stoescu" este
sală, cea din dreapta, din chirpici terminat·ă în timpul .înv. dir. Durnea
1 922/ 1 923 .
Casele bătrâneşti au câte 2 ferestre mici, cu câte 4 ochiuri la fereastră ş i
destul d e mici şi nu se pot deschide. Aerisirea se face prin deschiderea
temelie e prispa din lut şi scânduri.
Podul casei este magazia gospodarului. Prin tindă, pe unde intră în pod,
scara de la pod, uşa la casa cea mare şi uşa la odaia de locuit, unde e şi uu,,aUl...
în tindă e şi culmea sau cuierul, de pus sumanul, cojocul şi alte
îmbrăcăminte, precum şi învelitorile.
, Din tindă nu lipseşte gaura prin care · iese fumul din sobă.
bătrâneşti s-au redus în număr mic. Păşiţi în anul 1 945, se fac case
confortabile, încep unii cu dare de mână să-şi cumpere mobilă (pături, masă, .
dulap pentru haine) în comparaţie cu aranjamentul bătrânesc care era
urmează: 'bucătărie cu horn mare cu piţcă, în fund o masă şi o bancă de stat
aceea se punea şi un pat lung de scânduri, pe care dorm cei mai mulţi ai
lungă până la uşă. Blidarul se pune în cui lângă uŞă, acolo sunt aşezate:
străchini, ceşti şi l inguri. Tot lângă uşă se păstrează şi ciubărul în care se pun
o băncuţă în bucătărie se ţine şi cofa sau căldarea în care se păstrează
precum şi aceea ce se întrebuinţează la facerea mâncării.
În casa mare (odaia curată) - o masă mare aşezată ca să poti sta pe la
unii sunt două paturi şi o bancă lungă ce serveşte când vin musafiri (oaspeţi).
Pe unul din paturi e c lădită zestrea şi culmea unde se tin hainele de
ale gospodarului, gospodinei şi ale copiilor.
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Peteţii sunt acoperiţi cLi· scoarţe ş-i păretari. Între ferestre, o oglindă nu prea mare
încărcată cu poze multe (fotografii de când gospodarul a făcut armată şi gos�odina
1'
era fată şi a le' altor rude apropiate).
Pe grinda casei sunt flori şi busu ioace strânse· din vară, întrebu inţându-le şi ca
ri. Tot Pe grinda cea mare se pun ceşti şi pahare înflorite. În ferestre se mai pun şi
ii, cele înflorite cu flori mari·, din cele mai ochioase.
La unii gospodari se pun şi gavanoase cu flori (în special ul�de sunt fete mari).
La casele cu două odăi, în casa cea mare nu este sobă, în cazuri mai rare, dacă
face sobă; ea se face din cărămidă, făcută acasă, nearsă. Focul se face cu lemn,
lăi şi tezie (bălegar pregătit anume de la grajdul vitelor) sau se taie cu hârleţul din
' ·
ul oilor.
În bucătărie sau' căsuţă se face focu l cu strujeni rămaşi de la vite, beţe de răsărită
paie.
lluminatul se face cu lămpi în care se pune petrol. Pentru treburi pe afară,
în timp de noapte fel inarul tot cu petrol (gaz).
Pivnita: se fac din piatră, acolo se ţin murături, cartofi etc. La unii gospodari
au vie - pivniţe pentru ţinut vinul se fac aparte.
Grajdul sau şura acolo se tin vitele cornute şi ca ii. Se construiesc cu pereţii
lemn, nuială şi vălătuci din lut şi paie. Se acoperă cu stuf' sau paie de secară. Cei
de mână le acoperă cu_ şindrilă. Vitele în general sunt bine îngrij ite. Coteţele
ilor, găinilor sunt mai puţin îngrijite la unii şi se construiesc în apropiere de grajd.
Closetul este de obicei construit mai departe de casă, făcându-se o groapă
de 2 m şi se mută când e cazul. Pardoseala e făcută în majoritatea cazurilor din
beţe de răsărită, strujeni şi în rare cazuri este făcută din scânduri.
� Curtea casei şi grădinile cu scânduri la drum, pe stâlpi de stejar sau salcâmi şi
· · cu gard de nuiele obţinute din ostrovul din dreptul satului, ce se află în mij locul
Restul grădinilor se împrejmuiesc cu beţe de răsărită, stuf şi rare cazuri cu
-

Î mbrăcămintea: În trecut, bătrânii purtau plete, iar unii îşi lăsau şi barbă, astăzi
poartă nimeni nici plete şi niCi barbă.
Încălţămintea şi Îmbrăcămintea: femeile poartă ghete, fetele pantofi, bătrânii
i şi c izme, căciulă din miel, una foarte bună pentru zile mari şi două pentru zile
ite, de calitate inferioară. Bărbaţii poartă căciula aplecată într-o parte sau pe
Vara poartă pălării de paie făcute de· ei şi de zile mari, din postav, cumpărate din
Femeile poartă iarna tu lpane, iar vara grimele, batiste albe. Fetele umblă cu capul
iar iarna cu căciuliţe de lână, diferite culori şi 'lucrate de ele. Bărbaţii poartă
haine de suman şi cojoc mare când e ger şi cojocul mic când timpul de iarnă
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permiţţ şi tlanele de lână făcute de gospodinele lor, împletite cu andrele sau ,
special.
Vara umblă cu cămăşi albe de bumbac ţesute şi făcute de gospodinele lo.r.
umblă şi cu pantaloni sau izmene. Iarna poartă mănuşi de lână, împletite cu
sau cârlig. Flăcăii poartă vara pălării de paie şi de fetru, cumpărate d,e la
diferite culori. Ei mai cumpără şi pălării de paie de la oraş pentru sărbăto,:: i
obişnuit umblă cu pălării de paie lucrate de ei. La pălării poartă flori de sezon,
la horă în sat.
Femeile, iarna poartă fustă şi polcă. Iarna poartă şi caţaveică îmblănită
la unele cu piei de vulpe, cele cu dare de mână, iar restul cu pielicele de miel
oraş. Pe cap şăluţ de lână sau şal mare de târg.
Fetele au aceeaşi îmbrăcăminte ca şi femeile, numai că poartă culori Q�>j;l11 t:sil
Băieţii până la 4-5 ani poartă rochiţe ca şi fetele, după 4-5 ani le fac
pantaloni, iar iarna haine mai groase de suman, sau postav cumpărat de la oraş;
vin la şcoală, la majoritatea elevilor li se cumpără haine de la oraş sau
apropiate.
Fetiţele au aceeaşi îmbrăcăminte ca fetele mari. În picioare au ghetuţe ·
lipsiţi, băieţi şi fete, poartă opincuţe sau târlici tălpăluiţi cu piele de porc.
La horă, fetele vin cu capul gol şi la gât cu mărgele. Luxul în îmhra ...a,.,;
pătruns şi pe aici, fetele poartă ciorapi de mătase, pantofi cu tocuri înalte, roşu
sunt nelipsite şi cu rochii ca la oraş.
F lăcăii, ca lux de îmbrăcăminte, au fular de mătase ca podoabă, fac,e
moda timpului, acesta îl ia la horă şi când se duc în v izită în zilele de sărbătoarţ.,
Starea sanitară: Igiena locuinţelor numai pe alocuri lasă de dorit,
copii mulţi şi casele mici, aceasta prin faptul că în casă se aduce: viţelul
mieii când-'fată oile şi purceii după fătare.
La unele case ferestrele nu se pot d :!schide. Ogrăzile şi l ivezile nu sunt
curate.
Gunoiul este Stfâns cu mare grijă, făcându-se platformă, iar iarna se
câmpul cel mai apropiat de sat unde se seamănă: cartofi, sfeclă furajeră, cânep�
Casele şi parte din acareturi sunt văruite de 2-3 ori pe an: la Paşti1 la
Mare şi la hram de. Sf. Neculai.
,
1
Rufăria corpului e schimbată după obişnuinţă.;duminica pentru mers la
şi la horă. Despre rufăria patului nu se pomeneşte la unii.
Somnul şi odihna sunt hotărâte de munca şi firea săteanului ..
Iarna nefiind mult de I!Jcru se culcă devreme şi se scoală târziu ,când
ziuă. Gospodina, mai ales care are fete, rămâne mai târziu la lucru cu fetele,
.
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De obicei, în postul Crăciunului şi în postul mare se pun stative, se ţese.
cu sosirea primăverii, reduc somnul până toamna târziu, odihna este lăsată
·'

sărbători.

Bolile:· sunt puţine. Copiii micî ş i oameni i mari se spa·lă cu săpun pe mâini şi pe
- fiind socotit acest spălat ca un leac pentru sănătate. Săpunul se întrebu inţează
abundenţă şi la spălatul rufelor·. El se face în casa mu ltor gospodari (din grăsime,
sau de oaie).

Pelagra: a fost în sat prin anul 1 905.
Sifilisul: are un număr mic, mai ales la tinerii ce v in din armată. Se îngrijesc la
şi scapă de această boală ruşinoasă.

Tuberculoza: se manifestă în 3-4 fam i l ia, ca moştenire. Acestea sunt: I l ie
u, Sava Tencariu, Adrian Tencariu şi N . Tencariu.
Dintre bolile contagioase care bântuie periodic sunt: dezenteria, scarlatina,
1, frigurile (malaria) şi febra tifoidă.
În caz de boală, sătenii aleargă la doctori: la Rădăuţi, Lipcani, Săveni sau la
i. Pentru copi ii mici, cer ajutor la babele din sat pe care le consideră pricepute.
ită este J>lătuşa l acoboaia, baba I linca de la Curt şi Todirescoa ica.

Pentru scoaterea măselelor sau a dinţi lor cariaţi, vestit în Crasnaleuca este

1 Gh. Amititeloaie, ce ţine un cleştişor învelit într-o cârpă - păstrându-1 sub
na casei - acoperită cu stuf. Scoate măseaua, pune sare şi te duci acasă.
Din buruienile de leac sunt: floare de soc, de tei, romaniţă, coada şoricelu lui,

rece, pojarniţa, lumânărica, naiba etc.

Acestea sunt adunate la femei gospodine şi păstrate la loc bun.

Vrăjitoare în sat: Humelniciţa, Bil ibăuca şi l l inca de la Curt.
Atinşi de infirmităţi fizice sunt: Dumitru Zosin, V. Amărăndei, Th. Platon, V.

Chihaia si G h . Dascălu.

Invalizi din războiul l916-1918: Dumitru Zosin şi V . Amarandei.
lnvalizi din războiul l938-1944: V. N . Chihaia şi Gh. Dascălu.
Gângari: 1. Roibu.
Bolile animalelor: mai des întâln ite sunt: dalacu l. Boala de sânge se vindecă : i
sânge vitei bolnave. Priceput la orice boală a vitelor este moşul Gh. Amititeloaie.
da lac se pune spânz, iar după 1 0- 1 2 zile, vita se vindecă.
Starea economică: Viaţa economică a satu lui este împărţită în trei epoci: 1 ).
anul 1 964, după împroprietărirea lui Cuza Vodă, săten ii crasnaleuceni au dus-o
bine scăpând de jugul boieru lui care-i apăsa fără m i lă, fiind harnici şi pricepuţi, au
spre binele ce- l visaseră.
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J l . Dupi războiul din 1916.-1918, când s-a făcut legea agrară din 1 922- 1
împroprietăreşte cu câte 5 ha cine n-a avut pământ deloc, iar la cei ce av�u
moştenire de părinţii împroprietăriţi la '64 (pământ dat în cotul Prutu lui) l i
completare până l a 5 h a pământ bun p e moşia Crasnaleuca a lui Jan, fraţii
Crasnaleuceni i, fi ind oameni harnici şi pricepuţi, şi-au ridicat standardul de viaţă.

I I I . Î nfiinţarea Obştei de cumpărare "Moldova" prin vinderea de către

Kal imachi a porţiun ilor rămase, a făcut ca mulţi cetăţeni din Crasnaleuca şi din
comune vecine, să se constituie în cumpărători, înfiinţându-se "Obştea
anul 1 924- 1 925.
Preţul fiind mare, plata se făcea în rate anuale.
Venind legea conversiunii i-a scăpat de datorii şi în felul acesta, situaţia
s-a îmbunătăţit.

Manifestări economice
Agricultura: studierea pământului stăpânit de fiecare cap de familie (nu

de 5 ha) afară de membrii obştei de cumpărare "Moldova" care s-a înscris de la

1 0-30-80 ha. Meseriaş ii au şi ei pământ, la fel şi comercianţii.
Cerealele

cu ltivate

sunt:

porumbul

moldovenesc,

ciocantin,

hanganu l . La o parte din gospodari nu le ajunge porumbul până la noua recoltă.

Grâul de toamnă şi secara se seamănă aproape de fiecare gospod�r,

împroprietărirea din 1 922- 1 923. Secara şi grâul ocupă primul loc după porumb/
Ovăzul se cultivă mai mult pentn,1 cai şi cel mai cunoscut este

moldovenesc. Orzul se cultivă pe suprafeţe mai mari şi se întrebuinţează în

cai lor, porc ilor, măcinat şi în hrana vacilor de lapte etc.

Păipasele, mai de mu lt, se treierau cu îmblăciul (două beţe legate cu

piele ca să le poată învârti în jur şi cu forţa ce bine să bată spicele). Se mai

ca ii pe arie, se întindeau snopii, iar în mij locu l lor se bătea un par de care erau

3 ca i cu o funie lungă, învârtindu-se până se strângeau funi ile par şi în felul
băteau spicele, ca ii se întorceau invers până se dezvârtea funia.
Cu maşinile de treier (chirat sau cu motoare) se treiera la gospodarii
pământ mai mult.

Plante furajere: lucerna semănată prin ovăz, orz sau grâu se bucură

cinste, la fel şi trifoiu l . Lucerna semănată ţine 4-5 ani, iar trifoiul 2-3 ani. Se

2-3 coase pe vară, depinzând şi de ca l itatea pământului. Prima coasă se dă,
vaci, iar a I l -a coasă se lasă să se maturizeze pentru sămânţă, pe care dacă
cantitate mare, o comercia lizează.
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Se seamănă şi sfecla 'furajeră, prin grădini şi locuri mai bune în apropiere de sat.
furajeră se dă la porci, cai, vaci şi păsări. Sfecla de zahăr se seamănă în
ile cele mai bune, dar distanţa până la punctul de colectare fi ind prea mare şi

le anevoioase, locuitorii din Crasnaleuca au renunţat la această cultură - cu
că aduce un venit mare în comparaţie cu alte culturi, dar cere m u lt lucru şi la
. Această cu ltură se făcea numai pentru bani.

Plantele ole�ginoase: cânepa este cea mai răspândită, fiecare gospodar seamănă

5 prăjini de cânepă - aceasta pentru nevoile casei lor.

Haldanii se seamănă pentru sămânţă din care se face u lei.
Inul e foarte puţin cultivat. Bostani'i· se seamănă pentru porci şi vacile de lapte,
din sămânţa lor se face un ulei foarte bun. Se seamănă şi bostani albi, pentru hrana
."...u.ui. Se fierb, se fac cu lapte iar sâmburii se întrebuinţează tot la u lei.

Soia: începând din anul 1 934 a început a se semăna şi a luat proporţii din ce în
mai mari suprafeţe, întrucât era cu ltura cea mai bine valorificată 30 lei kg şi în
a ajuns la 50 lei kg, de 2,5 valoarea ki logramului de grâu. Lucrată în condiţii
ime dădea şi 2.000 kg la ha. Deci această cu ltură aducea cel mai mare venit în casa
-

osoodl:trului din Crasnaleuca.
Legume: cartofii sunt nelipsiţi din nici o gospodărie, 4- 1 O prăjini. Soiurile
sunt: americane cu coaja albă, cartofi de lună timpurii care au coaja roşiatică
forma lungă - deci cel mai preferat soi; cartofi de toamnă varietate " urgenta", cartofi
etc.
Fasolea se seamănă în cuib printre porumb. Sunt mai multe varietăţi: fasole
păstăi, fără aţă, agăţătoare şi neagăţătoare, fasole albe rotunde pentru iarnă,
grase, fasole m ici pentru borş, fasole boabe mari pentru salată, fasole ţurchi etc.
Mazărea, bobul şi năutul se seamănă mai puţin.
Zarzavaturile ocupă un loc însemnat în grădină, de unde nu trebuie să lipsească
lui, morcovul, mărari.JI, ceapa, usturoiul, salata de marole, precum şi răsadurile
roşii, ardei graşi şi iuţi, ţelină, păstârnac şi varză.
Pentru răsaduri se făcea istie cald la şcoală încă din primi i ani ai ven irii mele ca
. director '1 922- 1 923 şi se împărţeau elevilor să le răsădească la casele lor, după ce
ajungea la maturitatea de răsărit. Erau supravegheaţi şi acasă de cadrele didactice,
a se deprinde să aibă şi la casele lor când vor fi gospodari. Şcoala Crasnaleuca
un bun exemplu în această direcţie şi în plus altoirea pomilor fructiferi şi a viţei
- varietăţi nobile: Fetească, Otonel, Coarnă etc.
N ici tlbrile nu lipseau la şcoală, aşa că exemplul de aici era îmbrăţişat de fete, în

satul. Crizanteme diferite culori, ochiul bou lui, gheorghine, petunii etc.
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Sătenii din Crasnaleuca, fiind gospodari foarte buni, sunt convinşi că
pământu_\ bun lucrat la timp pqate si\ aducă venitul dorit de ,ei.

Arătura se f�ce cu plugul tras de 2 cai. Boi sunt puţjni. în Sl\t. Au: 1 . F
Adam Culică. Cei care aveau râte un cal îşi căuta tovarăş din iarnă.
Se folosesc două feluri de pluguri: cu grindeiu l şi cetiuga de lemn şi p
grindeiul şi cotiuga de fier (plugul cel mai bun es,te marca "porc" - dar a apărut
După ce s� ară, se grapă cu grapa şi se dă şi tăvălug, în caz de secetă sa4 �hiar de
secetă - această lucrare se face pentru a presa pământul să ia contact m;1i
sămânţa dată în pământ.
.

După anul 1 934, au apărut şi semănăt.o rile din fier şi totul se seamănă în

şi în condiţiuni mai bune era şi răsăritul plantelor.

.

Creşterea vitelo,r: Sătenii au fiecare ,vite, prea puţini sunt cei ce nu au.
ce dau lapte sunt îngrij ite foarte bine, Jj se dă porţie ce constă din: sfeclă
'

.

'

răzătoare, amestecată cu pleavă sau cu şişcă ş,i ,se pune şi făină de porumb -,
grâu sau urluială de orz. l)nii le amestecă şi macul rezultat din fabricarea u leiu
la oloerniţă când fac ulei pentru casă.
În timpul verii, vacile se duc la imaşul destinat pentru ele. Stârpăciunile
la imaş separat. Pentru iarnă se pregăteşte nutreţul necesar, din vară să fie
pentru toate bucăţile ce le are gospodaru l, cânp el� stau în grajd sau în şură.
Prisosul de Japt� n-.a u unde-I vinde, se co.n sumă în casă şi în cazul câf)d,
nu are vacă cu lapte, i se dă de pomană.

Oile: sunt de rasă bună, caracul sau corei. Pielicelele se comercial'
negustori de la oraş în t.impul fătatului oilor şi se face târgui. Sunt ne1�ust�
·

pielicele şi oameni din Crasnaleuca: N . Luchian, M. Zosin etc. Mai toţi

Crasnaleuca au oi, cel puţin 1 O buc, 50 buc şi mai m u lt.
'
Oi de rasă bună au următorii locuitori: Pădureţ D., Zamfir Luchian,
Durnea, V. Tatarcan, Şt. Amărăndei, Pr. M ihai Mironescu etc.

O oaie dă pe vară 1 5-20 kg caş dacă este hrănită bine în timpul iernii -

·

�titate !e ia dacă se da.,., oile la măsură. În cazul când se împacă cu şefu l 4e
ki1osram, atunci se. di 1 0- 1 2 kg caş la oaie, în acest caz, stăpânul de

.,âoza şi faxează ziua când să vină gospodaru l să-şi ia caşul (joi sau

· �mâ�).

.

.

1·. ,}
��, · �ajor:itatea - sătt?fijlor au cai buni, de rasă. Costac.he C hihaja,
, C,ltitla,.M ·Lungu, C. Durnea, M ihai M lronescu, 1. Burlacu etc.
' . . Ciru�Je sunt trase de. 2 cai foarte puţini care au câte 1 cal. La fel
- care înjugă boii la plug. foarte. rar cine înjugă vaci la car sau le pun la plug.
, •

..

.

.
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Porcii: sunt crescuţi pentru nevoile casei şi pentru vânzare. Iarna şi vara stau în
şi dacă au loc mai mult în curte, îi ţin şi la pripon. N umărul porcilor scade la
răciun, când se taie în ziua de lgnat (zi specială pentru sacrificarea lor).
Câinii: sunt pentru paza gospodăriei. Îi ţin legaţi şi se mai plimbă pe sârmă, de
grajd şi până în apropiere de casă.
Creşterea păsărilor: aceasta cade în seama gospod.inelor. Fiecare gospodină
cel puţin 5- 1 O cloşte pentru a avea pui. Când sunt mari se taie, pentru hrana
iliei şi dacă le prisosesc, îi vinde la prăvăl ie ca şi ouăle, pentr_u cheltuielile mărunte
casei . Soiurile de găini cunoscute sunt cele moldoveneşti şi unele amatoare pentru
îşi aduc ouă de la ferma Petricani, Lehorn şi Rodisland. Raţe şi gâşte cresc
carne şi pene. Din pene fac perne şi în felul acesta este o întrecere între
Porumbeii sunt grija copiilor.

Pomicultura şi apicultura: sunt moştenite din moşi-strămoşi. Pe lângă
gospodăriilor, aduc şi un venit frumos în anii mănoşi. Apicultori sunt:
Pricopie, M . M ironescu, C. Durnea , V. Tatarcan etc. Aceste ocupaţii nu cer mari
ieli.
Meri de soiuri alese sunt: ionatane, domneşti, pătule etc. Aceste varietăţi se
la şcoa lă, la înv. Burlacu, pr. M. M ironescu etc.
Perele sunt: busuioace, tomnatice, dar nu se păstrează pentru iarnă.
Industria: sunt numai mori pe apa Prutului şi mori de vânt - proprietari: 1 .
Pr. M . M ironescu, C. Durneâ ş i Gh. Buche.
lndu�tria casnică: o fac femeile şi fetel'e: ţes covoare, sumane, pânză, saci şi
flori, mai mult pentru necesităţile gospodăriei.
Satul are trei fierari: Gh: Iacob, Sofronea Pomârlean şi M ihai Ioan.
Rotari şi dulgheri: Gh. Neamţu şi 1. Focşa. Majoritatea cunosc meseria din
nu au cărţi de meşteri, ei nu se ocupă numai de meserie, fac şi agricultură.
Prăvălii au: Gh. M ihai, 1. Luchian, Marcu Bacalu, Gh.Burlacu, I lie Tescariu şi
Roşea. Este şi cooperativă, cu diferite articole necesare satului. Aceasta are un
de conducere şi vânzător pe Costache Tatarcan, cu spirit comercial dezvoltat.
Despre negoţul ambulant se spune că se tăcea încă din anii 1 875 - 1 876. se tăcea
contrabandă, cu locuitorii de peste Prut, întrucât era graniţă. Se câştigau bani
în special cu spirt şi cai, vite. Aceşti locuitori făceau poarte din familiile
Iache şi Mandache din Cotu-Miculinţi, 1. Tencariu şi Pădureţ Z. din satul
leuca. Aveau legături cu grănicerii şi finanţele.
Satul este v izitat, ca şi în trecut, de negustori care cumpără vite, oi, porci,
şi diferite l ucruri ce au sătenii de vânzare în gospodă�i ile lor.
,
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Drumurile satului au fost lărgite cu bună înţelegere între oameni, la
drumurile din ţarină.
/
Cooperaţia: Crasnaleucenii n-au fost contra înfiinţării cooperativei de
din anul 1 927 şi nici a obştei de cumpărare " Moldova" din anul 1 925, înscriindu-se
membri.
La banca populară din M itoc, erau membri şi aveau drept să împrumute
pentru nevoile gospodăriei lor.
În felul acesta cămătarii evreu nu-şi mai profesau meseria ce le aducea
venituri prin specula j>e care o făceau.
C ine avea nevoie de sume mai mari se împrumutau la băncile din
" Banca română" şi " Creditul agricol" etc.
Pentru împrumuturi de bani, îşi puneau gaj casa, pământul, vitele şi ducţlau
gospodari buni din sat care semnau actele în calitate de giranţi.

Starea culturali
Şcoala primară cea mai veche din partea locului era în satul Cotu-M icu
comuna Coţuşca, departe de Crasnaleuca la 5 km.
Aceasta a luat fi inţă în anul 1 859. A ici învăţau copii din mai multe sate
chiar de la M itoc - depărtare de 1 6 km.
Primul învăţător la această şcoală a fost M . Bălăşescu în timpul lui Al<:xancu
Cuza.
Din anu l 1 879 a luat fiinţă şcoala Crasnaleuca, având ca învăţător un
mai târziu au urmat înv. Lupu Gheorghe, Viţel Necu lai până în anul 1 922.
această dată până în anul 1 945 timp de 23 de ani a fost subsemnatul, înv.
Durnea. După această dată, am fost transferat în interes de serviciu la direcţi�
din Săveni,, gimnaziu.
În Crasnaleuca, primul local de şcoală a fost în casa lui Gh. Apostol,
funcţionat până la clădirea şcolii de stat "Tip Stroescu", iar în anul 1 923, la,
mea, înv. director C. Durnea, s-a mărit localul de şcoală cu încă o sală de
întrucât numărul copiilor de şcoală creştea, întiinţându-se şi postul I I I , fiind
învăţătoare Margareta M ironescu.
,1
În primele şcoli cu 7 clase din judeţul Dorohoi, un număr redus a intrat şi
Crasna1euca. În acest sat sunt mulţi absolvenţi cu 7 clase.
La şcoală s-au înfiinţat cursuri de brqdat la maşina de cusut,
specialistă de la Cernăuţi, "Firma Siqger". La aceste cursuri participau pe lângă
7 eleve, şi fete din sat, în afară de şcoală. Cursurile se taceau iarna în vacanţă
.
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orele de clase, fiind frecventate de toate fetele ce aveau maşini de cusut, plus maşinile
aduse special de la Cernăuţi.
În anul 1 925 s-a înfi inţat căminul cultura.l "Gh. Asachi" Crasnaleuca prin
stăruinţa înv. dir. C. Durnea. Avea şi scenă fixă. În fiecare duminică se făceau serbări
cu copiii, îndrumaţi de cadrele didactice, la care luau parte şi tineretul satului,
absolvenţi al şcolii, băieţi şi fete. Veneau şi săteni, unde după serbare se disputau şi se
aranjau toate treburile bune - pentru bunu l mers al comunei: şcoli, biserică,
cooperativă, obştea de cumpăralie " Moldova", primărie etc.
În anul 1 932 am cumpărat aparat de radio, personal, cu baterii, pe care-I duceam
instalându-1 duminica în sala căminului, unde cetăţenii ascultau cu plăcere muzică şi
alte informaţii din ţară, în scopul culturalizării lor. Era singurul aparat :în .toată
comuna, după cum era şi căminul cultural singurul din satele şi comunele vecine.
Săteni i vorbesc l imba moldovenească, . cu unele. exprimări g�eşite: în .IQC de
petrol -spun gază sau gaiţă, n loc de zahăr spun ţazar, la bluză spun pokă, la fustă
fuştă, la lămâie spun alămâie etc.
Până în anul 1 879 în sat erau câţiva care ştiau carte şi acei ce învăţaseră la
la din satul Cotu M iculinţi. Astăzi se găsesc în fiecare familie mai mulţi care ştiu
fac excepţie foarte p�ţin şi aceia dintre cei mai bătrâni. Ştiutorii de carte citesc
de la biblioteca şcolii şi a căminului cultural.
..
Ştiinţa de carte creşte de la zi la zi. Îi interesează cărţile de poveşti şi cele
11nt1·nr,,._,.t .· (de medicină). M u lţi citesc ziare şi cărţi bisericeşti. Din ziare îi interesează
din ţară şi în special politica de la noi. Ziarele, sau jurnalele cum le zic ei, sunt:
""'o n"'•<>to•··, " Universul" şi ziarul judeţu lui Dorohoi, " Solia". Cititorii ziarelor sunt
ltaţi cu mare plăcere de către cei ce nu se ocupă cu citirea lor.
Scrisori se trimit mai mult copiilor ce fac armată.
Săteni i se arată iubitori de învăţătură de carte, datorită cadrelor didactice, înv.
C. Durnea, 1 . Burlacu, Maria Durnea, C. Manole, Margareta .Mironescu, M. Guţu,
Chihaia etc.
Până în anul 1 922 era plecată din sat o singură elevă la şcoala normală: Elel)a
ihaia, fi ică de bun gospodar, plecată la îndemnul fostului înv. diriginte Neculai
După venirea înv. C. Durnea şi a celor mai sus amintiţi, număru l celor plecaţi la
i secundare şi profesionale în timp de 23 de ani, până în anu l 1 945, a ajuns la 64.
i, aceşti foşti elevi ai şcolii Crasnaleuca sunt profesori universitari, ingineri,
i, farmacişti, ofiţeri, economişti, profesori la diferite licee, înv.ăţători _şi
icieni la diferite întreprinderi. Cu un cuvânt - răspândiţi pe întinsul patriei noastre,
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tăcând cinste satului Crasnaleuca, familiilor lor şi cadrelor didactice care
îndrumat. Ei sunt un stimulent şi pentru tineretul din Crasnaleuca.
În anul 1 929 s-a înfiinţat la şcoala Crasnaleuca 7 clase şi aceasta a fost un
pentru înv. şcolii, căci nu la toate şcolile vecine erau 7 clase.
·

Viaţa spirituală a satului
E o înmănunchere de obiceiuri şi manifestări în legătură cu tot ce ne încon ·
Viaţa religioasă a satu lui e cunoscută după purtările locuitorilor,
îndrumaţi şi moştenesc această cuvioşie şi bătrâni şi educaţia şi exemplu l
preotului M ihai M irortescu, ce era mult deosebit de alţi preoţi din valea Prutu
exemplul cadrelor didactice.
Credinţa: Cred că Dumnezeu există peste tot. Dumnezeu a tăcut
cârmuieşte toată lumea, în chip nevăzut. Boala, sănătatea, sărăcia, bogăţia,
toate ne vin de la Dumnezeu. Aşa vrea Dumnezeu. Îngerii şi sfintii sunt
lângă Dumnezeu pentru iertarea păcatelor noastre.
Lumea cealaltă, viaţa de după moarte, e închipuită ca o petrecere, pentru
fac fapte bune şi o pedeapsă pentru cei ce fac fapte reale.
Râiul este pentru cei buni şi iadul pentr.u cei răi, 'păcătoşi care au tăcut
urâte.
Diavolul este pomenit sub mai multe nume - ucigă-1 crucea, ducă-se pe
satana. Parte din săteni cred în duhuri rele, ceasul cel rău. Se crede că
locuti necurate, pe lângă: casele pustii, cimitire, peste anumite podeţe şi u liţe.
bine să treci noaptea şi dacă treci, scapi numai prin descântece.
În strânsă legătură cu credinţa în puterea lui Dumnezeu, a îngerilor şi a
locuitorii au diferite obiceiuri religioase, tradiţii. De pildă, fac colinde în
Crăciun, vesteşte naşterea mântu itorului, la fel ia Sf. Vasile, la Sabotează .
La Sf. Gheorghe pun la poartă răchită în brazdă sau la stâlpii casei şi la
vitelor. La Duminica Mare pun tei la poartă şi la grajdul vitelor, acestea în
pogorârii Sd. Duh.
Cu prilejul naşterii copilului, acesta este botezat în grabă, ca să nu mr•ilri�·J
Botezul se face la biserică sau la casa preotului. Dacă moare în primele
botez, sufletul lui merge în rai.
Căsătoriile religioase se fac în zilele de duminică, la biserică. Î
cununie, tinerii se spovedesc, iar când pleacă din casă la cununie, îngenu
cer iertare de la părinţi, apoi mamele lor aruncă pâine şi zahăr în urma lor,
buni ca pâinea şi dulci la zahărul.
$
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După întoarcerea de la cununie, mamele la intrarea în casă părinţ·ii sau rudele
apropiate le pun colaci pe cap şi o huscă de sare, apoi colacii se rup şi se. dau
I)Untaşilor.
La mort, rudele apropiate jelesc pe cel mort, prin bocete. Sufletul mortului 3 zile
se desparte de casă. În timpul petrecerii la groapă (cimitir), se citesc 1 2. evanghelii
12 l ihterii după cum se împacă cu preotu 1 - cei în viaţă, părinţii, copiii sau rudele
Dacă se face o înmormântare frumoasă, înseamnă că mortul a fost bogat sau
parte din oamenii aleşi ai satului.
Pe drum se dă pomană la fiecare evanghelie sau lihterie citită. Pomana se dă la
le apropiate. La cimitir, după ce se îngroapă mortul, se dă de pomană pâine,
lai, rachiu sau vin şi cei ce servesc spun: să fie de sufletul mortului.
Pomenirea mortului s� face prin praznic. La 3 zile, la 40 de zile şi la împlinirea
1 an după moarte. Acestea 7 ani la rând, pomenirea de an.
În cazuri de poală, se cheamă preotul şi-1 spovedeşte şi împărtăşeşte pe cel
şi la unii se face sf. maslu (să se aleagă după maslu, moare sau trăieşte).
Pentru boală de r�ul copiilor este chemată mătuşa lacoboaia sau moşul Gh.
ititeloaie, care ştiu descântece. Sătenii au convingerea că e păcat să �uri, dar totuşi
fură, e păcat să bârfeşti, să minţi, dar fac de toate.
Înjurăturile de lucruri sfinte sunt auzite sub numele de suduit (a suduit de cruce,
biserică, de Dumnezeu, de icoană), obicei care îl au şi copiii.
,,
Ţin sărbătorile religioase, nu le uită, mai ales femeile, care le respectă şi pe cele
·: Alexii, miezul păreţilor, Haralamb de boli, joile după Paşi, I l ie Pălie, Foca,
etc.
Cea mai mare parte din locuitori mănâncă de frupt în posturi, însă miercurea şi
nu. M u lte gospodine vinerea nu torc, nu coasă, nu fac leşie, nu coc în cuptor
Bătrânii se spovedesc şi împărtăşesc în toate posturile anului. ,
Locuitorii nu sunt prea evlavioşi, şi totuşi respectă biseri� când trec pe lângă ea
fac semnu l crucii. De multe ori se vede la biserieă puţină lume, în schimb, al
.t.11 1tnril.. mai rnari, biserica este plină (Crăciun, Sf. Vasile, Bobotează, Sf. 10311, Sf.
-..ro.,,.. Duminica Mare etc.).
La biserică femeile ştau în stânga şi bărbaţi i în dteapt� cei bătr!ni, blrbaţi şi
· stau în faţă şi când v in cei mai tiner� sărutA mâna in semn de feipect.
Când preotul iese cu sf. daruri, lumea ingenuncheazA sau înclinA. capul, .pen�4 a
i q.1 sf. potir, în timp ce preotul trece prin biserică, despărţind · lumea · m două.
'\
sărută veşmintele şi se şterg la ochi cu marginea veşmintelor.
•

•

'

·

·
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La uşa altarului din stânga, se dă liturghia 1 -2 lei, pentru a fi pomeniţi de
după numele ce-l are fiecare.
În zilele de sărbători, bătrânii cunosc după trasul clopotelor şi după toacă,
petrece în biserică.
Când fulgeră tare, tună, trăsneşte, ori pornesc în călătorie, sătenii îşi fac
crucii şi zic "doamne-ajută!".
Pe câmp şi în casă, când stau la masă, îşi fac cruce.
În sat la fiecare casă sunt icoane puse pe peretele de la răsărit.
Mulţi păstrează obiceiurile religioase spunând că cine nu
păgân.
Toţi locu itorii satului Crasnaleuca sunt de religie creştin ortodoxă,
biserică se duc la zile mari. rRătăciţi nu sunt. La biserică merg, dar faptele lor sunt
cei păcătoşi.
Parohia Crasnaleuca este compusă din următoarele sate: Crasnaleuca.
Miculinţi şi Ghireni, având fiecare biserică. De aceea preotul face serviciul
rând la fiecare sat. Cea mai frumoasă biserică din parohie este hiserica
Crasnaleuca, în stare foarte bună şi i se spune biserica Sf. Neculai, cu hrarmU
Neculai, la 6 decembrie.
Prima biserică în Crasnaleuca a fost clădită în anul 1 847 pe
proprietarului Vîrcolici şi era construită din lemn.
Actuala biserică este construită din piatră.
Fiecare biserică din parohie este înzestrată :cu suprafaţă de 1 2
arabil, cu scopul de a se întreţine biserica etc.
Primul preot a fost preotul Ioan, urmat de preoţii Zamfir Gh. şi actualul
Gh. M iroqescu. Obiecte antice, de preţ, nu are.
Primul cimitir al satu lui a fost în curtea bisericii şi după ce s-a
întregime s-a făcut al doilea cimitir, sus pe deal, în marginea satului,
împrejmuit cu zid de piatră. Acolo se face pomenirea eroilor din războiul 1 9 t 6În curtea şcolii s-a făcut un monument al eroi lor din războiul 1 9 1 6- 1 9 1 8, din ·
cadrelor didactice, cu concursul campaniei de recunoaştere din regi
Dorobanţi.
Aceşti eroi ai satului Crasnaleuca sunt:
2. Amarandei Neculai
1 . Aparaschivei Gh.
4. S imion N . Cohstantin
3. Cauciuc Ioan
5. Todârcă Vasile
6. M ihai 1 . Dumitru· .
8. M ihai Z. Vasile
7. Todârcă Neculai
1 O. Pomîrleanu Ioan
9. Pletan Vasile
•

•

·
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1 2.' Moroşanu Neculai
Pădureţ N icolai
Amărăndei I l ie '
'1 4. Roibu Pintilie .
. 1 6 . . Ghihaia L Zamfir
Amititeloaie Ioan
M ihai Z. Gh.
1 8. Zosin Gheorghe
20.
Caldare I lie Gh.
1 9. Zosin Gh. Dumitru
22. Chihaia 1. Axinte
2 1 . Diaconescu Ioan
23. Ghireanu Theodor
24�· Pricopi Vasile
Pentru amintirea acestor eroi, căminul cultural. "Gh. AsachiJ" din Crasnaleuca şi
Crasnaleuca, prin serbări, au strâns fonduri pentru ridicarea falniculut
ment. Prin el se dă atenţia ce se cuvine - măcar în parte - pentru dăruirea'
şi corpurilor în acest război, sacrificându-se totut pentru apărarea ţării.
Elevilor şcolii li se face şi educaţia cuvenită la acest cult.
I l.
13.
1 5.
1 7.

Obiceiuri - credinţe - descântece
La botez. noul născut este luat de moaşă, şi împreună cu cumătra cea mare care
lumânarea împodobită cu flori şi panglică, se duc la casa preotului, unde se face
1. La lumânare se pune şi darul ce-l dă mamei copilului (o rochie, o bluză). Pe
m, cumătta mare e felicitată. " Să-ţi fie de bine, cumătră mare", " Să-ţi trăiască finul
Peste câteva zile de la botez. urmează scăldăciunea, când noul născut este dat
·, cu lumânarea aprinsă.
La această ocazie, nelipsită de mâncare şi puţină băutură, se adună numai femei
- prietene din partea mamei copilului sau a cumetrei celei mari, care dau ' daruri
noul născut şi creştinat (ă).
Credinţe: femeile însărcinate nu spun ziua naşterii să Pu li se facă de ursită. Ele
feresc de a vedea poze urâte, oameni schilozi, pentru a nu semăna noul născut cu
ce vede mama.
Însărcinata dacă pofteşte ceva, trebuie numaidecât să i se dea, altfel va naşte
vreme.
Să nu primească pe nimeni străin în casă, mai ales parte bărbătească, să-i toarne
mâini şi să se spele, că nu poate naşte până nu vine acela ce i-a turnat pe mâini.
De nu dorm copiii, li s-a luat somnul şi trebuie adus somnu l de la altă casă cu
narea aprinsă. Descântecele se fac seara, după aprinsul luminii (lampa).
De întârzie copilul a merge în picioare, se descântă şi i· se taie piedica. Mătuşa
lacoboaia se pricepe la toate şi moşul Gh. Amititeloaie la fel. El mai este
şi la bolile vitelor.
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Unii gospodari mai fac şi cumătrie la botez, atunci vin şi bărbaţii şi .....tr..,._
este mai mare, cu daruri mai multe şi se petrece chiar cu muzică.
Mama celui botezat dă colaci cumetrei mari dacă a fost cumătrie (este
păcat dacă nu se dă colaci).
La nunti: începutul căsătoriei se face (prin croit) după ce flăcăul singur
prin staroste şi-a peţit mireasa.
Intră în vorbă şi părinţii pentru a se ,spune ce avere are fata, băiatul cuvânt, ce le dau tinerilor. La această întâlnire se mai adună şi rudele cele
�propiate şi se spune: ,,Aseară a făcut fata lui cutare, cu băiatul lui cutare"
logodnă), urmează apoi declaraţia la primărie.
·r
Cununia civilă se face înaintea celei religioase, de obicei sâmbăta
duminică.
Cununia religioasă se face la biserică, duminica, după ce se termină slujba
Nunta pleacă pe la 1 0,30 de acasă, cu muzică şi mare alai. Câteoda.tă, după
cu preotul, cununia religioasă se face şi duminica după masă. M ireasa este dusă
băieţi la braţ, care se numesc cavaleri de onoare, iar mirele este dus la braţ de
fete (domnişoare de onoare). Cât se oficiază în biserică serviciul cununiei, afar�
muzica şi flăcăii şi fetele joacă. După întoarcerea de la cununie, mirele vine la
mireasa, ei duc lumânările aprinse să le fie viaţa luminată. Pe drum când
casă, li se aruncă din loc în loc câte o cotă de apă înaintea lor, iar mirele dă
celor care au aruncat apa. Ajunşi acasă, le ies înainte părinţii băiatului şi ai
locul unde s-a hotărât facerea nunţii.
Tinerii trec pe sub cei doi colaci făcuţi anume pentru ei. Urmează
cununie.
Mirele şi mireasa stau în �apul mesei iar nunii de o parte şi de alta a f
tot timpul mesei, lumânările stau aprinse pe masă.
Alte credinţe: Dacă lumânările se rup în timpul mesei, e semn că unul
moare (acela căruia i s-a rupt lumânarea).
Dacă în drum de la biserică până acasă, trece pe dinaintea mirelu i un
pisică, e semn că nu vor trăi împreună, se vor despărţi.
,
La morţi: moartea e prevestită prin cântecul cucuvelei, când cade o ·
o oglindă, când se bat două ciori în jurul casei, găina cântă cucoşeşte, vise că
o măsea sau dinte. Dacă are dureri va fi . rudă apropiată, dacă nu are, va
îndepărtată sau un bun cunoscut.
Anumite semne pe cap: pete, sunt la fel semne ale morţii.
Întristarea rudelor este arătată prin bocete, ma1 cu jale, cânt
clopotele la biserică.
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La capul mortului ard două sfeşnice, afară se pune crucea adusă de la biserică şi
leagă la stâlpul · mesei, pentru. a fi văzută din drum. Pe pieptul mortului se pune o
şi· o cruce de ceară. Rudele apropiate mortului se cunosc, căci umblă cu capul
•scoper·n
· bărbaţii, fetele şi femeile umblă despletite, la femei în schimb, despletitul
acoperit de tulpane.
Mulţi săteni şi sătence vin la mort şi zic "Dumnezeu să-I · ierte!" şi pun pe
1 mortului 1 leu. Seara se face priveghiul, la priveghi se fac glume.
După 3 zile, mortul e dus la· groapă pe năsălie, de către săteni. La scoaterea
lui din casă, se aşterne pe prag un lănicer şi o perină, care se dă de pomană,
cu un colac şi o lumânare, în ogradă se mai dau de pomană şi vite, oi, viţei,
stare ce o avea cel mort. Pe drum, până la groapă, se maj dau 1 2-24 punţi, tot în
legătură cu situaţia mortului. Preotului i se dă suma de bani după cum se
cu el. Pr. M. Mironescu nu se împăca cu n imeni, în asemenea situaţii se
lţumea cu cât i se·dădea, dascălii Teodorescu ilie şi Furtună Ioan procedau la fel.
De obicei, la dascăli se dă jumătate din ceea ce se dă preotu·Jui.
Urmează praznicele ce le-am trecut la viaţa spirituală a satului, credinţe: Vine
preotul cu dascălii şi face o rugăciune - binecuvântând masa şi băutura. La praznic
chemaţi rudele şi cunoscuţii.
Obiceiuri: 1. La Crăciun, colinzi, stele, - umblă copiii. Preotul vesteşte
Domnului.
2. La Anul Nou, pregătirea celor tineri începe cu 2-3 săptămâni mai devreme,
ii îşi caută clopoţei, pun busuioc la ei şi încep a învăţa urături. Cei mari formează
fac căluţ, capră, nuntă la care nu l ipseşte şi un j idan (evreu) cu gheb în spate şi cu
ră moartă în mână - închipuindu-şi că-i găină - acesta este ales din flăcăii cei mai
i care spun mu lte, înveselindu-i şi pe cei din casa unde i-· primit.
Pe la orele 3-4 după masă, cei mici apar pe la ferestrele gospodari lor, urând
urături pe care le-au învăţat. Ca răsplată, l ise dă un colăcel şi 1 -2 lei.
Când vin cetele cele mari, intră în casă, joacă, făcând instrucţia cuvenită cu
1, capra sau face cununi etc. După aceea joacă fata cea mare din casă sau fetele
găsesc acolo.
Gospodaru l de casă le dă rachiu, iar gospodina sau fata îi serveşte cu prăj ituri
pentru asemenea ocazii.
Dacă fata de casă are o simpatie în ceată, îi dă şi un colac mare pe care i 1-a
special.
În dimineaţa de anul nou, copiii umblă cu semănatul, seamănă cu orez şi cu
secară sau sămânţă de cânepă.
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La Bobotează, in general, femeile şi fetele postesc, pentru noroc în
aşteptat preotul în ajunul Bobotezei, venind cu crucea şi agheazmă.t Masa e
. cu: vărzări, bob fiert, prune. fierte, juflă (pelincile domnului) etc. Copiii
"Chiraleisa". Preotului i se dă un colac, 5- 1 O lei şi un fuior din cânepă.
La Paşti: pască, cozonac şi ouă roşii nu lipsesc nimănui, friptură de
pasăre, răcituri, sarmale etc. iar gospodarul are grijă de băutură, rachiu şi vin.
Se duc finii la naşi cu pască, copiii la părinţi şi în general .rudele
Aceasta ,în tdate cele trei zile de Paşti. Nu ·lipseşte nici jocul în sat pentru tineret.
La Sf. Andrei umblă ·strigoii. N u se umblă noaptea pe uliţe. Te potir
lupii. Fetele fac diferite vrăjL La uşă şi fereasttră se face semnul cr.ucii cu un
usturoi, pentru a nu se apropia strigoii de casă.
Starea social-morali

Se păstrează cu multă demnitate. Fetele sunt educate pentru a fi cuminţi şi
se duc la horă sau la bal se duc cu mamele lor sau cu surori sau fraţi. Este mare
când o fată greşeşte.
Băieţii la fel sunt educaţi de părinţi, de a se purta frumos oriunde ar
Respectul este dat oamenilor bătrâni şi celor mai în vârstă ca-- ei.
Î n general, crasnaleucenii sunt foarte respectuoşi faţă de cadrele u •ua�l'"'"'
au îndrumări din şcoală când sunt mici şi mai contribuie şi părinţii lor.
Tot ce este bun au moştenit de la părinţi şi bunici, bătrânii satul u i .
satului Crasnaleuca, din punct de vedere al respectului, nu se pot asemăna cu
satelor vecine M itoc, Coţuşca, Miorcani.
Conştiinţa naţională: Crasnaleucenii îşi iubesc ţara, averea ţării, în
adevărate, moştenită de la bătrâni şi locuită numai de români. Prin român el
numai pe cel care vorbeşte în limbă ca el, e îmbrăcat ca el şi se închină ca el.
Doreşte pace şi sunt fricoşi în caz de război. Sunt cinstiţi, respectă
autorităţile şi doresc ca legea să fie egală pentru toţi cetăţeni i ţării.
Întotdeauna admiră pe cei din CFR căci în caz de război, ei sunt scutiţi,
mobilizaţi la posturile lor.
În toamna anului 1 93 8, luna septembrie, 30, stam de vorbă cu un grup
bătrâni în faţa porţii de la şcoală şi din discuţiile lor, vedeau în războiul
hitleriştilor, o mare nenorocire pentru toată lumea.
Concentrările luau proporţii, ducându-se copiii lor, tineretul satu lui, şi
dacă îşi vor mai vedea casa ·şi satu l unde au trăit.
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Unul din ei, pe nume Vasile Tatarcan, a spus: bine ar fi să 111u avem război, dar

tn caz cii va fi, dorim si se pistreze neştirbiti streaşina istorici a ţirii . noastre,

ştigatii cu atâta jertfă a bunilor şi străbunilor · noştri. ·
Hotarele ţării noastre' sunt scumpe pentru toţi românii.
Prin stat - înţeleg pe conduciitor şi guvern. Sărbătorile naţionale nu sunt înţelese
că de consilierii comunali; ştiu că in acele zile nu se învaţă la şcoală.
Serviciu l militar îl consideră• foarte greu şi dau bani numai să fie amânaţi sau
utiţi şi în cazul că îi ia la armatii, să' fie cât mai aproape de casă.
Firea, judecata, purtarea: În general; sătenii sunt blânzi şi respectuoşi În
ilele de siirbiitoare se adună pe tiipşanul dintre şcoală, biserică şi primiirie şi povestesc
le petr.ecute de la o săptămână · Ja alta, auzite şi întâmplate, aceasta o fac chiar de
imineaţă iar dupii masă vin foarte mulţi la căminul cultural pentru a-şi privi la
rbare, copHi şi nepoţii, iar în urmii discuţii gospodăreşti pentru bunul mers al tuturor
eburilor la ordinea zilei.
Alt loc de întâlnire al sătenilor este la Ocop, pe deal.
Gospodina cu mare greu părăseşte satul. Sunt oameni bătrâni şi femei care n-au
rs cu trenu 1.
Când a fost vorba să dea ajutor pentru ostaşi de pe front, au dat tot ce au avut,
mare plăcere, la fel şi pentru spitale la răniţi au dat perne, pături, cămăşi, mănuşi,
rapi de lână etc.
Ajutorul local se face între familiile înrudite . Nu le place să umble prin judecăţi
tru toate nimicurile. Sfaturile învăţătorilor şi. a preotului sunt ascultate în
�oritatea cazurilor.
Politica ce se face cu ură între locuitori îşi pierde răbdarea, chiar asupra celor
i învaţă numai de bine. Între ei, săteni i se deosebesc după starea materială. Fruntaşi
familii, 45 mijlocii şi restu l săraci. După judecata multor, munca cea mai grea este
ăranilor, de aceea ei consideră pe învăţători, funcţionari şi în special pe preot, că
u degeaba şi primesc salariu, preotul este cel mai odihnit dinte toţi, luând bani de pe
şi de pe mort.
O parte din săteni se duşmănesc între ei, de la hotar în sat sau la câmp, de la un
rt, de la cuvinte cărora li se dă mare importanţă, de aceea se pornesc judecăţi le.
inte de a se ajunge la judecată, mai intervin între ei rudele şi cunoscuţii apropiaţi şi
Iti se împacă, scutindu-se de cheltuieli şi drumuri neplăcute.
În legăturile dintre ei, pun mare preţ pe trecut: "aşa am apucat de la bătrâni",
a fost tatăl său sau bunicul , căruia i se mai spune şi bătrânul". Gospodarii
e-şi respectă cuvântul sunt foarte puţini - mai rar aceia care să-şi respecte vorba,
duinţa.

•
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Manifestări etico-juridice. Agricultura este ocupaţia principală a tutu
Pământul ce-l au este lucrat de membrii familiei. Puţ·ini sunt aceia ce mai plătes�
lucru, aceasta o fac acei cu pământ mai mult şi braţe puţine, sau o parte din ei.
pământul în parte la basarabeni - satul Teţcani de peste Prut, care sunt foarte
muncitori.
Veniturile se întrebuinţează pentru dările la stat, construcţii în gospodării etc.
Tata e suveran în familie. Socoteala veniturilor şi cheltuielilor se face între
soţie. Soţia este casierul casei, acest obicei începe de la nunta tinerior. La
căsătoriţi li se dă şi pământ, dar în aşa fel se îmaprte pământul ca să fie egal între
să nu se nască duşmănie.
Cel mai mic dintre feciori rămâne în casă (mezinul), acesta moşteneşte
bătrâni şi rezerva bătrâneţilor lor.
Fata, la căsăto:rie, primeşte zestre: îmbăcîminte, lăicere, scoarţe, perne, va�
Flăcăului i se cere să aibă loc de casă, haine, şarabană cu cai sau doi juncant
căsătorii fără voia părinţilor - feciorii fură fetele- fără voia părinţilor şi în ,cele
urmă, părinţii încuvi,inţează căsătoria. Căsătoria între rude se face mai rar. C
când flăcău l a furat fata au fost: Pomârleanu Gh. Sofronea a furat pe fata lui
din comuna M itoc.
Sunt rare cazurile când părinţii si lesc opiii la însurătoare, fără voia lor.
Fetele se mărită de regulă după ce trec de 1 7 ani, cazuri mai rare, când se 1
sub această vârstă.
F lăcăii care nu se însoară până la 25 ani sunt priviţi rău. Fetele care dau
la copii fără a fi măritate sunt ocolite de majoritatea satu lui, dacă rudele
compătimesc. Cazurile acestea sunt mai rare. În caz că se întâmplă, mamele
luntre-punte şi scapă uşor de sarcină.
Căsătoriţii mulţi dintre ei se feresc a avea copii.
Familii fără copii: 1. Marcu, G. Zosin, C. Pădureţ, 1 . Burlacu, şt. M ihai
Căsătoriţi a doua oară: Th. Mihai, M ihai C. Amititeloaie, l rimia
Costache Chihaia etc.
Viaţa familială este puţin liniştită. Soţii nu sunt credincioşi. Ruşinea e
dispară. Copiii unor familii nu ascultă pe părinţi, pentru că au văzut exemple
ei. Tinerii umblă noaptea pe uliţe, cântând, chiuind şi vorbind vorbe necuvi
acei părinţi se mai miră că nu-i ascultă copiii.
Porecle: aproape fiecare are poreclă în sat şi e cunoscut mai mult după
decât după numele adevărat, de ex. A. Mariţei, A Casandrei, A Mărioarei, A
a lui Peşte, a lui Cârlig etc.
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Jocul - hora

Petrecerea tineretului se arată prin joc. Sunt două feluri de joc:
- pentru copii: ţarca, oina, ţările, pichiul, petricelele etc.
- jocul jlăcăilor, danţul, hora, polea etc. Hora are loc la cununie, în duminică şi
sărbători. La joc se adună pe lângă tineret şi femei cu copii mici, bărbaţi şi copii de
...,.v.. . ..
. . Se joacă: coasa, trandafiru 1, bătuta etc.
Fetele nu intră în joc, dacă nu sunt chemate. Jocul întâi e jucat cu ruşine de fete.
mare ruşine pentru o fată dacă nu joacă, sau dacă este dată afară din joc.
Ca şi în trecut, jocurile sunt însoţite de chiuituri. Lăut�rii sunt aduşi de la M itoc,
dar s-au iscat şi la noi acordeonişti buni: Amititeloaie Gh. Gh. şi M ihai Aurel.
Pentru nunţi, lăutarii .sunt aduşi de la M iorcani, Rădăuţi, Dorohoij Darabani sau
i. Instrumentele sunt: vioară, violoncel, flaut, flighiorm, contrabas, acordeon şi
Tânărul mire îşi comandă· 'instrumentele ce doreşte şi muzica după pungă, el. 1 ,
. a I I-a sau e l . a 1 1 1-a. Î n posturi n u se joacă, e păcat, la fel şi î n prima .zi de Crăciun
de Paşti. În sat, cântăreţ din fluier este Th. Pletan.

Administraţia satului Crasnaleuca
Satul Crasnaleuca a fost până în anul 1 926, subordonat comunei mitoc la
de reşedinţă 1 2- 1 3 km, cu drum de care, fără piatră şi când trebu ia să te duci
primărie, pierdeai o zi sau două şi dacă era şi noroi sau viscol iarna, era un chin
pentru cel ce trebuia să-şi aranjeze unele treburi.
În anul 1 925, în calitate de înv. director al şcolii Crasnaleuca, analizând
'le întâmpinate de săteni şi de mine personal, timp de 2 ani de la venirea mea în
m-am hotărât a mă interesa de rezolvarea acestei probleme. Am luat legătura cu
de peste Prut: Teţcani şi Perniţa prin directorii şcolilor respective: N . Cojocaru
şi Ştefan Boiu (Peririţa), obţinând memorii din partea sătenilor prin care
u înfiinţarea comunei Crasnaleuca, sat din dreapta Prutului împreună cu satul
Miculinţi din care să facă şi ei parte. În acest scop mi-am adunat memoriile şi
ţii din aceste patru sate, plecând la Bucureşti la parlamentul ţării, pentru a
aceste memorii în scopul arătat.
În această problemă am primit şi sprijinul deputatului din judeţul Dorohoi Pilat - Miorcani, ce locuia şi în Bucureşti.
După 1 5 zile state la parlament, în luna aprilie 1 925 m-am reîntors în sat cu
1 pozitiv.
Aprobarea de a se Înfiinţa comuna Crasnaleuca cu Începerea anului 1 926,

,.•• , ...,...

din satele: Crasnaleuca reşedinţă, la care se anexea:ză satele: Teţcani,
şi cotu Miculinţi, din comuna Coţuşca.
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Acest act naţional nu s-a făcut de nimeni pe atunci în toată lungimea
pentru a se uni sate din · stânga Prutului cu cele din dreapta într-o singură
ulterior au mai fost cazuri.
În toate acţiunile au pus suflet alături de mine toate cadrele didactice din
componente ale comunei Crasnaleuca şi cu multă bunăvoinţă,. au ·fost şi
satul de reşedinţă, în frunte cu: Tatarcan Costache, Tatarcan 'Vasile, Gh. M
Zosin, Mihai Lungu, l Saucă, Gh. Neamţu, Z. Luchian, Ioan Corjăuţanu, D.
Ştefan Amărăndei, C. Pricopie, familiile: Simian, · M ihai, Chihaia, T
Pomârleanu.
.. ,
"
Toţi aceştia m-au subvenţionat şi cu banii necesari cheltu ielilor făcute
stat la Bucureşti.
.În anul 1 926, noua comună Crasnaleuca avea următoarea populaţie: Teţcaril
locuitori, Perărita 750 locuitori, Cotu M iculinţi 220. locuitori şi C rasnaleuca
locuitori, în total 2. 1 66 locuitori.
Primu l primar a fost numit din satul Teţcani, în persoana lui
u lterior au fost din Crasnaleuca următorii: V. Tatarcan, D. Zosin, M.
Lungu, Gh. Popiş, C . Manole şi în serii venea omul guvernului.
Notar-secretar - C. Tatarcan, casier Gheorghe Neamţu, telefonist
M ihalache. Am dat . pentru iniţiere şi ajutor la bunul mers al primăriei 2 elevi
buni: I lie Pomârleanu şi Jenică Chihaia.
Localul primăriei era în curtea veche,. fostă proprietate a fraţilor Kalimachi ..
Comuna Crasnaleuca face parte din Plasa Rădăuţi Prut. Acolo era şi
sanitară şi farmacia, unde se găseau medicamente necesare celor bolnavi.
Comuna Crasnaleuca a fost întotdeauna dată ca model în admini
corectitudinea instituţiilor: primărie, şcoli, biserici, cooperativă, obştea de
"Moldova'" etc.
La şcoala Crasnaleuca era sediul cercului cu ltural la care timp de 1 8 ani
preşedinte C. Durnea, directorul şcolii. În acest cerc intrau toate şcolile din
Prutului, de la Păltiniş, până la Ripiceni (30 de şcoli).
Politica satului, în anul 1 945, 1 iulie, după îndrumările înv. dir. Du
au pus bazele P.S.R., înscriindu-se majoritatea sătenilor. Ei vedeau în cadrele
pe apropiaţii lor pentru că era armonie între învăţători şi săteni.
-îndrumări pentru continuarea monografiei

Rog pe foştii mei colegi care mă vor unna la direcţia şcolii, precum şi pe,
mei elevi, care vor deveni cadre didactice la această şcoală şi conducători ai
cultural în colaborare şi cu alte persoane competente să continue această
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e la data la care am ajuns eu - 1 septembrie 1 945 (partea 1) şi partea a I I-a până în anul
1 973, în care să arate comparativ condiţiile pe care socialismul le oferă locuitorilor
atului Crasnaleuca, aderenţa din ce în ce mai pregnantă la elementele de civilizaţie
odernă.
Va fi foarte interesantă tendinţa profesionalizării în general pentru ţinerea în pas
u tehnica a pregătirii tineretului, cu tendinţele ce le vor avea la învăţătură de carte, în
abricile ce se vor construi şi pe ogoare.
Pentru asemenea ascensiuni, tin�retul trebuie bine pregătit. Se va relata şi
tlorirea satului în anii ce urmează. Omul de astăzi, în comparaţie cu cel de mâine, va
vea alte tendinţe în raport cu progresul crescând de la zi la zi, ieşind din condiţiile
ieţii de altădată.
1 septembrie 1 945
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DOUĂ MOMENTE IMRORTANTE ÎN VIATA
POLITICA A ROMANIEI DIN A DOUA J UMATA
A SECOLULUI AL XX-l-EA
W

v '

A

Chiar din momentul constutuirii oficiale a Tratatului de la Varsovia, ""•'11"',...
rea sa de fapt, adica U.R.S.S. (de subliniat, de la inceput, ca in toate functiile de
inclusiv Comandantul sef al Fortelor Annate Unite, au fost doar ofiteri superiori
din celelalte state existind doar adjuncti), a cautat sa ia sub tutela toate statele
inclusiv cele din Asia, prin includerea lor in Tratatul de la Varsovia. Chiar la
"
statelor socialiste europene pentru asigurarea pacii si securitatii in Europa ( 1 1 - 1
1 955) care a consfintit nasterea Tratatului, a participat, in calitate de nnc'PrV...
reprezentantul R.P.Chineze (Pin Den-huai, loctiitor al premierului si ministru al
Peste sase ani, in conditiile izbucnirii conflictului ideologic chino-sovietic pentru
nie in lumea comunista, s-a incercat transformarea Tratatului dintr-o alianţă
europeană, într-una mondiala prin trimiterea, la 3 1 octombrie 1 96 1 , a unei scrisori
de toti liderii Tratatului de la Varsovia, catre partidele comuniste din
Coreea,Vietnam si Mongolia prin care erau invitati la rezolvarea
internationale importante (in Consiliul Politic Consultativ al Tratatului). , Chinezii
mvttatla.
Hrusciov nu renunta la idee si pe I l iulie 1 963 adreseaza o
conducatorilor partenerilor din Comitetul Politic Consultativ solicitindu-le acordul
primirea in Tratat doar a Mongoliei.
Răspunsul României a fost diplomatic, dar ferm, aratindu-se ca "nu
grăbim în adoptarea unei hotăriri care ar putea ascuti si mai mult divergentele din
"
muncitoreasca , Tratatul e o organizatie regionala si europeana, chiar din rnn.llV'nh•
tituirii. "Ingrijorarea partii române - sublinia Dej - provine nu din faptul, ce o sa
din Occident, ci ce o sa spuna popoarele albanez, chinez, corean, insusi poporul
(1 ). Dar, acesta n-a fost singurul act de opinie separata a României. Astfel, in
mitetului Politic Consultativ din 26 iulie 1 963 tinuta la Moscova, reprezentantul
ministrul Fortelor Armate, Leontin Salajan, blocheaza o propunere sovietica v·
·
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tirea operativa a teritoriului pentru aparare, invocind nererniterea din timp a raportului ma
resalului G�iko - Comandantul sef al Fortelor Annate Unite. Âctiunea se va repeta pe 2
ianuarie 1 964, cind H�usciov lanseaza, printr-o scrisoare, sub pretextul perfectionarii me
canismelor din cadrul Tratatului de la Varsovia, institutionalizarea unor consfatuiri regula
te ale ministr1lor de externe ale statelor membre. Raspunsul Bucurestilor este transant,
confinnind noua linie p(llitica, a prioritatii interesului national: "Nu irripartasim insa pare
rea ca ar trebui ' sa se acorde acestor co�sfatuiri o fonn;i juridica, sa se transfonne consfatu
'
irile rrtinistrilor de externe intr-un organ cu earacter pennanent, lucru cu care n u putem fi
de acord. O asemenea fonna nu ar rezolva si nici nu ar putea sa rezolve problema majora
care ne preocupa - coordonarea p6zitiilor tarilor socialiste in actiunile importante de
"
politica internationala - �ingurele responsabile de politica externa a fiecarui stat (2)
Deci, . �vind posibilitatea de a refuza includer,ea in Tratatul de la Varsovia,
1
România, (lupa ce
a reusit sa scape de prezenta trupelor sovietice,' a lnceput sa se arate tot
1
'
mai putin dispusa sa aecepte obligatiile ce-i reveneau din prevederile Tratatului, deoarece
.R.S.S. era1 cea care le nesocotea, incercind sa-I implice in disputele �le cu China sau
U.A. (criza rachetelor din Cuba - 1 962). La toate nivelele de discutie si opinii separate,
• com;emtna�te in documente (ex. Primul document identificat este Acord4l suplimantar nr. l
Protocolului Consfatuirii Comandantului sef al Fortelor Annate Unite si ministrilor
1
i aj statelor participante la Tratatul de la Varsovia, din 28 februarie 1 963 prin care
inistrul român, reprezentat de seful Marelui Stat Major, gl.col. Ion Tutoveanu, specifica
irea de a face decontarea transporturilor militare nu pe baza tarifelor interne, ci
•

0)

1

"Declaratia din aprilie" nu face referiri directe la Tratatul de la Varsovia, dar reia
nerea pentru desfiintarea oricaror blocuri militare si, ca o masura tranzitorie,
unui pact de neagresiune intre Tratatul de la Varsovia si N.A.T.O. (4) In
principiile enuntate sunt cu adevarat o declaratie de independenta, de punere pe
plan a interesului national si nu a internationalismului proletar, promovat ostentativ
U.R.S.S. pentru a-si masca politica de hegemonie si dictat.
Conducerea de la Bucuresti nu a facut publici1:-1te directa prea mare Declaratiei. In
· b, cu usile înch ise, in diverse adunari s-a dat friu liber propriilor nemultumiri,
iv in ceea ce priveste raporturile cu Moscova si structurile Tratatu lui cle la Varsovia.
Plenara largita a C.C. al P.M.R., devenita celebra, Gheorghiu-Dej, vorbind despre
·urarile in care a aflat despre actiunea unilaterala a sovieticilor de a trimite rachete in
a precizat ca se intorcea cu o delegatie dintr-o vizita oficiala in Asia cind, in timpul
i de o zi facut, in mod traditional, la Moscova, in locul unei informari generale,
"ni s-a vorbit atunci despre niste manevre militare, menite sa faca o demonstratie
forta la granita cu Turcia si la granita cu R. F.G., prin trimiterea de forte importante,
a exercita presiuni asupra lor, astfel incit sa renunte la cererea facuta de ei, de a se
acolo mijloace din C uba". (5) In acelasi cadru, 1 . Gh. Maurer - prim ministru, este
mai transant vis-a-vis de Tratat si politica preconizata atunci: "Comandantul Suprem sau
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Muzeul
Unic (Greciko) al fortelor militare ale Tratatului de la Varsovia, lanseaza un ordin
toate armatele participante la acest grup de forte militare, prin care le pune in
alarma. In Pactul de la Varsovia exista un articol 3, care obliga statele semnatare
consuke in problemele politice internationale 'cele mai· importante. Intreb:
acestea n-ar ti justificat o asemenea consukare? Dar macar ordinul & a pune pe
alaima armatele statelor participante, n-ar ti trebuit sa tie dat in urma unor
oonsulta:ri? lata ·probleme ! . . . Ordinele acestea pleaca, actiunile acestea se
nimeni nu este intrebat. Cel putin nbi nu am fOst intrebati" . (6) Gheorghiu-Dej a
oficial sovieticilor, intr-o scrisoare, acest procedeu de angajare a aliatilor, fara
unui mecanism al consukarilor, absolut necesar in situatii critice, dar n-a primit nici
de raspuns. El va veni insa mai tirziu, peste sapte ani, dar pentru succesorii lor,.
urmasul lui Hrusciov, Brejnev le va expune deschis "aliatilor'', prin ideologii sai,
doctrina, a "suveranitatii limitate", in fata intereselor comune, ale int•....,A., ti.nn•a l ic,..
socialist, asa cum . il intelege Moscova. Interesante sunt si dezbaterile din cadrul
de partid pe armata din 4:-5 mai 1 964, unde cadre din conducere, forrriate si niYln>nV<ITI
directa supraveghere a sovieticilor (f1e prin studii in U.R.S.S., fie prin cOnsilierii
sovietici), fac un adevarat rechizitoriu, vorbind la concret despre: considerarea
de la Varsovia ca directia a-X-a a Armatei Rosii, desconsiderarea partenerilor in
de virf ale Tratatului, constituirea. unei agenturi sovietice de spionaj in
folosindu-i pe unii din cei care au stUdiat in U.R.S.S. si pe sotiile lor rusoaice,
aplicatiilor militare comune, faptul ca sovieticii vor sa aiba acces oriunde la noi,
reciproc, greutatÎie (santaj, preturi exagerate, descompletari intentionate) in An•rn\J•t'7141'11
cu tehnica militara sovietica, pina la denaturarea istoriei si realitatilor românesti! (7)
NOTE
1.

l.
3.
4.
!1.
6.

Alex. Osea, Vasile Popa, O ferustr• ia c:ortia. de fier - RomlnlL Dtdn•tl• de iadepeadnt•

1 946, Focsani, ed. Vrantop, 1 997, pp. 149 - 1 50.

Apud., ibidem, pp. l 52. 1 53.

Arhivele M iiU.re Romlne, Fond

vol. l, p. 8.

Directia AnalizJI politica militara si relatii internationale pe anii 1

Alex.Osca. op. c:it., p.290.
Ibidem. p. l 69.

Apud., ibidem, pp. l 67 - 1 68.

Vezi Arhivele Militne Romine, Fond Directia Superioara politica a Armatei, Dosar 1 0976 - 530 file.
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ANTONIO MARIA DEL CHIARO FIORENTINO SECRETARUL DE LIMBA ITALIANĂ AL
DOM NITORULUI CONSl'ANTI N BRÂNCOVEAN
..

1

,

'� .

'\

•

'

Deşi nu puţine, cărţile străinilor despre români, rod al impactului acestora
românesc, oferă în secolele XVII-XVIII, rareori o imagine cuprinzătoare şi
asupra românilor - prezentată fără prejudecăţi şi cu deplină obiectivitate. Cei mai
dintre aceştia, autori de memoriale de călătorie, istorii, rapoarte sau simple
informative la care îi obligau situaţia de trimişi cu obiective precise de către ml'l•·-ms��
din ţară erau diplomaţi, curieri în servicii oficiale, profesori, medici, oameni de
personalităţi ecleziastice -cei mai mulţi dintre ei călători în trecere spre altă ţară.
scurt în care aceştia rezidau pe teritoriul ţărilor române, necunoaşterea limbii
nici a celor mai reprezentativi oameni ai ţării, ignorarea principalelor
documentare istorică, apelul strict şi insuficient la aceleaşi lucrări străine despre
circulaţie în Occident, scrise uneori de cunoscute personalităţi, dar cu evidente
documentare reînnodau de la autor la autor şi de la epocă la epocă, acelaşi lanţ al
legendelor rareori favorabile asupra noastră, oferindu-ne deseori o imagine
parţială şi unilaterală în cel mai bun caz. Perpetuarea erorilor a dus, nu o ,
stereotipii, chiar false mitologii în jurul unor personaje de marcă ale ţarii. Cazul
l u i Dracu/a -tristă încetăţenire a unei false imagini, creaţie a unei �"••' nPI'lll'l1tnon
spectacol sau beletristici de duzină, interesate comercial şi dubioase ca mesaj
prea cunoscut pentru a fi pomenit; din păcate, nu a fost singurul.
Constituirea unei imagini europene asupra poporului român prin
străinilor călători prin ţara noastră, peregrini episodici sau de durată, a avut în
consecinţe nu odată benefice în relaţiile noastre cu marile puteri de atunci, unele
favorabile, chiar aderente la experienţele noastre istorice. Cu atât mai mult
plan mai extins, mondial, nu ne este indiferent dacă imaginea despre noi poate
unilateral-superficială sau conformă cu adevărul. Disciplină de frontieră, la
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iologiei cu psihologia, antropologia ŞI IStorii} culturii, a artei în mod particular,
l imla$!('J/OJ�ta· studiază acest proces de formare a imaginii unui popor, respectiv a unei clase
grupări,sociale de către un altul sau o alta.
O istorie a civilizaţiei unui popor, a conexiunilor lui social-culturale cu alte popoare
este posibilă fără aportul imagologiei . .
Bil?liografiile de specialitate reţin puţine lucrări în acest domeniu. Sumare,
unor călători din sec. XVIII, mai mult sau mai puţin celebri, sunt rezumative,
...,·"'"'''r'"
tangenţiale. Două dintre ele, mai depsebite, datorate în sec. XVI-XVI I lui Marco
· şi diaconului Paul de Alep (însoţitor al pi}triarhului ortodox Macarie al Antiohiei)
în perimetrul unei imagologii oarecum jnsuficiente prin unilateralitatea lor, ele fiind
realizate în funcţie de obiectivul pentru care au fost scrise. Memorialul
apaqi,n ea unui prelat superior în inspecţie la lăcaşurile de cult catolic ale
interesat în primul rând de situaţia, bisericii catolice în Moldova, celălalt însoţea
înalt ierarh al bisericii din Orient, preocupat în primul rând de sfera ecleziastică.
l .secolului XVI I I reuşi să impună câteva lucrări - surse de informaţie pentru străinii
i să cunoască Principatele române. Este, vorba de Istoria Ţării Valahiei Româneşti 
banului M ihai Cantacuzino, apărută în traducerea greacă a fraţilor Tunusli (Viena 1 806).
asemenea, menţionăm Istoria vechii pachii, a Transilvaniei, a Valahiei şi a Moldovei
lui Dionisie Fotino, apărută la Viena (în limba greacă) între 1 8 1 8- 1 8 1 9 şi Istoria
umun•�•- respectiv Geografia României - ambele ale profesor.ului şi cărturarului Dimitrie
HPI:IIUt:�. apărute la editura Tauchnitz din Leipzig, în 1 8 1 6.
La graniţa dintre două mari perioade ale istoriei noastre, marcând - prin domniile lui
· Brâncoveanu şi Ştefan Cantacuzino - hotarul dintre secolele al XVII-lea şi al X
1-lea marcând sfărşitul domniilor autohtone şi începutul celor fanariote, cartea lui
Maria Oei Chiaro numită Istoria de/le moderne rivoluzioni delia Valachia, scrisă
Veneţia în 1 7 1 7 şi apărută în 1 7 1 8 la editura lui Bartoli din acelaşi oraş este, spune N.
"unul din cele mai preţioase daruri pe care ni le-a făcut Italia in domeniul,
..,04CJSll�ru" trecutului nostru "1: Cartea a fost dedicată de autor protectorului său, Antonio
rru1nur1uv Gonzaga, duce de Guastala şi Subioneta, căruia şi pe această cale i se atrăgea
asupra Ţării Româneşti, care de trei veacuri geme sub greul jug al Împărăţiei
·

Lăzărescu: Imaginea României prin călători, Ed. ,.Sport-Turism". Bucureşti. voi. 1. 1 985. p. 1 4- 1 5.
introducerea lui N. Iorga la editia românească a cărtii lui Antonio Maria Del Chiaro Fiorentino
l'alahiei. în româneşte de S. Gris-Cristian, cu o introducere de N. Iorga. Ed. ,.Viata
llllârleas;că·', laşi. 1 929. p. V). Cităm peste tot în limba română din această editie. Textul italian original
pe acela al editiei Istoria de/le Moderne Rivoluzioni delia 1 'a/achia. realizată de N. Iorga 
1 9 1 4.
ed. rom., p. VII (che sino da tre secoli geme sotto i l grave giogo del l' Ottomano lmpero, ed, cit.
p. 5).
•
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Cartea apărea după ce autorităţile oficiale însărcinate cu abeastă misiune
avizul tipăririi, încredinţate fiind că aceasta nu cuprindea nimic contra sfintei

catolice, de asemenea după arătarea secretarului nostru, nimic contra pn.rrcrJOlllirR
bunelor moravuri4.
În ciuda titlului, cartea lui Antonio Maria Oei Chiaro nu este totuşi o

Autorul însuşi nu s-a aplecat asupra cronicilor ţării scrise în alfabetul cirilic, greoi
un reprezentant al grafiei latine - şi nu reiese din cuprinsul ţării sale că a avut
intenţie; ştirile mai vechi despre· români le va lua mai degrabă din autori

notorietate pe vremea aceea. Ca şi Dimitrie Cantemir, care mai · înainte cu puţin
terminase Descripţia Moldaviae, scrisă 'la cererea Academiei din Berlin (autorul ·
ţinea o făgăduială similară tăcută cercului de cărturari - prieteni din Veneţia) Del Chiaro este mai curând o incursiune pasionată şi pasionantă într-o
moravurilor, modului de trai, mentalităţilor diferenţiate social, o descriere a
sociale, relaţiilor cu Poarta otomană, a fizionomiei morale a locuitorilor ţării, a
preocupărilor lor spirituale, ale creatorilor folclorului sau cele ale elitei sociale.
·

acestea apar, într-o epocă politică de răscruce, prin pana unui observator ager şi
atent şi îndelung cumpănit, dorind să abordeze oameni şi fapte conform principiulUi
sine ira el studio; mai mult, a tăcut-o cu dragoste şi aleasă preţuire faţă de nl'lrn'P.I\1ii'
care s-a simţit apreciat şi nu odată generos răsplătit, între care a trăit ani plini Şi a
târziu reazem de frumoase aduceri aminte.
•

•

•

Născut în 1 669 în Florenţa, celebrul oraş al artelor Renaşterii, Antonio
Chiaro este înscris în 1 674, în jurul vârstei de 1 5 ani, la colegiul San Salvadore

Celebrul oraş de pe Arno nu mai adăpostea geniile artei din secolele XV-XVI, dar
1
în amintirile resuscitate la tot pasul pe străzi, în pieţe, în interioarele 'magnificelor
oficiale sau particulare, în firească evoluţie, clasicitatea viguroasă a Florenţei era
acum, aici ca şi în toată Italia, de o epocă barocă, fără echilibrul celei anterioare

de spectaculoasă. Florenţa deVine un oraş al erudiţilor şi şcolilor între care
Accademia delia Crusca. Este firesc ca Del Chiaro să profite de acest
consolidându-se temeinic ca intelectual. La colegiu şi-a însuşit disciplinele teol�.tce
din absolvenţii instituţiei deveneau preoţi), dar în special s-a pregătit serios la
limba latină şi greacă, istorie şi filosofic, retorică şi poetică, în cei cinci ani de
colegiului (între 1 684- 1 689) şi-a format un profil enciclopedic, excelând în

latină -discipline pe care ulterior el însuşi le va preda. Se va desăvârşi profesional

terminând, se pare, cursuri libere la Universita dei /egisti, respectiv Universita
la Padova. În Istoria sa de mai târziu, Oei Chiaro îşi va aminti cu recunoştinţă de

4 Ibidem. p. XV (non v'esser cos'a/cuna contro la Santa Fede catolica. parimente. per
segretario nostro, mente contro principi e buoni costumi; ed. it. cit., p. 16).
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au desăvârşit formaţia medicală (între alţii celebrul Antonio Vollisnieri, profesor de
medicină, ilustru intelectual, membru al pretenţioasei Royal Society din Lohdra), întors în
Veneţia, oraşul în care efervescenta intelectuală era pe măsura unei vieţi comerciale încă
vii, angajând Occidentul şi Orientul, el ocupă, cu concursul prietenilor şi protectorilor săi cărturari de talia lui Apostolo Zeno - postul de secretar al casei Bemardo Trevisano ( 1 6531 720). Del Chiaro avea, dincolo de formaţia sa enciclopedică, calităţile secretarului pe care
un om de talia celui 'ce- l angajase - le reclama: era ager, harnic şi perseverent, cu tact şi
abilitate diplomatică, în casa lui B. Trevisano, autor el însuşi al unor apreciate în epocă
I N.lealca:.�IOl'lt jilosojiche şi a unei Istoria delle lagune di Venezia şi posesorul unei celebre
biblioteci îşi dădeau întâlnire somităţile culturii epocii, între care Apostolo Zeno ( 1 6681 750), mai sus pomenitul Antonio Vallisnieri. Aici îşi completează formaţia intelectuală şi
· desăvârşeşte franceza - altă limbă pe care ajunge să o vorbească fluent - cu prilejul unei
în Franţa în care şi-a însoţit stăpânii, Medicul erudit şi ambianta plurilingvă îl stim
•""""LQ şi obligă: Del Chiaro traduce şi publică, între 1 702- 1 708 se edita la tipografia lui
Jr\mpnu•n Lovisa prima sa carte, fără a se menţiona pe copertă autorul şi anul apariţiei
·

j
Breve compendio . . .

Breve/ Compendio/ delia vital de/ gloriosissimo/ Santo
•1etano/ Protomartire/ col ragguaglio delia Trasl�ione de// di lui Sacro Corpo da
•ioslamtin<Jpct/i a Venezia' ne/la Chiesa di Sân Giorgio/ dedicato/ alia Pietosa Divozione
Signori/ Con.fratelli delia Scola e Sollevol di Santo Stefano. eretto nella,/ Chiesa
ranJcnlate di esso/ Santo in Murano/.

Paternitatea acestei lucrări a fost stabilită prin găsirea unui exemplar al acesteia în
bibliotecă Marciana din Veneţia - exemplar fost al lui A. Zeno care i-a menţionat
autorul6• Este vorba de o lucrare hagiografică relatând asupra faptelor şi
Sf. Gheorghe, ale cărui moaşte erau păstrate din 1 58 1 în faimoasa biserică
-.,.t. .. .... San Giorgio Maggiore, oonstruită de nu mai puţin celebrul Andrea Palladio. Se
că între altele, Antonio Maria Del Chiaro a avut şi pregătirea - fie şi sumară, cum se
pe atunci - medicală. În acest context, îndemnat prob::�bil şi de mentorul său în ale
de la Padova - Antonio Vellisnieri, Del Chiaro a tradus din ediţia din 1 685 a
i Tratat de anatoinie a medicului francez de Saint Hillaire. Traducătorul a avut în
partea a doua, practică, a volumului, apărută în traducere italiană sub titlul:

Trattatolde' rimedil per le/ ma/attie/ de! corpo umano/ tradotto dal.franzesel con
lettere in fine,/ /'una di Ragguaglio di varie Osserv�zioni miove ne '/ Vermini de/
umano, intorna al/a loro origine,/ indic�ioni, e rimedi; 1 'altra sopra gl 'Insetti/

Boroianu: Nouvelles donnees sur De/ Chiaro în "Revue des ctudcs sud-est europeennes. X
) . nr. 1, p. 49-50.
mentiunea autogrată a lui Apostolo Zcno de pc pagina de gardă a volumului r/Jono e componimento
Sig[no}re Anton Maria De/ Chiaro Fiorenlino - în C. Boroianu, art. cit.. p. 50).
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dentro gl 'lnsetti /In Padova, MDCCJX,/ ne/la Stamperia de/ Seminario, Appresso
Manfre,! con /icenza de 'Superiori e Privileggio7•
Lucrarea a avut o bună primire având în vedere r�numele medicului francez,
bunei traduceri . în italiană. Recenzia apărută în "Giomale de letterati d'ltalia" 1 ( 1 7 1
4 1 3-455, datorată probabil lui Antonio Vallisnieri, fondator al revistei şi
materialelor de profil medical publicate aici. Tra�ucătorul probase calităţile
translator din franceză şi competenţa sa în disciplina căreia tratatul trad�s îi ap�rţinea.
...

...

...

La Padova, Del Chiaro cunoscuse numeroşi studenţi greci sau români din
sau Valahia - ţări cvasi necunoscute mediului intelectual italian. Din varii motive,
universitar padovan era cel mai preferat de către studenţii români, greci sau din ttiti,.,.;t,,.�
ţări din SE Europe� atunci aservite Imperiului otoman. Dorinţa de
principatelor române de la Dunăre este satisfăcută la Veneţia prin cunoaşterea nu
studenţilor veniţi din cadrul acestora dar şi a negustorilor, agenţilor diplomatici
unul din aceştia -agentuJ .domnitorului Constantin Brâncoveanu la Veneţia (N.
Del Chiaro avea să- I cunoască personal. Editurile de limbă greacă din Veneţia
nu odată cu finanţarea domnilor români. Veneţia era deschisă Occi-dentulu
Orientului. Nu departe de Fondaco dei Tedeschi era şi un Fondaco dei Turchi.
nu numai mirajul pământului necunoscut îl va fi determinat pe Del Chiaro, nPrc::nnsal
de altfel îndestul de pragmatică, să-şi încerce norocul în capitala Valahiei. Între
secolul al XVII-lea, se schimbaseră multe în configuraţia cetăţii de pe lagune,
Mediteraneană devenise practic un lac turcesc prin ocuparea principalelor
acesteia, iar tranzacţiile comerciale ale Veneţiei nu mai aveau rata prosperităţii din
anterioare. Ceremoniile fastuoase din Palatul dogal sau ale sărbătorilor tr<>.riiti.nn••W
oraşului, luxul vestimentaţiei, efervescenta cărturărească, podoabele strălucitoare
ce decorau altarele bisericilor sau reşedinţele particulare nu acopereau impasul.
spre stărşitul secolului XVII, în care Del Chiaro va fi simţit, asemeni altora, acea
deplasare de forţe !1pre vestul şi nordul Europel - fenomen concomitent cu
lentă a Veneţiei; strălucitoarea cetate încet-încet începea să aparţină trecutului ...
La hotărârea lui Del Chiaro de a pleca în Valahia ca secretar de italiană şi ·
va fi contribuit şi nostalgia tărâmului necunoscut, firească într-un secol în
prelungea-în continuare mirajul marilor descoperiri geografice din secolele "' "''Pr'·"'"•
anumit spirit aventurier, consecinţa a acelui instinct migrator, specific popoarelor
mediteraneene îl va fi determinat şi acesta să-şi ia inima în dinţi în aventura vieţii lui.
călători de felul lui N. Caragiani aflase multe despre Ţara Românească iar nPr·c::rv>di
a-şi schimba viaţa şi a-şi spori veniturile nu erau de neglijat.
7

8

Ibidem. p. 5 1 .
Romul Munteanu: Clasicism şi baroc, Ed. "Al fa", Bucureşti, voi. 1, p. 1 2 1 .
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încurajează, recomandându-i cu . insistenţă să alcătuiască o scriere despre această ţară
'
despre care ştiau atât de puţin9•
Plecând din Veneţia, la finele lunii februarie 1 7 1 O, Antonio Maria Del Chiaro
ajunge în Ţara Românească după doua popasuri la Belgrad şi Saraievo, în plină primăvară
(aprilie 1 7 1 0). Între acest an şi 1 7 1 6, Antonio Maria Del Chiaro va fi la Bucureşti interpret
şi secretar de limba italiană al Cancelariei princiare a domnitorilor Constantin
Brâncoveanu, Ştefan Cantacuzino, mai târziu şi profesor de latină şi italiană al fiilor
acestuia şi al domnitorului următor - N . Mavrocordat.
Veneţianul obişnuit cu aglomeraţia umană şi edilitară a Veneţiei are surpriza găsirii
unui oraş de o cu totul altă structură: Bucureştii, oraşul în plină şi nesfărşită câmpie i-ar I l
oferit imaginea unui sat mare, cu casele lui boiereşti cu grădini - adevărate domenii - şi
mahalale literalmente înecate în verdeaţă, dacă numeroasele turle de biserici, hanurile
impozante, larma uliţelor negustoreşti şi între toate, solemnitatea sobră a palatului
domnesc nu i-ar aminti că se află în capitala Valahiei. Voievodul ţării - Constantin
Brânooveanu - este la apogeul domniei sale, prosper şi strălucitor înveşmântat, înconjurat
de o suită nu mai puţin fastuoasă de slujitori-boieri, de străini de renume în serviciul
acestuia între care şi cei cinci secretari de limbi străine lucrând sub · supravegherea
stolnictJlui Const. Cantacuzino. Dintre aceştia face parte şi recent venitul veneţian:
umeroşi meşteri şi artişti străini lucrând alături de autohtoni, au lăsat în urmă măiastrele
intăptuiri ale unei extinse activităţi ctitoriale (biserici, palate şi case boiereşti, mănăstiri pe
intreg parcursul ţării etc.). Noul secretar se remarcă rapid prin pregătirea sa confonnă
Scopului pentru care a fost chemat, prin seriozitatea şi cumpănita chibzuinţă în tot ceea ce
face. De bun augur, privirea domnitorului este încurajatoare iar comportarea lui este întru
totul adecvată în a trezi secretarilor ca şi celorlalţi străini admiraţia, respectul, chiar
impatia pentru omul numărul unu al ţârii; Brâncoveanu nu este numai cel mai bogat om
1 ţârii dar şi un prinţ generos. El ştie sa pretindă şi sa ia de la supuşii săi dar ştie să şi dea;
ăinii car� 1 slujesc ca doctori, secretari, tipografi, negustori argintari şi 'artizani de alte
meserii, profesori la Academia domneasca de limba greacă s-au împărtăşit episodic din
nerozitatea domnească -salarii sigure, bogate daruri de Crăciun şi de Paşti etc.
De la bun început, nu se simte singur în acest mediu atât de deosebit de cel din care
lecase. Domnitorul dar şi mare parte din boieri, ierarhii bisericii între care mitropolitul ţării ntim lvireanu -sunt mari iubitori de cultură - o cultură în care tradiţiile ţării au fuzionat
anent cu aluviunile culturilor străine. Temeinicul strat bizantin a fost succedat de
meroase influenţe orientale dar şi occidentale venite prin filieră transilvăneană sau italiană,
i precis venet�padovană. Toate vor fuziona după 1 678 în stilul brâncovenesc - originală
'nteză a unui . baroc răsăritean - stăruitor in decorul arhitecturii · ecleziastice, cel al
terioarelor şi exterioarelor reşedinţelor privilegiaţilor vremii, în broderia în piatră a
lustradelor şi eleganţa zveltă a loggilor sau în cea in fire de aur. argint şi mătase pe catifea
f.

dedicaţia lui Del Chiaro la Revol uţiile Yalahiei. ed. rom . p. VIII.
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a broderiilor Despinetei, în ilustraţia de c�rte sau în măiastră sculptură în lemn. în
aude şi limba italiană. O vorbesc nu numai negustorii italieni şi agenţii importatori �n
dar şi intelectualii de prestigiu ca Iacob Pylarino (viitor consul al Veneţiei la Smirna)
Bartolomeo Ferrali - succesiv medici ai familiei domneşti; Ioan Avramios - predicatorul
al curţii s-a formal în cetăţile Italiei; italiana este vorbită cu distincţie de superiorul
ierarhic -învăţatul stolnic Const. Cantacuzino, de Ştefan, fiul acestuia, dar şi de foşti
din ţară, întorşi de la Padova, dar şi de alte persoane din anturajul familiei domneşti ..
Chiaro avea cu cine vorbi. Pentru nevoile sale spiritual-confesionale. comunitat�
di� Bucureşti, întreţinea o modestă biserică de lemn; biserici şi capele catolice mai
şi mai bogate le va fi vizitat secretarul italian la Târgovişte. Brădiceni, Câmpulung
Italia nu rămăsese undeva în urma. . .
'

.

*

*

*

Tipărindu-şi lucrarea în 1 7 1 8 la editura veneţiană a lui Bartoli, Del Chiaro îşi
nu numai făgăduiala faţă de prietenii săi; oferea concomitent Europei intelectuale
un document de sensibilitate, unic în felul sau. Cam în acelaşi timp era scrisa şi u
popularizată în traduceri Descrierea Moldovei - e adevărat mai erudit-avizată şi ou
mult noroc în audienţa europeană. Cei care. ademeniţi de titlu ar I l vizat
fi fost dezamăgiţi. Mai precise şi mai detaliate erau, în această privinţă, cronicile
adevărat atunci greu abordabile pentru un străin; în schimb Istoria... fostului
voievodului român era unica prin dezvăluirea obiceiurilor ţării, fastul sărbătorilor
din locaşurile de fală ale capitalei sau cele de sub streaşină casei de ţara, datini
persistente, unele coborând în vremuri anterioare epocii creştine, referinţele
fizionomia oamenilor, calităţile şi defectele lor, cam tot sau mult din ceea ce se ştia
ei, dar nu le descria nimeni, încap în această carte. Mai mult, lucrarea este un
despre o epocă de răscruce aşa cum a fost cunoscută şi trăită de un cărturar, dar nu
izolat erudit, de bibliotecă, ci de unul deschis lumii, de nobleţe morală şi frumoase
sufleteşti, care a ştiut să observe, saşi cunoască oamenii între care a trăit şi să-i
răsplătindu-i în final cu această carte despre dânşii.
Sursele de documentare ale cărţii au fost cele văzute şi auzite - direct
intermediul unor persoane de prim rang din anturajul curţii domneşti. Între
stolnicul Const. Cantacuzino care 1 -a preţuit şi invitat la reşedinţa sa din capitală
aceea, seniorială, de pe unul din domeniile sale -omul numărul unu după domnitoP
o vre�J�e, fatal puternic, chiar şi după ce a intrai în opoziţie ascunsă şi periculoasă
acesta --era şeful cancelariei secretarilor de limbi străine, între informatorii mai ·
erau nu atât boierii autohtoni, mai reticenţi şi mai ascunşi, având în vedere
dureroase ale hazardului politic de pe malul Dâmboviţei, ci mai ales străinii cu
permiteau frecvent intrarea în intimitatea domnitorului; ne gândim la 1. Pylarino·
autorul însuşi se referă în acest sens) sau B. Ferrati - succesiv medicii
voievodului şi anturajului său.
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Deşi i-au trecut prin mâini cronicile ţării nu le-a consultat fie şi din cauza greoiului
alfabet ciril ic; în consecinţă, inadvertentele documentare asupra sec. XVI-XV I I, sunt
evidente, fie şi la o singură lectură a cărţii iui Del Chiaro. Mai precis este scriitorul, atunci
când se referă la domnia lui Şerban Cantacuzino ( 1 678- 1 688) despre care a aflat destule
din cercul boierilor Cântacuzini - rudele domnitorului defunct - sau, mai ales, la aceea a lui
Const. Brâncoveanu şi succesomlui acestuia - Şleau Cantacuzino. Se cunoaşte că a fost de
faţă sau în apropierea dezbaterilor divanului în luarea hotărârilor importante' ţinând de
itica ţării, că i-au trecut prin mână, ca secretar, acte decisive în diverse probleme, că a
prin mai toate locurile ţării, că a avui apropiaţi influenţi în protipendadă şi că în
a fost în miezul problemelor. A asistat consternat şi neputincios la intrigăria
it bizantină a membrilor familiei Cantacuzino - oameni ale căror păcate au fost pe
strălucitelor Jo� calităţi şi tradiţii,' spirituale. Mai târziu,1 după năpraznicul şi
. ...Oo'lr.�nt'"' sfărşit al Brân�venilor la Istanbul, asupra căruia a fost informat de către
1 1-n�irnlru martori oculari, Del Chiaro a înţeles să-i slujească mai departe, în Veneţia,
1 7 1 6, cu un devotament care-I onorează îndeosebi în posţeritate, pe cei ce mai
•a:.o;;:,'"c;a,
" din Brâncoveni după fatala zi a lui 1 5 august 1 7 1 4. Doamna Maria, fetele şi
şi· unicul reprezentant masculin rămas - nepotu l de un an ai voievodului martir,
intra cu greu, în drepturile lor asupra aurului depus de prevăzătorul voievod la Zecea
Veneţia . . 1 0• Aceasta se petrecea într-o perioadă în care, în ţară, majoritatea slujitorilor
altădată s-au dezis de marele voievod di.n oportunitate laşă sau de trică...
Evident în calitatea pe care a avut-o, Del Chiaro a rezidat alternativ în Bucureşti dar
în Târgovişte - rămasă o a doua capitală a ţârii, în al cărei palat domnesc Brâncoveanu
prelungea un sejur de aprqape două anotimpuri. La curte a participat la marile festivităţi
domniei, primirea solil9r străini sau a trimişilor împărăţiei otomane, la marile sărbători
bisericii ortodoxe, la ceremonii şi ospeţe, la hramurile mănăstirilor - cutreierând
întreaga ţară; oricum, baza documentară a celor relatate despre firea locuitorilor,
riie şi tradiţiile spirituale ale acestuia etc. este autentică.
De altfel, Del Chiaro, de-a lungul sejurului celor şase ani în Valahia nu a avui
străinului în trecere sau a celui uti lizat pentru un timp l imitat. Bănuim că dacă nu sinstaurat instabilitatea politică de după 1 7 1 4, el ar fi rămas mai mult sau poate
acomodat şi integrat destul de repede între oamenii ţării care I-au investit cu
rrP<iPr•><> preţuirea şi chiar prietenia lor. Din aceleaşi motive integraţioniste, dar şi din
în faţa ochilor bănuitori ai turcilor şi-a schimbat în viaţa de toate zilele hainele
cu portul cvasioriental ai ţării păstrându-şi totuşi peruca, cravata, pălăria şi
.

1. . . ' ' .

Boroianu: Nouvelles donnees sur De/ Chi01·o în ,.Revue des etudes sud-est europeennes·•. X ( 1 972).
1 . p.58.
Chiaro. op. cii., p. 1 9.
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Muzeul
S-a integrat, poate mai mult decât ceilalţi translatori, în viata culturală a ţării pe
a cunoscut-o şi pe ai cărei promotori şi reprezentanţi i-a preţuit îndeosebi. La
cărturarilor vremii, traduce din franceză Maximes des Orientaux în limba italiană
massime degli Orientali) în perioada în care în principatul român dunărean, limba
era mult mai cunoscută decât cealaltă; din această traducere în limba italiană se va
versiunea în limba română a cărţii Pilde jilosojlceşti după un intermediar neogrec (
cunoscută limbă străină în mediul românesc de atunci),. care tradusese la rându-i
italian tălmăcit de Del Chiaro.. 1 2 Evident, nu a fost singurul aci de cultură al lui del
în răstimpul petrecut în Valahia .. .
.

*

*

*

Scriindu-şi cartea, Del Chiaro îşi avertiza cititorii de la primele rânduri
obiectivităţii sale, implicit asupra răspunderii pe care şi-o asumă: Am stăruit '
acţiunilor şi evenimentelor importante!../ Voi sprijini descrierea mea pe conştiinţă
După prezentarea câtorva repere geografice sprij inite în anexă şi de'
Româneşti a stolnicului Const. Cantacuzino, pe care poate o va fi cunoscut-o înbă
tipăririi în 1 700 la Veneţia, autorul intră în istoria ţârii. El nu realizează ·nrr•nr•u:..7
breviar istoric; se sprijină în special pe tradiţiile orale, fără a face dovada unei
în arhive (pe atunci greu accesibilefsau consultării cronicilor ţării. Ştirile foarte'
despre Matei Basarab au la origine surse orale defonnate de timp. Face dovada
principalelor mănăstiri ale domnitorului (pe care le vizitase cu diverse ocazii) dar
principalele evenimente din timpul domniei acestuia încheiată cu doar 63 ani în
realizările sale culturale, încurcă, pe parcurs, anii domniilor şi succesiunilor în
Radu Leon sau Antonie Vodă. Evident, n-a fost primul italian care a cunoscut şi
cronicile ţării ca surse documentare aşa cum a considerai Carlo Tagliavini sau
majoritatea enciclopediilor italiene1 4 • Mai consistente devin relatările despre
Ghica Vodă şi Duca Vodă, cu alai mai mult cu cât în contextul evenimentelor
implicaţi Can1acuzinii - familie şi partid boieresc pe care autorul 1-a cunoscut cel
după anturajul familial al domnitorului Brâncoveanu. Este un prilej de a le mPir�ti,.,�
inea presupus imperială, demersurile lor diplomatice, cultura şi calităţile care-i
semenii lor. Se au în vedere fiii celebrului postelnic Constantin Cantacuzino,
Snagov (Drăghici, Pârvu, M ihail, Constantin, Iordache şi Şerban -viitorul
12 Textul traducerii in greceşte (după versiunea italiană a lui Del Chiaro, a fost real izat de L
predicatorul Curţii domneşti; mitropolitul Antim lvireanu 1-a tradus şi tipărit în 1 7 1 3 în limba
fost sprij init de către prietenul de altădată Â. Mano din Bucureşti. p. 27.
1 3 Appoggero la mia narrazione sopra la fede. e di quanto ho veduto, e di quanto mi hanno
persone che ci ebbero parte; ed. it. cit. p. 1 9.
14 Crande dizionario enciclopedica utet. Unione tipografica - editrice torinense, Torino. 1 968,
1 0 1 . Ct: şi analiza succintă şi argumentatia temeinică a istoricului literar C. Boroianu: Les
I'Histoire de De/ Chiaro în ,.Revue des etudes sud-est europeenncs". X ( 1 972). voi. Il. p.
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admira�e pentru aceşti reprezentanţi ai unei duble elite - •sociale şi spirituale - dar nu le
cu vederea păcatele lor cumplite care au' dus la distrugerea familiei domnitorului
Const. Brâncoveanu şi apoi la propria lor anihilare. Oricum, obiectiv de la bun început,
Oei Chiaro nu a fost omul Cantacuzinilor, cum a considerat N . lorga 15 •
Având în vedere relaţiile apropiate dintre Del Chiaro şi fraţii Cantacuzini, eventual
I Sttcc•esc•rt" acestora, între care era şi superiorul său ierarhie - atoateştiutorul stolnic Const.
amacLtztfliO - domnia fratelui mai mare al acestuia - ŞerlJan Cantacuzino ( 1 678- 1 688) mai detailai relatată. Dacă evită sau ignoră anumite evenimente istorice, în schimb
nu odată aspecte intime ale vieţii lor particulare - toi atâtea motivaţii ale unor
·politice :.. aspecte despre care cronicile de obicei tac. Deosebit de interesantă
atitudinea - secretă, evident - a lui· Şerban Cantacuzino în timpul expediţiei otomane
împresurare a Vienei la 1 683 - atitudine şi fapt care fac din el un partizan al cauzei
europene. Intervenţiile' sale în civilizaţia vieţii cotidiane a ţării sale. ca şi
inul acordat de el Academiei domneşti şi culturii în general îi completează un portret
aJg�;tJ'iv şi onest conturat în conştiinţa succeSorilor.
Ca personaj istoric, domnitorului Constantin Brâncoveanu ( 1 688- 1 7 1 4) i se
•IJ(lsa�;rct cele mai multe pagini. Autorul 1 -a cunoscut îndeaproape în ultimii patru ani de
ie, s-a bucurat de simpatia; chiar protecţia sa. Autorul narează întronizarea lui, parte
faptele lungii sale domnii, între care peripeţiile sub semnul săbiei lui Damocles ale
i domniei din 1 703, la Adrianopole, momentele de mare tensiune ale
ruso-turc de la Stănileşti ( 1 7 1 1 ), război în care Toma Cantacuzino trece de
ruşilor, înrăutăţind situa�a domnitorului, precum şi acutizarea conflictului dintre
şi rudele sale - boierii Cantacuzini; este un conflict pe care Poarta Otomană îl va
cu abilă, deliberată viclenie şi eficienţă, pentru a distruge aceste ambele mari
Aşa cum relatează faptele, De! Chiaro, prin introducerea viselor de coşmar şi
sinistre de premoniţie dinaintea catastrofei, a fost de-a dreptul cutremurat ile sale resimţindu-se în consecinţă, dramatic. Domnitorul - personajul pentru care
1 avea o neascunsă simpatie, este apoteozat de ultima sa mare jertfă - a lui şi alor săi '
•"''"'r''"'"'0'"' decapitare a lui şi a copiilor săi) şi-o va asuma cu creştinească demnitate şi
vocaţie de mucenic ai neamului său, el însuşi un crucificat şi al credinţei sale
Ultimele vorbe ale lui Brâncoveanu către ai lui, vorbe pe care Del Chiaro le
contextului - înainte de groaznicul supliciu - peeetluiau sub semnul unui crud
una din cele mai alese conştiinţe ale istoriei noastre: Fiii mei, fiţi curajoşi, am
tot ce am avut În aceasta lume: cel puţin să salvăm sufletele noastre şi să ne
16
păcatele cu sângele nostru •

Iorga: Istoria literaturii româneşti, Bucureşti, 1 928. voi. Il. p. 3 50.
ntonio Maria Del Chiaro op., ed. cit p.- 1 25; (flgliuoli miei. state con coraggio; abbiam perduto
avevamo in questo mondo; a/mena salviamo /'anima e laviamo i noştri peccati col nostro sangue 
il. cii. p. 1 8 1 ).
..
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Sfărşit de domnie dar şi de epocă. Ştefan Cantacuzino, urcat pe tronul ţării în

oneroaselor intrigi ale influentelor sale rude apare uneori în paginile cărţii ca un

.,_'"...
m

chiar caraghios prin ostentaţia eforturilor sale de a părea ceea ce nu era în stare să

' Năpraznica lui cădere - strangulai alaiuri de tatăl său, stolnicul Const.

·

: Istanbul, la mai puţin de doi ani de la consumarea tragediei familiei domnitorului
Brâncoveanu -

relatează autoru l,

de ei declanşată - este pusă de autor pe sea ma Justiţiei divine.

de la detronarea lui Brâncoveanu, decăzuse cu totul din smrtaf1rq
înjloritoare17• La 25 decembrie 1 7 1 5 fu numii domnilor de către Poartă Mavrocordat; începeau domniile fanariote...

Mai mult decât incursiunile în istoria Ţării Româneşti, atât cât memorialistul�

a cunoscut-o ca martor ocular, direct sau prin intermediari, cartea lui Del

interesează ca document al unei atitudini, într-o galerie imagologică a poporului
cartea sa este una ţjin cele mai preţioase prin corectitudinea ei. Oalele istorice despre
nia lui Brâncoveanu suni generale, unele inedite, în ·ansamblu însă precare în

sursele autohtone, mai amănunţite. Textul lui Del C hiaro este însă unic .faţă de

prin vibraţia dramatică a autoru lui faţă de evenimentele tratate. Elogiul lui Kr<onf'.nv"

presupune fermitatea convingerii dar şi discreţia şi desăvârşita obiectivitate. C u

admiraţia faţă de generosu l său protector, nu-i trece acestuia c u privirea limitele sau
care-i tulbură, în posteritate, imaginea, între acestea, un loc aparte îl ocupă

excesivă instaurată de domnitor pentru a-şi mulţumi stăpânii de la Istanbul -

căpătând

în epocă proporţii de dramă naţională. Este adevărat, impozitele se

multă măiestrie:

ţipe"<.

Principele Constantin Brâncoveanu jumuleşte ţarca fără

s-o

Subtile sunt observaţiile din cartea lui Antonio Maria Del Chiaro asupra

românilor cu Poarta otomană, implicit relaţiile dintre românii localnici şi turcii

temporar sau de durată în Ţara Românească. Lăcomia progresivă a turcilor
dureroasele accente din cronicile ţării, ca şi în

Descrierea Moldovei a lui D.

Chiaro relateai! faptul că românii nu exploatau anumite bogăţii naturale,

teama turcilor care şi-ar fi augmentat pretenţiile. Una din cauzele principale a
lăcomiei turcilor rezidă după autor în competiţia înverşunată a luptelor

angajând partidele marilor familii boiereşti, delaţiunea cea mai josnică, fals

documente, nenumăratele pungi cu aur date la !stambul - nimic nu este cruţat
doborî adversaru 1.

Efectul este, pentru ţară, devastator. Dintr-o epocă de ascensiune

comercială de apogeu al operelor ctitoriale şi în general a dezvoltării culturii se

una a decadenţei pe toate planurile. Fapt paradoxal, autorii morali ai acestui de��s1tr1

1 7 ldem cit. p. 1 32 (di que/la provincia. che sin dai temp)o delia deposi=ione de/ Brancovani
mente decaduta da/ suofe/ice stato primiero - ed. it. cit.. p. 1 9 1 ).
1 8 lhidem, p. 1 04 (il Principe Constantino Brancovani sapeva pe/ur la gaz=uola senzafarla
it. cit.. p. 1 57).
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între alţii şi boierii Cantacuzini în frunte cu prea învăţatul stolnic Constantin Cantacuzino omul de JTla{Că al elitei intelectuale a ţării. În numai doi-trei ani este distrusă familia
domnitor\llui dar şi în mare măsură şi familiile vinovaţilor de a�t tragic deznodărnât1t ,,boierii Cantacuzini.
Interesante sunt şi observaţiile referitoare la turcii rezidenţi în principate pentru
diferite perioade de timp.
·
Odată sosiţi în Ţările Române cu diverse însărcinări sau cu scopuri comerciale, ei
îşi schimbă radical atitudinea faţă de populaţia autohtonă majoritară. Respectă cât pot
datinile ţării, evită excesele, menajează sentimentele religioase ale creştinilor,
organizându-se confesional pentru tradiţiile religiei musulmane cu maximum de discreţie.
În ţară nu-şi înalţă minaretul nici o moschee. . .
Problema grecilor în Ţara Românească nu-i scapă ochiului ager al secretarului
domnesc. Dincolo de grecii din Fanar - verigi de legătură între principatele române şi
seraiul imperial din !stambul, speculanţi veroşi ai luptelor pentru tronurile celor două ţări
româneşti, asistăm la. penetraţia masivă a altor greci . de acolo sau mai ales din celelalte
părţi ale întinsei diaspore greceşti în toate structurile sociale şi administrative ale Ţării
Româneşti contribuind la sleirea
economică a ţării" şi aservirea acesteia intereselor
'
j
otomane. Se prefigura de pe acum secolul fanarioţilor. In Moldova, procesul începuse mai
devreme, în epoca lui Vasile Lupu ( 1 634- 1 653). Confundând casta fanarioţilor cu întreaga
naţiune căreia aceştia îi ,�tpartineau, autorul apreciază gr�itatea ca o naţiune vecinicfata/ă
Vuia/tiei '".
Analizând la finele cărţii situaţia dramatică a Valahiei între cele două imperii - cel
oman, căruia trebuia să-i fie fidelă şi cel austriac tentant prin civi,izaţia sa evoluând sub
semnul celei europene în care, nu o dată, domnitorii şi boierii ţării sperau în momente de
aximă tensiu.ne şi instabilitate politică la un salvator loc de refugiu, - Constantin
râncoveanu dar şi alţii au trebuit să aplic,e deseori, politica balanţei între cele două mari
uteri, politi� plină de precauţii dar şi de riscuri. Oroarea şi +rica faţă de turci nu anihila
sceptibilităţile lucid-jus.tificate faţă de tendinţele anexioniste ale imperialilor de la Viena.
Rezumând această situaţie, Oei Chiaro în dooica.ţia sa mustind de recunoştinţă faţă
Alteţa Sa Serenissimă Antonio Ferdinando- Gonzaga, Duce de Guastala şi
bioneta, Principe de Bozolo, etc. atrage atenţia asupra Ţării Româneşti care de trei
acuri geme sub greul jug al Împărăţiei otomanl(J. Exagerând la modul o�rtunist,
emorialistul, îndatorat se pare financiar personajului cu multiplu bazon: atribuie
mânilor simpatii şi adeziuni pro austriece întrucât ţara lor t,ru a Încetat să râvnească
me11tul fericit de a se putea adăposti sub aripile Vulturului austriac21 • Vizând
·

·

,

'

Antonio Maria Del Chiaro - Revoluţiile Valalriei, ed. rom cit.., ed. it. Cit.. p. 1 23.
Ibidem, p. VII.
Ibidem. p. VIII (Ed in vero la Storia di quella provincia, che anelante ha sempre bramato queljelice
omento di vedersi ricoverata sotto le ali deii'Aquila Austriaca - ed. it. Cit., p. 6).
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persoana căreia i se dedica cartea - principele de Gonzaga - autorul intervine în �"�""'t-' .. ",.,.
retoric: "Cui altul s-ar putea Închina · decât Alteţei Voastre, Seretiissime,

/eg'ăturile de rutlenie sunteţi atât de aproape de A ugusta Casă domititoare tuJ·�·trJ·nt'l1�

În ultima pagină a cărţii, autorul revine asupra acestei chestiuni dar indecis:

f

'această ne ericită ţară 11u ştie Încă pe cine să dorească de stăpân, pe Turcul

Augustu/ Impărar2.

' Ceea ce cunoaştem nu ne poate clarifica dacă dedicaţia era politeţe
faţă de o persoană faţă de care avea obligaţii sau poate reflecta o convingere persona
Oricum, nu este exclus ca agerul secretar domnesc şi talentatu l memorialist să ti
asemeni altor străini în slujba domnitorilor români (doctori, profesori, etc.)" şi alte m
dţSpre care, ca orice secretar care se respectă, nu a vorbit nici'odată cu cei din anturajul
'
românesc. . .
La sfărşitul cărţii, lucrată totuşi în grabă, fără meticulotitatea' cu care a
traducerea italiană a tratatului francez al lui Saint Hilaire, sub presiunea editurii,
acelaşi timp de alte necazuri şi de nesiguranta pe care după 1 7 1 4, an care încheie o
frumoasă 'ş i stabilă din existenţa sa, 1-a marcat se pare tot restul vieţii, Del Chiaro
u� lexicon de cuvinte româneşti. Acestea sunt prezentate cu echivalentul lor italian
latin menit să probeze latinitatea l imbîi române: Mic vocabular de câteva cuvinte
·

corespunzând celor din lilnhile latină şi italiană (Breve a/fabeto tii a/cune

i

va/ac/re, le quali lranno co"espontlenza col/a lingua /alina eli italitma '.

dicţionar, primul de acest fel alcătuit cu mai bine de un şecol şi jumătate înainte de
Rădulescu cu al său Paralelism Între limba română şi italiană ( 1 84 1 ) este
câteva propoziţii reflectând convingător aceeaşi idee, raportată de astădată la
constituţiei perfectului compus al verbului şi al structurilor sintactice.
'
Evident, ideea latinităţii limbii române, aşa cum o demonstrează Del Chiaro,
nouă. Dacă Del Chiaro ar ti cunoscut Letopiseţul lui Grigore Ureche sau
M iron Costin - celălalt mare cronicar al Moldovei - ar ti fost surprins s-o afle
înaintea uno�a din lucrările din occident consultate de el. Analist meticulos şi
intuiţii asupra autorului Istoriei revoluţiilor moderne. .. , pe fondul unei
documentări în oraşele Italiei peregrinate de Del Chiaro, C Boroianu atribuie
Giovanni Luco Traguriense, în speţă capitolului special De V/altis din lucrarea
rl!gno Dalnratiae et Croatiae /ibri sex ( 1 668) - modelu 1 pentru vocabu laru 1
italian-latin. Evident, lucrarea citată i-ar ti putut da sugestii şi întări ideea
vocabularului român; Del Chiaro, departe de a copia lista de cuvinte a istoricului
realizează o alta mai amplă ._ de 1 35 de cuvinte în raport cu cele 68 din G. L. T
Vocabularul realizat de menllJrialistuljlorentin este original şi superior celui din

r

22 Jbidem� p. 1 5 1 (quclla infdicc provincia sin ora non sâ qual dcbba esscrc il suo padronc: se
oppure I'Augustissimo lmperadore - cd. it. cit.. p. 2 1 3).
23 Ibidem. p. 1 53 - 1 58, cf. cd. it. a cărtii. p. 2 1 9-22 1 .
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da/matei, fiiml mult mai tltpplu şi mai cored - consideră C. Boroianu - în plus Del
Chiaro ca prim autor al unui vocabular româno-italian - se preocupă şi de etimologia latină
a cuvintelor, respectiv ortografia lor. Într-o istorie a limbii române, . autorul în discuţie nu
poate fi evitat.
Evident, sursa menţionată nu a fost singura folosită de memorialist. Cărturarii
veneţieni din anturajul lui Del Chiaro i-au furnizat şi alte cărţi scrise de nume i:le
notorietate în ştiinţele umaniste ale Occidentului sec. XV-XVII.
În problema etimologiei cuvântului Va/allia, va folosi pe larg lucrările lui Enea
Silvius Piccolomini - cunoscut ca Papa Pius al I I-lea a cărui principală catte din 1 55 1 o
citează, dar şi pe Antonio Bonfini, fostul secretar al lui Matei Corvin a cărui carte - Rerum
Ungari ( 1 58 1 ) era utilizată în lucrările lor, mai înainte de M iron Costin şi stolnicul
Constantin Cantacuzino, care va fi putut să-i fi semnalat lucrarea ce îi era cunoscută.
Secretarul domnesc Antonio Maria Del Chiaro este tăcut să cunoască lumea pe care
o cutreieră. Este printre puţinii străini care ne cunosc din interior. Observatorul are
avantajul deplasărilor funcţiei, al curiozităţii sale înnăscute dar şi al unui subteran instinct
migrator ancestral care îl îndeamnă la necontenită peregrinare; un dar vizibil al ubicuităţii
îi rememorea?.ă strămoşii - la origine evrei peregrini prin cetăţile Italiei. Secretarul italian
convertit s-a botezat la 14 ani schimbându-şi numele.
Prin funcţia sa este prezent pretutindeni: în cancelaria domnească, în divanul tării
sau în modesta căsută a ţăranului în care intră cu aceeaşi dezinvoltură cu care frecventează
reşedinţele celor mari. În coliba plugarului îşi pleacă fruntea păşind pragul jos al casei în
care admiră fără mofturile înaltului slujitor domnesc curăţenia şi sobrietatea pătrunzându
se de mirosul de busuioc şi mintă uscată. Pop9rul este pentru el mai mult decât un reper şi
o realitate statistică - este mentalul colectiv în care moştenirea ancestrală interferă cu
trauma ultimelor dureroase experienţe ale vremii sale. Oricum, experienţele, pregătirea şi
habitudinile sale îl recomandă pentru cunoaşterea şi relevarea psihologiei poporului nostru
i în genere al valorilor lui spirituale. Tălmaciul italian era cec·::t ce se numea. în epocă un
11 bun, uşor integrabil în societate, în care intră deschis spre lume şi totuşi ponderat şi
ine cumpănit, temperament sangvin şi totuşi stăpân pe .>ine, reflexiv deseori.
De la bun început, Del Chiaro arc viziunea unei umanităţi categoric social
iferenţiat�: poporul - oastea umilă a celor mulţi şi boierimea, ea însăşi la rându-i
ratificată în câteva categorii de ranguri dominate de familii şi clanuri familiale, de regulă
aprige lupte partidiste. Ochiul ager al secretarului domnesc, distinge jocul periculos al
tprcir tribulaţiilor politicii vizând în cele din urină tronul ţării, după cum delimitează
• 'uaţiile în care reprezentanţii elitei sociale se identifică cu cei ai elitei intelectuale.
Asupra poporului autorul îşi revarsă neascunsa lui compasiune. În lunga, fericita
mnie a Brâncoveanu1ui, poporul este apăsat de nenumărate biruri, gemând sub dubla

CI:

lucrarea citată mai sus a lui C. Doroianu. p. 333.
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povară, aceea a împilării stăpânilor din ţară dar şi osânda Porţii otomane, încât afirmarea

măreţiei originii sale romane - cunoscută în epocă - se constituia ca o dureroasă ironie. . .

Din cauza continuelor asupriri, au devenit atât de deprimaţi şi nepăsători, că o

bună parte din locuitorii ţării, disperaţi, au pt'irăsit ct'iminurile, gru·indu-şi adăpost În
Turcia de dincolo de Dunăre, sau În Transilvania . . . 25.

Cei de jos îndură şi plătesc totul: haraciul cel mare al sultanului, peşcheşurile

nenumărate cuvenite slujitorilor Curţii otomane, setea de înavuţire a conaţionalilor erijaţi
pe scara socială, graba de acumulare a domni ilor nesigure, încartiruirea silită a oştilor şi

slujitorilor domneşti în trecere şi - colac peste pupăză - cumplitele invazii străine soldate

cu jafuri, incendii şi robirea membrilor familiilor acestor năpăstuiţi ai soartei, Şi totuşi, în

aceste condiţii, ospitalitatea se constituie ca o dimensiune caracteristică şi definitorie a

acestora. În popor, e generală, contrastând cu posibilităţile precare ale acestuia. Aceeaşi

calitate o întâlneşte în familiile boiereşti în care autorul a fost bine primit. Cantacuzinii I-au
avut ca oaspete în mai multe rânduri.

Curtea domnească însăşi 1-a tratat cu deferenţă, onorat şi plătit generos conform

serviciilor şi calităţilor sale. Medicul şef al domniei (Bartolomeo Ferrati), de obicei

personaj la care pregătirea profesională era dublată de ţ inuta elevată a cărturarului, lua loc
la ceremonii, între boieri i de prim rang. Desprindem din paginile cărţii un adevărat statut al

străinului între români favorabil, chiar privilegiat în raport cu situaţia acestuia din alte
-

.)6

ţărc .

Oricum, deschiderea spre alte orizonturi devine o trăsătură naţională. Popor de

agricultori şi crescători de animale, români i îşi relevă disponibilităţi reale pentru meseriil

curente şi fac faţă în toate situaţiile. Sunt robust construiţi, viguroşi, deprinşi de mici cu
greul şi privaţiunile. Nemaiavând din cauza îngrădirilor Porţii, armata de altădată, ei nu şi

au pierdut deprinderile. Sunt sprinteni la călt'irie, ageri În mânuirea sabiei şi arctqJ

dibaci; dacă arfi instruiţi În ştiinţa militară arface mari progrese27•

Românii: având calităţi pentru toate meseriile, îl uimesc pur şi simplu pe Dc:t

Chiaro, el care vine dintr-o lume în care unele dintre acestea ating cotele perfecţiunii
Valallii sunt foarte meşteri În orice

meserie28. Calităţile sunt verificate practic. Fabrica <k

sticlă de lângă Târgovişte produce o sticlă tran.'iparentă şi curată, mai bună chiar d

aceea din alte ţări.

Secretarul italian,

pretenţios ca

orice veneţian în materie

manufactură, se miră că boierii români obişnuiţi cu risipa, importau cristaluri d
Ungaria şi din Boemia29•

25
26
27

El este surprins de calităţile tehnico-artistice native

Antonio Maria Del Chiaro. op.. ed. cit .. p. 6.
26 ldem. p. 27, 63.

Ibidem. p. 25 (Eglino sono naturalmente agi l i al cavakan:. destri nel maneggiar la sciabla e nel l'artc 1 1
saettare, e, se fossero instruiti nell'arte militare. fi1rehbero un gran profito - ed. it. cit.. p. 50).
28 Ibidem (Yalach i i sono dotati di ottima indole e capacissim i di fare una buona nuscita in tull 11t
prolessioni - ed. it. cit .. p 49�50).
29 Ibidem, p. 26.
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1

•

a..rn <>n•lor, calităţi fructificând fără o eventuală pregătire într-o şcoală specifllă anterioară:
t
t\
•••nrJinFI uşor tot ce văd şi nu e lucrare 111f1,'nuală pe care să n-o imită, fie de iml,ustrie
sau v.eneţiană.
Lucrătorii români subqrd<;>naţi mitropolitului Antim ivireanu, el însuşi �ultilateral
şi conducător al tipografiei, au dev�nit în scu.rt timp meşteri specializati. In această
.
a vă�t un �năr slujitor de la curtea Cantacuzinilor care deprinse atât de bine
că lucrării� sale păreau clişee În aranJii0 . Alt tânăr, însoţitor al frateh..1i său,
frecvent în Veneţia - după mărturii, a reprodus cu atâta fidelitate maniera italiană
a picta, încât la întoarcere în Bucureştii picturii bisericeşti postbizantine, a primit din
catolicilor comenzi pentr.u icoanele bisericilor confesiunii lor.
1

1

*

*

'

*

Del Chiaro a admirat icoana mar� a Sf. Francisc (un San Francesco inginocchioni
di ricever Je stimmate), împodobind altarul bisericii catolice din Târgovişte.
Sentimentul religios, componentă a vieţii spirituale, intră în vederile autorului, el
un destoinic şi pios creştin-catqlic. Fără prejudecăţile celui de altă confesiune,
în epocă, Del Chiaro prezintă ierarhia ecleziastică ortodoxă, tipicul marilor
ale Sfintei liturghii, cu toate ce11emoniile legate de acestea relaţiile dintre
-7Pnt".nt·ii' clerului şi domnie etc. Valahii, după Del Chiaro, nu sunt din cale afară de
dar au o credinţă fermă în marile adevăruri ale religiei ortodoxe, ale căror tradiţii
ntpr·r1'"'t" le respectă cu straşnică fermitate (posturile înainte de toate). Interesaţi să nu se
alte probleme, turcii din principate respectă. întru totul tradiţiile spiritualităţii
dar şi instituţia bisericii care le reprezintă. Lipsa de fanatism religios este o 'altă
care onorează în posteritate, pe locuitorii Ţării Româneşti.
Reliefăndu-le calităţile românilor, Del Chiaro nu trece cu vederea defectele. Între
nestatornicia caracterului Nenumăratele, necruţătoarele invazii ale străinilor,
cu cele din vremea strămoşilor şi terminând cu , cele trăite dramatic în încercata
au avut repercusiunile lor asupra caracterului oamenilor. Este o
a personalităţii umane pe care autorul a observat-o cel mai bine în marile familii
deţinătoare a principalelor dregătorii ale ţării. Între aceştia erau Cantacuzini pe
el însuşi i-a cultivat. Del Chiaro i-a cunoscut nu numai pe celebrul stolnic Constantin
şi pe fraţii acestuia - Drăghici, Matei Pârvu, spătarul M ihail etc - remarcabili
şi oameni de cultură. Strălucitele lor calităţi intelectuale, la înălţimea antecesorilor
din auritul Bizanţ de altă dată, coexistau simetric cu reversul păcatelor prin
mai prejos. Veşnic suspicioşi şi nemulţumiţi desfăşurând permanent un neîntrerupt
ghem al intrigilor, Cantacuzinii au în sânge neliniştea neabătută a ambiţiilor,
Rezultatul este pe măsura eforturilor şi mijloacelor de un sinistru
·

·

p. 25 (il quale aveva cosi bene imparato a disegnar con la penna, che i disegni da lui tatti
stampati in rame - ed. it. cit., p. 50).
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machiavelism: distrugerea familiei domnitorului Constantin Brâncoveanu dar ""'""'"'""'
şi pe acelea ale Cantacuzinilor, instabilitatea politică a ţării şi fisurarea gravă a
ei administrativ-organizatorice. Două-trei 'generaţii ale urmaşilor actorilor dramei

declanşată vor evolua sub semnul nemilos al aceluiaşi crud destin. Domni ile

dispar în favoarea celor fanariote. În directă consecinţă, suferinţele celor de jos vor
dimensiuni de coşmar. Apar noi biruri şi alte cumplite invazii, se opresc în loc ·

ctitoriale şi fapte de cultură de mare pondere în spiritualitatea românească. Del

consideră răul fără leac, fenomenul căpătând dimensiunile unei maladii endemic

Cunoscuta nestatornicie a vâlaltilor, rămasă apmape ereditară la unele
1
dăinuieşte până azi şi numai din respect pentru ele trec tlumele lor sub tăcerc! •

Un etnograf sau un istoric al civilizaţiei româneşti, vizând un n�>r· n·n..tn'

investigaţi i mai extins - îşi poate prilejui, lecturând 1\-toria delle moderne rivoluzioni
Valahia a lui Del Chiaro, adevărate surprize. . .

Descrierea datinilor,

obiceiurilor aruncă lumini asupra unor detalii, ciudate la prima vedere, semni
cal itatea lor de crâmpeie din civilizaţia arhaică populară. Sunt elemente greu de
atât mai mult cu cât operaţia de delimitare a elementelor conjuncturale,

contemporaneităţi i sau condiţiilor sociale ale subiecţilor, de o anumită schemă

semnificaţiile originare ale unor tradiţii este deosebit de dificilă. Spre deosebire

Cantemir - mai explicit, mai clar şi mai didactic -, textul memorialistului ita
impresia că recreează narativ un obicei sau o anumită ceremonie la care el

participat. Este cazul ceremoniilor de la înmormântare în care autorul nomi
numele defuncţilor, de obicei din protipendadă, la care el însuşi a luat parte.

solemnitatea ceremoniei, instituţional izată de veacuri, poate de milenii, autorul

actul individual al trăirii, al despărţirii de cel drag, datina temperând durerea unei

tranşante între cel dus şi cel rămas. Del Chiaro real izează cazul unei văduve venind
după înmonnântare, la monnântul celui drag, căruia îi şi îşi retrăieşte viata dusă
prin lungi, narative şi cântate litanii.

Epis()$:1ic, autorul e interesat de dimensiunea

istorică a realităţii

folclorică prezentate. Este cazul jocurilor copiilor: mingea, titirezul, nucile,
caii, scrânciobul. baba-oarba şi altele. În acestea vede, în vechimea lor, Încă o
ei sunt urmaşii vechilor colonişti, lăsaţi de Traian după cucerirea Daciei şi
1
transmis generaţiilor. până În =iua de astăzi, aceleaşijocurl .
Alteori, anumite expresii sau număratul pUiictelor - în l imba persană - la

table, devine un indiciu al originii acestuia. Memorialistul nu-şi pennite însă
.l i

lbid�m. p. 1 08 ( !. 'antica volubi/iui ed inconstan=a de l "a/achi e restata quasi eredilaria in
.famiglie. che su.uistono sino al giorno d'oggi e che per degni rispelli non devo pubblicare - cd.
1 63).
2
3 Ibidem p. 29 (serviro di pruova maggiore per farci credere o per confermarci ne/la credeTJr::•
1 "a/achi tirino la origin loro da quel/e colonie che da Trajano vi .furono lasciate. dopo
conquistato la Dacia - cd. it. cit.. p. 55).
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I Cl'OOOIOigt:l�rii altor
datini, de astă dată străvechi - autohtone. Autorul marchează Jvcul
1
nrn:lnrl'1flP'tl)r din toiul verii, chemând ploaia la vreme de secetă sau cel cu străvechj rosturi
epoci precreştine al ciih;Şarilor.
1
Este menţionată şi Driigoica. confundată cu Irodiada dintr-un fragment de teatru
Iar în memoria Sf Ioan Botezătorul. Un alt aspect al teatrului popular al C loanţe: şi
�
·
�i îl Percepe iritat pentru ,elementul său l icenţios, nedându-şi seama de
lui originară, de rit al fert ilizării. Aceleaşi elemente decorative ale ou lui roşu
în dar de la dOfimna ţării în ziua de Paşti i se par bizare'\ fără a bănui că dincoln de
1 lor decorativ din contemporaneitatea autorului (şi evident şi cea ulterioară) se
_.,,"'u"u,;au însemnele lor simbolice de odinioară.
'
'
l nter�nte pentru contemporanii săi - pentru care a scris <filrlea - ca şi pentru
-..1'\ct•.,rit-.,t".., ulterioară, sunt referinţele lui Del Chiaro asupra artelor vizuale şi în genere
civili�ţiei româneşti. Datorăm acestuia prima descriere mai amplă a Bucureştilor
podurile (străzile} lui aco�rite cu scânduri groase, cu. noii� hanuri Şerban Vodă şi Sf
;�n""..,.,.," . candoarea văroasă a caselor umile sau cele mai pretenţioase, bqiereşti, răsare
nesfărşit al verdeţii, ceea ce le conferă acestora aspectul de insule. Del Chiaro are
mai detaliată pescriere a Palatului domnesc al lui Brâncovea,nu -; clădire de piatră şi
,
.
dotat cu o mare sală de �remonii la care se ajungea pe o scară dăltuită în
de o el,eganţă solemnitate. Ochiul surprinde mutaţiile. Din raţiuni de confort dar
de gust, noul domn - Ştefan Cantacuzino - îşi construieşte un mic palat, se pare după
1 unei vile europene cu grădină în stil italian.
Peste tot coexistă uneori la modul bizar habitudinile tradiţionale ale modului de
cu elementele noi - parte de sorginte europeană. Eticheta la masa lui Şerban
· , •v prevede argintăriile între care - insolit - furculiţa şi cuţitul de argint, dar la
.....,,u.._ ..
nostru a fost poftit, beau toţi din' acelaşi pahar,
iunile de familie, pe unde florentinul
1 '
succesiv de la cel mai mare la cel mai mic în rang sau ca vârstă. Del Chiaro,
cu anumite reguli d� igienă, este vădit încurcat, fără să bănuiască semnificaţia
a ritua lului ... La liturghia de duminică, constată că se slujeşte - nu tare de mult limba română, ca şi în �eceşte sau în slavonă34•
Cea mai plăcută surpriză i-o procură tipografia Mitropoliei, lucrând sub conducerea
itului Antim Jvireanu. Relaţiile între ce doi se stabilesc repede: şi unul şi altul sunt
oameni de cultură, şi unul şi altul sunt doi străini ce au reuşit şi au ajuns în poziţiile pe
le ocupă doar datorită meritelor proprii. Del Chiaro nu se poate opri să nu enumerc
editate de 't ipo!:,'l'afia românească - digresiune preţioasă documentar - dacă ne
că din o Alexandrie. inserată în lista de apariţii nu a mai rămas nici un exeniplar în posteritate. Cu voluptate livrescă, de erudit, Del Chiaro răsfoieşte admirativ
•

•
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volumul -aproape in fol io - al

Bibliei lui Şerban Cantacuzino ( 1 688) - monument al

române - şi nu se abţine să nu-i descrie coperta interioară, dedicaţia, il'ustraţiile ...
Nu fără discretă mândrie, Oei Chiaro inserează între apariţiile
tipografiei lui Antim lvireanu cartea Pildele
franceză

orientalilor, al că�i text a fost tradus de
(Maximes des Orientaux) în italiană, pentru a fÎ editat, în cele din ulmă, in

în româneşte. Dacă sursele documentare interne nu s-ar fi pierdut prin vitregia
.
poate s-ar fi putut vorbi despre implicaţiile mai profunde ale cărturarului şj nrr.ti><:n
italian în cu ltura românească. Din detaliile asupra vietii sale în Ţata Românească

şase ani ai sejurului său, din bucuria delicat-stăpânitâ cu care îşi evaluează rPrnrn�•(lj

celelalte atenţii primite, din consideraţia cu care este primit şi onorat în medi ile

ale marilor boieri ca şi din admiraţia neretinută pentru locul şi onorurile de care

ă:

doctorul-conte Bartolomeo Ferrati, medicul curţii Brâncoveneşti - 5e bucur

Oei .

configurează statutul, evident privilegiat, al cărturarului străin în ţările roinâne
1

XVI I I . . .

·

•

,.

I nteresante se dovedesc profilele - discret schiţate - ale intelectualilor de

ţării. Sunt boieri vorbitori de latină şi italiană, cărturari-reprezentanţi ai unor
spirituale - ca invăţaţii fraţi Greceanu' - traducători ai

Bibliei,' cărturari de întinsă

adâncă cugetare precum stolnicul Constantin Cantacuzino, mare parte din

Cantacuzinilor ca şi cei patru băieţi ai lui Constantin Brâncoveanu îşi arată
învăţăturii primite: vorbesc limbi străine, scriu şi editează cărţi in limba greacă,

biserici şi patronează generos pe cei mai iscusiţi artişti plastici sau meşteri ai
faţă

de stolr.icul

Constantin

Cantacuzino are

unele rezerve datorate

dezastruoase ale intrigilor sale, Antim l vireanu devine o figură centrală 'în aceSt

ortodox-semioriental, mitropolitul Antim are ceva din profilul acelui

uomo

dezvoltat în Italia în epoca Renaşterii. Păstor de suflete riguros, stingheritor
pentru privilegiaţii vremii, desăvârşit cunoscător al limbii ţării adoptive: dar şi

de limbi străine, editor de carte românească şi scriitor în limbi străine, ed itor
româneasC'ă şi scriitor în limba noii sale patfti, caligraf, gravor, pictor şi

măiestrie în lemn, tipograf celebru şi peste 'hotare, Antim îşi derutează rnr•t...,nnr•...ar

calităţile de excepţie şi m�ltiplele sale preocupări, pusede aceştia pe seama magiei. '. .
*

*

*

1'

Ne-am fi aşteptat ca Del Chiaro, născut şi trăit prima l u i tinereţe în

renascentist al artelor, unnat în cetăţile universitare ale Padovei şi Veneţiei în,
la maturitate (oraşul în care epoci şi stiluri de artă marcay succesiv în

·

apogee), să manifeste mai mult interes pentru artele vizuale ale ţări i şi , să aibă

·

ager pe care 1-a avut în evaluarea de oameni şi situaţii. Nu-l are. În rnr,tic,.. ,.., t,..
Chiaro se pare că este prioritar omul culturii cuvântului scris şi mult mai

artelor plastice vizuale. Consideraţiile asupra arhitecturii ecleziastice sunt vagi,
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reşedinţelor civile (se ridicaseră curţile Cantacuzinilor, Palatele brâncoveneşti de la
Mogoşoaia, Doiceşti, Potlogi, Sâmbăta de Sus, etc) sunt cel mult consemnative.
Admiră frescele interioare din unele biserici (se referă, se pare, la cele ale bisericii
mari de la mănăstirea de la Hurezi), pe care le remarcă ca admirabile, ca şi icoanele
detaşabile ale catapetesmelor. Descrie minuţios Paradisul şi /adu/ din frescele exterioare
(din pridvorul faţadei străjuite de coloane ale bisericilor) reţinându-le pentru spectaculosul
lor straniu, dar ignoră estetica postbizantină care a prezidat la alcătuirea acestora. R iscă
erori atunci când comite hazardul de a-şi da cu părerea asupra "şcolii" sub auspiciile căreia
acestea au fost concepute.
Omul care ne informează asupra surselor documentare accidentale ale unor capitole
ale cărţii sale şi citează din ele corect nu ştie nimic de şcoala artistului Constantin
Constantinos - pictorul oficial al lui Constantin Brâncoveanu - ultimul mare păstrător şi
continuator în cadrul artei antice brâncoveneşti al strălucitelor tr.adiţii ale Athosului. Nu-l
aminteşte pe renumitul Pârvu M utu - pictorul Cantacuzinilor care trăia şi lucra încă . . .
Admiră lemnul chinuit - artistic, sculptat, stucat, aurit şi policromat a l catapetesmelor, al
'ilţurilor voievodale sau arhiereşti, dar nu-şi dă seama sau nu-l preocupă amalgamul
motivelor şi fuzionarea influenţelor sub care aceste măiestrii decorative s-au constituit. Oei
hiaro vorbeşte despre oroarea de tridimensional în artă a românilor, dar nu aminteşte de
angheliştii sculptaţi poate de ctitorul bisericii - talentatul spătar-artist şi ctitor M ihail
antacuzino, de pe portalul cunoscutei în epocă biserici Colţea - primul efort spre un
ndebosse românesc... Dacă va fi vizitat Palatul lui Brâncoveanu de la Mogoşoaia ar fi
azut nu numai picturile strămoşilor domnitorului, ci şi busturi le acestora ...
Dar, evident, cerem prea multe secretarului de limbă italiană al domnitorului
onstantin Brâncoveanu ...
Oei Chiaro surprinde, totuşi - fie şi abuziv - un fapt esenţial în artele noastre
izuale, şi anume mixajul dintre elementele noastre tradiţionale şi influenţele orientale,
pectiv cele occidentale. Abundenta mărfurilor sosite în Bucureşti din Veneţia, Braşov
u Leipzig, afluenta aici a argintarilor şi a meseriaşilor saşi, barocul ilustraţiilor de carte
in tipografii le autohtone, afinnarea loggiei în reşedinţele domneşti şi boiereşti, bucătăria
lo-franco-gennană şi tarafu l cu instrumentişti renumiţi alături de metarhaneaua
rcească. circulaţia cărţilor şi gazetelor europene, toate relevă o orientare lentă dar
gresivă spre statele Europei. Dar stăruinţa lui De/ Chia�·o - mai ales asupra dibăciei cu
1·e valahii izbutesc În orice meşteşug de provenienţă italiană, nei1J{ească, franceză etc.
5
i curând decât in cea turcească. Îi dă de gândil •
Deschiderea spre Europa, vizibilă în influentele fructificate în arhitectură în
najările edilitare, sculptura decorativă şi ilustraţia de carte relevă de altfel o trăsătură
Ibidem. p. 26. (it!a, per tomare al/a ingegnosa capacita de'- 1 'a/achi, tomo a dire che eg/ino oanno
ogni sorta di man-({allura. non tanto alia moda turchesca, quanlo al/a italiana. tedesca. fran=ese
cd.it. cit. - p. 50-5 1 ).
'tare
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definitorie a spiritualităţii noastre - cea a disponibilităţii şi vocaţiei spre
culturii române.
•

•

•

Căderea năpraznică a lui Constantin Brâncoveanu a fost pentru cariera din
Românească a lui Antonio Maria Del Chiaro, un început al stărşitului. Este "''""'""''""'..
noul domn Ştefan Cantacuzino care triase, sever şi arbitrar totodată pe slujitorii
domneşti, îl păstrează, mai departe, pentru bunele lui oficii, dar şi pentru faptul
lucrat în subordinea directă a tatălui său - stolnicul Constantin Cantacuzino. După
noului voievod, după nici doi ani de domnie, în noiembrie 1 7 1 5, Del Chiaro "'"�''"....",..,..
ca profesor al copiilor domnitorului următor - cap de serie al domni ilor fanariote Mavrocordat, înscăunat la 5.1. 1 7 1 6. Epoca de stabilitate şi bunăstare luase stărşit.
nimeni nu mai avea să fie cruţat.
Obişnuit cu ierarhia bine consolidată în lunga domnie a lui Brâncoveanu, în
el ca străin, slujitor de marcă al voievodului, avea dacă nu privilegiile rlnt•t"''"''11
Bartlomeo Ferrati - sigur locul său bine stabilit - onorabil, satisfăcând orgoliul ţinutei
intelectuale are acum, pe toate planurile, începând cu cel al situaţiei ţării şi
situaţia propriei persoane, un acut sentiment al incertitudinii.
Noul domn, ca şi recenţii săi curteni - mulţi dintre ei de o dubioasă
calitate morală - este un om slab, condus din umbră de ambitioasa sa consoartă ţării - Păuna Greceanu, şi în genere are toate păcatele celor ce şi-au dobândit
mijloacele pe care, fără scrupule, le-au folosit. Impresia generală este de haos şi
nestatornicie. Zilele înţeleptului şi omului de caracter Constantin
sfărşiseră.
Exodul silit şi dureros al Brâncovenilor, vânzarea ziua amiaza-mare, de către
lucrurilor lor ce nu putură · fi luate de cei ce le sechestrară averea, măsurile noului
alternează în proza lui Del Chiaro, într-o imagine în care tragicul interferă cu nr...,.t,..",....
plină criză de autoritate, noul domnitor trece la măsuri "radicale". Vechii boieri cu
şi funcţii la curte, unii cu o îndelungată experienţă, sunt înlocuiţi cu alţii fără
discemământ. La granita între viclenia sumară şi diplomaţia ieftină, domnia
ostentativ birul Văcăritului pentru a introduce în schimb alte restricţii şi corvezi care
cumplit asupra celor mulţi. Uneori, "măsurile" devin de-a dreptul hilare. I nterzice
gazetelor italiene şi dă ordin să se demoleze sinagoga evreilor din Bucureşti şi
mijlocul unui popor departe de orice fanatism religio. Ţinte ale unui nou val de
grosiere şi mai perverse chiar decât acelea de care ei înşişi au uzat împotriva
domnitor şi alor lui - numeroşi boieri Cantacuzini, acoliţii călăilor lui tmmoove�nlllt
prin acelaşi hazard grotesc joc al sortii, ei înşişi victime. De astă dată,
împotriva rudelor domnitorului Ştefan, strangulat la Istanbul dimpreună cu tatăl Constantin Cantacuzino - cunosc paroxismul. Cad capete ilustre. Se confiscă
·
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averile Cantacuzinilor, le sunt devastate mândrele lor reşedinte, se împrăştie biblioteci
unice, se distrug comori de artă şi se destramă focare de cultură . . .
Cei ce nu reuşesc să se ascundă şi să fugă peste graniţă devin nişte paria între
oamenii care li se ploconeau altădată până la pământ şi care, din laşă oportunitate, acum îi
ocolesc. Din bogăţia de altădată, mama domnitorului se trezeşte pe drumuri. Antonio
Maria Del Chiaro, sculptorul lor de până mai ieri, intervine umanitar pentru a i se da un
căuş de faină . . . Tărâmul pitoresc şi tonic al ţării care-I adoptase capătă dimensiunile unei
imagini de coşmar.
Este impresionant să se constate din paginile cărţii lui Del Chiaro că în asemenea
vremuri de totală derută, autorul şi-a păstrat echilibrul moral. Nu o dată, într-o vreme de
cruntă şi laşă aliniere umană, iese din neutralitatea şi prudenţa sa profesională pentru a lua
partea, chiar de a salva pe cei năpăstuiţi pe nedrept. Un rol deosebit 1-a avut, după toate
probabilităţile după 1 7 1 6, când dimpreună cu Gheorghe de Trebizonda - bursierul lui
Constantin Brâncoveanu în Italia - ajută pe Doamna Maria, văduva lui Brâncoveanu, pe
nurorile şi fiicele acestuia să reintre în posesia banilor rămaşi la Zecea veneţiană - singurii
care scăpaseră odioasei lăcomii a sultanului de la Istanbul.
Stărşitul anului 1 7 1 6 agravează situaţia. Pe fondul tensional al evenimentelor
interne războiul dintre turci şi austrieci afectează prin invaziile inerente teritoriul Ţării
omâneşti. Domnitorul N icolae Mavrocordat este luat prizonier de către armata austriacă
i escortat la Sibiu. Del Chiaro îşi urmează stăpânul la Sibiu, dar în noua situaţie îşi dă
ma că nu mai. poate rămâne. Ajuns la Veneţia îşi redactează cartea despre Valahia în
rinţa de a-şi tine mai vechea făgăduială către prietenii săi, dar şi cu nostalgia anilor
trecuti. Veneţia se schimbase, nemaioferind cadrul de altădată şi nici certitudinea unei
istenţe sigure. Î ncearcă reînnodarea vechilor prietenii, îşi cultivă potenţialii protectori.
nul dintre aceştia - prinţul Antonio Ferdinando Gonzaga, îl ajută financiar să-şi
·părească cartea. Apostolo Zeno, care-I asociase altădată cercului său de intelectuali,
teacă la Viena unde ajunge poet al Cut1ii ... Mai apucase să··i !aude însă în " Giorna/e de
tterali d'ltalia .., cartea ieşită în editura şi tipografia lui Bartoli ... A. Zeno nu era singurul
intre cărturarii de marcă ai cetăţii de pe lagune care-şi părăsise oraşul ce-şi pierdea pe zi
trece vechile lui rosturi care-i aduseră pe vremuri faima. Del Chiaro peregrinează la
ndra, dar nu-şi găseşte aici rostul şi îndură mizerie într-o dezastruoasă singurătate. Vrea
plece la Viena, dar Apostolo Zeno, care-şi găsise aici un rost îi transmite, printr-un
ermediar, că dacă vrea să moară de foame, să facă această călătorie36• Se pare că în
este momente de mare amărăciune nu i-a rămas decât să-şi recheme în memorie
· ensiunile ospital ităţii româneşti cunoscută în anii săi cei plini petrecuti în această ţară.
r acum acolo, nu se mai putea înapoia. Practic nu i se prea cunosc, din această perioadă,
re tipărite. În 1 726 prefaţează o cărţul ie omagială, dedicată fostului său protector,
incipele Antonio Ferdinando Gonzaga cu ocazia căsătoriei acestuia cu Teodora,
C.

13oroianu: Anton Maria De/ Chiaro în .. Studia bibl iologica... III. ( 1 969). p. 1 20- 1 2 1 .
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princjpesa de Dannstadt. Dar peste un an, în 1 727, se spulberă şi această ultimă
Protectorul său sfârşeşte într-un stupid accident. De Del Chiaro nu se mai aude şi nu se
când moare - nemaiinteresând se pare, mai pe nimeni din noua generaţie.
Adevărata-i viaţă rămase se pare în unnă. Priviţi retrospectiv, cei şase ani
între 1 7 1 0- 1 7 1 6 în Ţara Românească, i-au circumscris aventura unică, cea mare, a
într-un moment de plenară afinnare a personalităţii sale.
.
Istoria delle moderne rivoluzioni delia Valahia, cea mai bună lucrare a sa,
constituie ca un izvor documentar de prim rang pentru epoca anilor 1 7 1 0- 1 7 1 6 din
Românească, dar şi un document de sensibilitate umană. În cadrul ei, oameni şi at
datini şi ritualuri, fiZionomii spirituale aparte., ctitorii de cultură şi răsturnări ;)VO'NUil'-'UliUI
întreţin o imagine sintetică de care., într-o viitoare istorie a civilizaţiei româneşti
poate face abstracţie. Este imaginea unui popor şi a unei elite aşa cum le-a văzut şi mult - le-a iubit pentru marile lor calităţi, dar şi înţeles în limitele şi neajunsurile
străin, un italian cu autentice disponibilită� de suflet şi cugetare. Mai mult,
apărută la Veneţia în 1 7 1 8, devine în posteritate, un reper luminos, de referinţă,
istorie a relaţiilor român<ritaliene.
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"Istoricul este un bătrân prin experienţă al naţiei sale.
Dacă nu-l intreabă alţii, el e dator să vorbească".

(Nicolae Iorga)

NICOLAE IORGA ŞI CONTRI BUTIA SA LA FĂURI REA
ISTORI EI MI LITARE ROMANEŞTI
'

A

ION FETCU

Savant de mare reputaţie internaţională, care a intrat pentru totdeauna în conştiinţa
lfporului său şi a omenirii, Nicolae Iorga - cu întreaga sa viaţă şi uriaşa-i operă - şi astăzi
le bucură de o profundă apreciere şi consideraţie din partea tuturor generaţiilor. Se poate
une că N icolae Iorga a rămas pentru totdeauna "acolo unde dintru început îi era locul: în
ima poporului său" (David Prodan).
Istoric, profesor universitar, academician, filosof, economist, scriitor şi poet,
maturg, critic literar, publicist, evocator şi portretist, orator, istoric al literaturii române
i om politic (şef de partid, preşedinte al Camerei Deputaţilor, premier, membru al
onsiliului de Coroană, fondator de publicaţii, de instituţii ştiinţifice şi de învăţământ), au
t preocupările multiple ale lui Nicolae lor� care a umplut mai bine de jumătate de
oi de istorie, înrâurind, pretutindeni, prin prezenţa sa covârşitoare, prin vasta sa cultură
iclopedică, geniul şi simţirea românească. Cunoştea şi vorbea aproape 20 de limbi
ăine. Opera sa enormă ca proporţii şi variată ca formă de preocupări, poartă pecetea unei
unei asidue şi a unei minţi celebre. Cele 1 359 de volume?monografii, culegeri de
umente, studii (o imensă bibliotecă!) - scrise în limbile română, franceză şi germană,
um şi cele aproape 25.000 de articole sunt elocvente în ceea ce priveşte actul de
ţie ştiinţifică a titanu lui. Cuvintele noastre nu-l încap. A fost cel mai mare savant
ân din toate timpurile, pe care rectorul Universităţii din Oxford îl compara cu celebrul
oric roman, Titus Livius. "Cunoaşterea aproape monstruoasă a . istoriei universale şi
âne, în cele mai mici detalii, direct de la izvoare - sublinia George Călinescu - i-a
duit istoricului să elaboreze numeroase sinteze complete, exhaustive, uneori disperant
amănunţite, egoiste în note până a nu lăsa altuia bucuria unui adaos. . . Iorga este în
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istorie Virgiliu, Sf. Pau l şi Beatrice laolaltă, care te conduce din infernul diplomelor
în raza celestă a viziunilor totale" 1 •
Î n activitatea sa de cercetare nu i-a scăpat nici un domeniu: biserica. şcoala, v·
socială şi economică a poporului român, comerţul, industria, organizarea
mişcările sociale, istoria românilor din Peninsula Balcanică, ideile politice,
externă, armata, provinciile româneşti răpite, toate manifestările vieţii şi toate ramuri
au atras atenţia ilustrului autor, atât de fecund.
Ca recunoaştere a meritelor sale ştiinţifice. N icolae Iorga a fost membru şi
Honoris Causa al mai multor academii, universităţi şi institute de mare prestigiu din stră
tate. Î n acelaşi timp, el ocupă un loc de o deosebită cinste în galeria remarcabilelor
tăţi din istoria noastră naţională: Nicolae Bălc�scu, M ihail Kogălniceanu, N. T.
Alexe Anastasiu, Radu Rosetti ş.a., care au elaborat opere valoroase cu un rol ·
cunoaşterea, transmiterea şi valorificarea tradiţiilor naţionale în arta şi istoria militară.
Deşi n-a avut o pregătire militară aparte, nici experienţa de război a unui
comandant de oşti, N icolae Iorga a surprins cu mare competenţă aspecte de
istoriei militare româneşti în: Istoria românilor ( 1 O volume), Ră=hoiul de n·1al�ve·Jul'eJ
Războiul nostru În note =ilnice (3 volume), Stâri sufleteşti şi râzhoaie. Stţfletul
Îndreptare de ostaşi, Discursw;i parlamentare ş.a., a elaborat şi o lucrare anume
Istoria armatei româneşti (2 volume, 1 în 1 9 1 O şi I l în 1 9 1 9), care tratează
militar din epocile străvechi până în epoca modernă ( 1 850). El a demonstrat
strămoşii noştri (şi e bine să se ştie că n-am venit de aiurea, ca alţii, pe aceste
avem o vechime de peste patru mii de ani. Nimeni ca Iorga n-a prezentat mai
convingător "Romaniile popul�re�' (a�ele c!1emte, formaţiuni pre�taţale, deci
,
re formării statelor româneşti medievale). I n cadrul acestora întâlnim şi elementul
fortificaţii, armament, organizare DStăşească, atribuţiile militare ale cneazului, m i
ale voievodului. Î n ceea ce priveşte .denumirea de voievod, se ştie că e de origine s�
conţinutul atribuţiilor acestuia aparţine românilor, ei le-au definit pentru prima datŞ
Cu J)rivire la spaţiul carpato-danubiano-pontic, N icolae Iorga preciza
continua să fie o regiune de intensă locuire şi organizare social-politică a
respingând teza unei dominaţii fictive a migratorilor (inclusiv a vidului 11.,,...,,.,,..,.,.,, h,,,
nu aveau sub stăpânire directă decât "Ring-ul" pannonian. El arăta că "Este o
întergime latină, în nici un fel greacă şi încă fără slavi. Ea se întindea până
,>
Calvomonte,. acel Chaumont al Balcanilor, unde s-a strigat soldaţilor romani de
elenică sau orientală «retorna fratre» în «limba băştinaşilor», latina OrientulUi.
aceste întinderi' ( . . . ) sunt, cu sau fără avari,' o «Romanie»
absolut autonomă ·a
.
.

•

· �

1

George Călinescu. Istoria /iterawrii române de la origini până in prezent. Editura Vlad

Craiova. 1 993. p. 6 1 2.
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stăpân. Ea se sprumea pe această linie a Dunării, unde existau comandanţi militari
permanenţi în numele împăratului"2•
Factorului militar al Romaniilor populare îi revenea mtstunea de a se împotrivi
năvălirilor prădalnice ale migratorilor, de a face scut autonomiei locale şi a asigura astfel
securitatea existenţei politico-sociale tradiţionale. Datorită acestui factor, Romaniile
populare au reuşit să-şi păstreze propria individualitate, clădită pe civilizaţie agrară şi
meşteşugărească tradiţională, superioară nomadismului seminţiilor în trecere (goţi, huni,
vizigoţi, avari, cumani, bulgari, maghiari ş.a.).
Deosebit de realistă este şi aprecierea lui N icolae Iorga referitoare la bătălia de la
Posada ( 1 330), care a fost "o biruinţă mare şi întreagă, rodnică în unnări, fiindcă lupta se
dădea în direcţia naturală a dezvoltării noastre şi pe pământu+- nostru, ocrotitor pentru ai
Analizând raporturile dintre români şi tătari, după anul 1 240, Iorga arăta că tătarii au
în teritoriile cucerite de ei fonnele locale de organizare, care le înlesneau perce
perea tributului de la producători. De aceea, el a definit categoria de relaţie statornicită
• �.LO•IatK>n:ttta militară dintre români şi tătari". Se ştie că în anul 1 277, a avut loc un conflict
forţe româneşti - probabil din partea de nord a Moldovei - cu prutenii (rutenii), fapt
care rutenii n-au putut veni în ajutorul lui Ottoker al doilea al Boemiei, aflat în mare
ltate cu împăratul Rudolf de Habsburg. Nicolae Iorga a emis ipoteza extinderii for
ilor militare din partea de nord în cea de sud a Moldovţi. Însă el nu s-a limitat la
spaţiu românesc, ci a scris cu acelaşi interes şi obiectivitate şi despre locuitorii în
. teritoriu locuit de români în vechea vatră geto-dacică, în Peninsula Balcanică etc.
Pagini luminoase ne-a lăsat N icolae Iorga despre luptele românilor cu duşmanii din
şi din est, precum şi cu cei din vestul şi nordul pământului nostru strămoşesc atunci
s-a referit la Mircea cel Bătrân, Iancu de Hunedoara, Vlad Ţepeş, Ştefan cel Mare,
Rareş, Vasile Lupu, Mihai Viteazul şi mulţi alţii. Nu i-au scăpat din atenţie nici
românilor care au luptat în rândurile unor armate străine. Nicolae Iorga a
întotdeauna armata ca o instituţie fundamentală a statului căreia i-a atribuit o
semnificaţie morală. Aceasta a mărturisit-o în faţa Parlamentului, în aprilie 1 907:
este un om căruia să-i fie drag de steagul tricolor şi de uniforma românească, apoi
îmi este drag, mie care ştiu câte s-au făcut sub acest steag, câte vitejii s-au săvârşit sub
uniformă". Organismul militar al ţării a fost şi trebuie să rămână "actul de voinţă al
lui popor", marea lui valoare de aici vine - preciza marele savant. Este suficient să
im că falsificatorii, mai vechi sau mai noi, ai istoriei noastre naţionale au emis teza
căreia reorganizarea armatei în 1 830 a fost rezultatul "sprij inului" acordat de
că noi, contrar realităţilor. din · Moldova şi din Muntenia, n-am avut annată Îtl
fanariotă. Argumentaţia lui N icolae Iorga ne ajută să înţelegem aşa cum trebuie
ac Iorga. Les plus anciens Etats slavo-roumains sur la rive gauche du Danube (VIl-e siecle). în
.
des Etudcs Slavcs . . tome V. 1 925, fasc. 3-4. p. 1 73.
reprezentare ştiint ifică şi deosebit de sugestivă a Romanii lor populare. aşa cum le-a înlătişat Nicolae
se află la M uzeul M i litar National din Bucureşti .
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fenomenul militar românesc în evoluţia sa, strâns legată de dezvoltarea societăţii,
specificul problematicii fiecărei etape parcurse în scurgerea veacurilor.
Parcurgând

lucrările consacrate fenomenului

militar, N icolae Iorga

totodată, să ne edificăm cu ceea ce au fost curtenii (roşii), călăreţii, dorobanţii,

ne

sluj itori şi formaţiunile de pază a hotarelor, scutelnicii, vânătorii, suliţaşii (nu
fustaşi),

haiducii,

panţârii, joimirii, baltagarii, baranii (numai în partea de

Moldovei), plăieşii ş.a.

,
N icolae Iorga n-a slujit armata numai cu neîntrecutul său scris, cu

momentelor istorice, grele, prin care acesta a trecut de-a lungul existenţei, ci a şi
situaţii deosebite, fiind înrolat nemijlocit în rândurile sale. În anul

1 9 1 3, în cel de-al

război balcanic, a participat în campania susţinută de armata română din
constatând, cu ochiul minţii sale critice, multe neajunsuri, spunând "adevăruri

cum a mărturisit el însuşi mai târziu. "era în mişcarea trupelor ceva din reveria

noastre şi aceasta, în vremi de oţel, indispunea şi trezea nelinişte. Prea mulţi

rezervă făceau ce voiau fără a le păsa de autoritate şi voi vedea pe colonelul

(acelaşi care în primul război mondial a trecut de partea inamicului - n.n.) rupându-se
comandament şi trecând la generalul Cotescu, căruia, criticând operaţiile din

sector, i se pune la dispoziţie ( . . . ). Alţi i, încurcând din mers lupta care le

·

încredinţată, «se supăram> pur şi simplu şi luau drumul de întors la Bucureşti, ca şi
fi fost vorba de simplă plimbare ( . . . ). Voi auzi apoi cum generalul Mustaţă, care

raid turbat cu călăraşi i şi roşiorii lui, tăind în unnă firele telegrafului, fără a-şi da

ce, striga în faţa ordinului de a se opri ( . . . ) că el e «comandant de divizie intiiPn...... rt">n·tll
«mergea la Sofia»"3• Concluzionând asupra campaniei din

1 9 1 3, N icolae

totuşi, că aceasta "fusese de fapt primul capitol al războiului contra
rapoartele ( . . . ) vorbesc de învierea mişcării pentru Ardeal"4•

Conştient de starea necorespunzătoare a armatei, ca pregătire şi dotare, în

neutralităţii României

( 1 9 1 4- 1 9 1 6), N icolae Iorga socotea că "n-avem cu ce

cu ce mijloacy materiale să ne batem"5. Intrarea României în război (august

1916 -

alături de Antantă, a survenit "în mij locul nu al unui entuziasm popular care nu e

unui popor trecut prin atâtea primejdii şi care se ştie totdeauna înconjurat de nrirnPitt

într-o atmosferă de senină acceptare a jertfei ce se prevedea lungă şi grea".
Înfrângerile, din

1 9 1 6, ale armatei române au fost supuse unui adevărat rech

făcând responsabil pentru acestea Marele Stat Major şi comandanţii, mai ales

eşaloanele mari. Anul

1 9 1 7 trebuie să aducă nu numai reorganizarea armatei,

mijloacele de luptă necesare, dar şi refacerea moralului întregii. oştiri. Încă
decembrie

·1 9 1 6, odată cu deschiderea lucrărilor Parlamentului refugiat la l aşi, N.

Nicolae Iorga. O viaţă de om aşa cum a fost. Bucureşti. 1 978, p . 442. 443.
Nicolae Iorga. Istoria românilor, voi. X. Bucureşti. 1 939. p. 33 1 .
5 Nicolae Iorga. O viaţă de om aşa cum afost. Bucureşti, 1 978, p. 463.

3

4
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�nut un magistral discurs, atât prin lceea ce a zis, dar şi prin ·felul cum 1-a spus. Discursul a
"
fost imprimat pe foi volante şi ·răspândit ca manifest în tranşeele lupi:ătorilor români, de
fapt, în toată Moldova, care a contribuit' foarte mult la ridiearea moralului .populaţiei şi
annatei. Cu privire la · activitatea lui Nicolae· Iorga, în această perioadă deosebit de grea
pentru români, N ichifor Crainic, redactor •la ziarul "Neamui · Rotnânesc", nota: "N icolae
Iorga desfăşura o activitate prodigioasă. În jurul lui gravitau PalatUl, membrii guvernului,
generalii, cărturarii, ca o · constelaţie 'de planete, răsfrângând lumina unui astru. Se vedea
·
zilnic cu preşedintele consiliulu i' de M iniŞtri, Ion 1 . C. Brătianu, când la unul, când la
celălalt âCasă. Era pus la curent cu toate problemele şi· informaţiile din care îşi cristaliza
cele doUă articole ·tilnice,' hrana fll(\l· a lă 'a 'naţiei. Alegea şi redactar singur notele după
telegramele sosite şi 'tot singur -corecta ,.;a•ul ( . . . ). Universitatea nu mai funcţiona, dar n-a
uitat că e profesor şi şi-a deSchis· -cursu l. l'hl 'existau lemne de foc. Îşi făcea prelegerile -in
palton, cu căciula pe cap. Tot·aşa îl asculta şi publicul. Ziarul ("Neamul Românesc" - n.n.),
in cauza crizei de hârtie, se lipea pe zid:', · · sorbit de mii Ş"i ' mii de oameni, civili şi soldaţi,
6
a valma" . De adăugat că în acei ani 'ai cumplitului răzbai, savantul nostru a scris o sută
cărţi, ira o dovadă a marii sale forţe creatoare.
Reţinem că N icolae forga nu. ·s-â limitat la scrieri istorice despre armată, la
reptarea urior e�agerări şi înlăturarea uoor greşeli în · domeniu, săvârşite de unii
ainta'şi, el a acortiat atenţie şî diferitelor · personalităţi militare, scoţând în evidenţă
'
-săturile lor pozitive, dar şi scăderile a<istora.' N uînai în "Oamenii care au fost" sunt
te 20 de astfel de portrete: Mihai Viteazul, Alexandru Ioan Cuza, Axente · Sever,
eralii: Gheorghe Manu, Budişteanu, Bengescu-Dabija, Dragalina, Culcer, Grigorescu,
rol Davila, Berthelot; 'Ph. Tăutu, C. ' Hârjeu; •eroi individuali şi colectivi: Ostaşii, Ion
rămadă, Ostaşii căzuţi; locot.-colonehJ1f Manolescu·M iadin ş.a. lată, de pildă, ce a scris,
·1 9 1 3, despre generalul Al. Averescu: "înalt, foarte slab, osos, cu o privire fosforică în
hi mici şi reci, vrnjind pe aceia care aveau a fate cu dânsul. Acest neobişnuit comandant
�
desigur şi un strateg priceput, ·dar mar ales un animator de ostaşi, cu toa:te că-i lips'ea
sul, gestul, talentul oratorle, căldura. ·o siluetă şi d metodă de Moltke." Referindu-se la·
enilul Hârjeu, N ioolae Iorga îl caracteriza ca fiind "un militar de largă 0'ultură, de un
irit critic ascuţit şi de un frumos eehilibru al gândirii"7 .
intre anii 1 907- 1 940, N icolae Iorga a fost profesor la Şcoala Superioară de Război
.S.R.), azi A.I .S.M. Cursurile şi prelegerile sale au fost deosebit de interesante,
vedindu-se un demn precursor în geopolitică, căci, printre altele, s-au aflat şi valoroase
. ri-sinteză intitulate "chestiuni" (ale Dunării, Rinului,. Mediteranei, Oceanelor). De-a
rgul anilor, multe promoţii de · ofiţeri, absolvenţi ai S.S. R., au fost sub înrâurirea
efăcătoare a 'profesorului inegalabil, Nicolae Iorga.. Pentru activitatea sa prodigioasă i s·

Nichifor Crainic, Zile albe - ::ile negre, Memorii. Bucureşti, 1 99 1 , p, 1 27. Vezi şi Nicolae Iorga.
-_boi ul nostru în note zilnice·', voi. VIII. Craiova, t: a., p. 9 1 -92.
Nicolae Iorga. O viaţă de om aşa cum a fost. Bucureşti. 1 998. p. 442.
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a oonferit, la 1 5 noiembrie 1 938, faimoasa insignă .,AU:RE F�. Cu anUUII;•· •
glas, la primirea distincţiei, ilustrul savant şi profesor a .-.� Bll1imind ci oapare:a.
se făcea era o recunoaştere a îndeplir,irii datoriei sale ..fali de ..,._ şi neamul ruiiÎileSIC".
�r,ofesorul, cu aceeaşi dragoste şi pliceR; a ţinut lectii şi oouftai14t la şcoli
ofiţeri de la ijucureşti, Sibiu .şi din alte gamizoane, s-a adresat, w ciJduri piaillleasci,
ofiţerilor, cât şi soldaţilor, dându-le, coocomitent � au.4dc. inbmatiile
îndemnurile respect,ive, sfatJ,trile necesare. În 1 9 1 6, � organiza .o şooali pailru
ofiţeri - notează Nicolae Iorga - care se va aşeza apoi _la � fiul meu � •.·- · �·..
fiind şi el primit ·Într-însa. Mi se ceru ® col9nelul Văsescu. insin:inat1w c:onducerea
vorbesc tinerilor acestora, care vor avea misiunea să ajute w sacrificiul _. la
patriei îmbucătăţite. De aici a_ ieşit o serie întreagă de consQ:ratii w priv,R Ja SCI'Irmillial
războiului. Căutând să întăresc pe alţii, adăugeam potai su�lui meu �Nu întâmplător în activitatea practici şi În. scrierile sale, Nioolae lcrp a inslisal]
pregătirea temeinică, multilaţerală, inclusiv psihologic4 şi �. mponsaiJiltiJ
ofiţerului. "Sufletele durqneavoastră - se adresa profe§orul Iorga tincrib "...�., 
închinaţi exclusiv celei mai frumoase dintre cariere, pemu ci ea presupune IJOI5iibiliill
de jertfă în fiecare moment, a dumneavoastrj şi a familii� dmmeavoaslri, dar
le şi acelei mari opere de înţelegere între oamen� de iubire ir!lre inimi, de lunOOIIII
minţilor, care poate vor ajunge a .se înt� prin care veţi dew:ni ctikJri ai
societăţi". În final,, savantul .sublinia că atu..;i când, din cauza vârstei, ofilaul ... va
în armată, să poată spune: "Ţara aceasta n-am apărat-o IIUIIIIi, ci am aat-o
Potrivit concepţiei lui Iorga, ofiţer înseamnă acel soldat care conduce prâni la c:apit.
retrage numai cel din urmă, el este fratele cel. mai mare şi mai bun inln: fi1l&ii săi mai
acesta înţelege că gradul său nu cuprinde nici lDI privilegiu, ci e şi o CliDR, dar şi o
serioasă şi continuă datorie9• Aceste aprecieri şi sfuturi, w o bopli b:in:ibri cje
îşi păstrează pe deplin valabilitatea şi pemu actualele cadre şi ode vdalre ale
noastre. Ele constituie şi o chemare, pentru fiecare, de a ne aprqJia w � şi
de extrem de Valoroasa operă a părintelui istoriei noastre româneşti. Nioolae �c�p.,
Războiul a fost văzut de Nicolae Iorga, indifenD de caractaul acesbl�
fenomen social. Specialistul militar, care are in alaJiie analiza raportului de
concepţia de acţiune a adversarului, înzestrarea, dispozitivul de lupii. cfira:tjile
ale operaţiei (luptei) etc. are nevoie să apeleze la istoric. .,Penlru ca ofitauJ să
din punctul de vedere al artei, fapte războinice, e nevoie ca istoricul, deSI
publicator şi critic de izvoare, să-I iniţieze in mijloacele de CUIDişta"e a -��-.
m&i are nevoie de istorie şi astfel: şi un război. ca orice fac oameni� e un faoncn
el trebuie pus în legătură cu atâtea lucruri pe care specialistul in ştiinla războiului, ·
unde le şti. Totuşi, fără ele nu se poate da alta decât ceva care ar corespunde �
·

•

8

9

Nicolae Iorga Stări sufleteşti şi războaie, Editura Militari, 1 994. p. 1 1 .
Nicolae Iorga. Stări sufleteşti şi războaie, Editura Militară, 1 994. p. 1 57.
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unor tane slnlll!gice sau 1actice ( ). llorac ca ei (ofiţerii - n.n.) să scoată din aceste
papu o ClOIIIriJulie, fie cât de nciiSalllldi, pentru apărarea ţării şi îndeplinirea idealului
na1iona) sub saagul de wx:he gbie pe care strămoşii scriau «Vitejia dreaptă să
...

biruiasd»"IO.

În acest spirit se reu:şeş11e m a se desprinde concluzii şi învăţăminte, inclusiv din
campaniile � de mari c:onandanli de oşti români, de-a lungul ist?riei noastre
natiotlaJe, w privire la btificati� traditii mililare ş:a. Opera lui Nicolae Iorga, fie numai în
�1 milimr, CSie alâl de vasd şi bogad m infonnaţii, aprecieri şi judecăţi de mare
....
vakae. � �
r -.......ti.- .. 'este gn:u ca un articol sau chiar un studiu să ie poată
��
tra1a la rndill caut De aCea, cxinsider că asupra unor astfel de probleme va trebui
revaât w noi � COIIIIJC*:I* şi la obiect. Oricum, avem ferma convingere că
asupra operei tilanului va trebui si ne aplecim · cu multă atenţie şi răbdare fiindcă avem,
fiocare din noi, numai de câştWit ne înarmează cu temeinice cunoştinţe de istorie
naţionali şi uniwrsali, ne inlireşte sacimentul patriotic şi cel al mândriei că suntem
romini, ci putan, w sprijinul lui Iorga. si combatem cu argumente pe toţi falsificatorii şi
denig,ataii istoriei poporului român şi ai annatei sale. Parcurgând minunatele pagini de
iskrie nulbri. scrise de marele nostru istoric, i1 simţim şi mai mult în inimi şi în suflet pe
lmga. pod ar fi �1 nostru Este un prilej de mândrie pe deplin justificată din
partea botoşinellib', a 1Ub:iror românilor, că din rândurile lor a răsărit un astfel de vlăstar,
mai pulanic decât stejarul, ce va diinui peste milenii, mereu ca un far strălucitor •în
cmsrelatia intdifp� româneşti şi uniw:rsale.
PaUu cei de asdZi şi dintotdeauna. rirnân adânc împlântate în conştiinţă cuvintele
mŞ'iloere rostite ta poSbll de radio New Vori<, în decembrie 1 940 (la puţin timp după
asasDm:a savanlului de citre legionari), de istoricul de artă francez Henri Facillon: "Noi,
Cei care l-am aftl!ilCUt., noi cei· care l-am iubit, am aVut privilegiul de a vedea trăind sub
ochii noştri. m radioasa ei plenitudine, una din acele personalităţi legendare care sunt
Wipte. penb'U wşnicie, m solul unei tiri şi în istoria inteligenţei umane. El adăuga
c;unoaşk:rii instD::tul divina,tiei şi acea flacără poetică ce rămâne semnul distinctiv al
lui Nimeni n-a respirat vreodată, mai puternic şi mai nobil, viaţa. De la înălţimea
ClClor 70 de ani ai săi, el ii cbnina pe cei tineri, ca o stâncă scăldată în lumină ( . . )
.

·

·

.

".

Nioolae lorp. ISIOI'io ormatei româneşti. voi. I. ,.Neamul Românesc", Vălenii de Munte, p. 7.
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I.M PORTAN.ŢA COLECŢI EI DE STARE CIVI LA
DI RECTI EI- ·J UDETENE BOTOŞANI A ARH
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Este u n fapt binecunoscut de toţi arhiviştii ş i de unii cercetători chiar, .că
stare civilă prezintă, alături de· latura practică, · şi o mare importanţă
documentară. Acest lucru, a fost ' subliniat şi în publicaţiile Arhivelor, în1
îndrumătoarele înt�mite de fostele filiale ale ArhiveiQr Statului .
. ,
Astfel, în lndrumăt91'ul Arhivelor ,Statul4i laşi� voi. ({, pag. 6�# este
î�semnătatea şi condiţia "sine, qua non" pentru. �i ce, vor să stabilească în
genealogiile fa11,1iliilor, d� a cerceta în primu�, rând . aQtele de, �tare civilă. De
lndrumătorul Arhivelor Statului B.anat, voi. 1,' p. 1 20, sul>liniază ,<;ă registrei� de
servesc s�pu�ilor ştiinţifice "prln datele de natură bio�fică, gen�logică,
statistică, economi , demografică şi etnografică pe �re le oferă". In acelaşi
pronunţă şi ayţorii lridrumătorului în Arhivelor Statului Prahd�a, p. 1 94, când se
actele de stare l:: i vilă ;,oferă posibilitatea (subl.n.) tragerii unor concluzii asupra
sociale a populaţiei prin studiul compozitiei �ocietăţli · pe seXe şi vârste, analiza
populaţiei şi dinamica creşterii acesteia. De asemenea, pot servi (subl. n.) la
problemelor de ordin lingvistic, nume de persoane, localităţi, cuvinte ieşite din
sfărşit, Îndrumătorul Arhivelor Statului Maramureş, p. 304, scoate în evidenţă
importanţă a registrelor de stare civilă pentru "studierea complexă a istoriei
posibilul lor aport la studierea mişcării populaţiei, a epidemiilor şi a cauzelor
infantile, a stratificării sociale a locuitorilor, satelor, a elementelpr lingvistice
zonelor etnografice maramureşene, a onornasticii acestor zone.
Prin urmare, există numeroase aspecte demne şi necesare de studiat. Din
toate acestea au rămas numai în stadiul enunţiativ, de "posibilitate", căci,
istoria şi legislaţia actelor de stare civilă au fost întocmite valoroase studi i de

�
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Ungureanu1 şi L.iviu Moldovan2, pentru ilustrarea practică; fie chiar şi a unui singtlr aspect
din cele enumerate mai sus, nu s-a scris încă nimic în literatura noastră arhivistică.
· . Ne referim la faPt\11 că, deşi · actele de stare civilă au fost. desigur foloSite·' la
întocmirta. uoor lucrări, •Însă ele· au serVit doar ca•documente complernen�re altora, şi nu
ca documente ' de bază în întocmirea unor · lucrări 'care să• trateze vreo temă, din cele
enunţate mai sus ca posibile, exclusiv prin prisma importanţei informaţiilor pe care le deţin
'
· \
aceste acte1
Deşi intenţia noastră a fost de a trata mai mutre aspecte ale importanţei actelor de
stare civilă de la Direcţia Arhivelor Naţionale' Botoşani, :timpul şi spaţiul nepermiţând
acest lucru, ne vom referi doar la aportul lor în stabilirea sau precizarea datelor brografice
ale unor personalităţi ştiinţifiCe şi culturale botoşănem!
Fără a faee o prezentare de fond, -credem că este necesar Să arătăm• mai întâi că toată
colecţia de stare .civilă de. la D:J.A.N. Botoşani ctq:>rinde mitrici· şi registre de stare civi·lă
din perioada 1 832- 1 895 pentru sate1e şi �unele 'din. .fostele judeţe &toşani şi Dorohoi şi
1 832- 1' 899 pentru oraşele Botoşani şi Dorohei, în cantitate de 1 08 in. l·. O 'parte din acestea
au ajuns în depozitele Directiei prin preluarea de la Arhivele Statului Iaşi, după 'înfiinţarea
Filialei Botoşani . în 1 95 1 , iar restul ·prin preluările succesive de la culte şi consiliile
populare. Din ·· diferite cauze,' colecţia nu 'este completă, · cele mai multe lipsuri
ţOnstatându-se pentru perioada 1 832L J 865.
În ceea ce priveşte subiectul propriu-zis al referatului, tot de la început trebuie să
arătăm că. stabilirea� indiferent de către cine, a' unor date de stare civilă a unor personalităţi
incumbă mari responsabilităţi din partea autorului sau aUtorilor respectivi, mai ales când
pe baza datelor stabilite de aceştia, se ia hotărârea de a se. înfiinţa case memoriale, de a se
· ica busturi, de a se organiza'cornernorări etc.
Şi poate că, nimic . nu ilustrează ' mai bine această observaţie · decât nenumăratele
pagini scrise pentru stabilirea datei şi locului de naştere a: lui M·. Emines€0, şi în care s-au
cut afirmaţii greşite, tocma:i din dluză că nu a fost cunoscut actul de naştere al poetului,
apt pentru care .au f0St crezute afirmaţiile mai mult sau mai puţin adevărate ale familiei şi
iar ale poetului însuşi.
Să încercăm să rezumăm faptele. Referitor la locul de naştere, au fost afirmaţii
ntru trei locuri: lpoteşti, Dumbrăveni Gud. Botoşani) şi mai târziu, oraşul Botaşani.
Înainte de.cunoaşterea actului de naştere, şi, chiar după ·aceea {vom vedea de ce),' cei
re afirmau că Eminescu 1s-a născut la lpoteŞti se bazau -pe o scrisoare a Aglaiei Drogli,
ra poetului, către T. Maiorescu, în care· aceasta a:filina că· fratele ei Mihai s-a născut la
··

·

��.

'

1

.

Ungureanu, Gh. - Actele de stare civilă in Moldova până la Regulamentul Organic, în
evista Arhivelor", nr. 1 / 1 958, p. 82-92, id. nr. 2/ 1 959, p. 58-76, id. nr. l / 1 960, p.3 1 -48.
Moldovan, Liviu - Registrele confesionale de stare civilă din Transilvania, în "Revist�
rhivelor", nr. 1 / 1 958.
'
Marin 1 . D., Eminescu şi Jpoteştii in volumul omagia/ ,,Zilele M. Eminescu - Sesiunea de
'
municări şti inţifice cu prilejul comemorării a 80 de ani de la m oartea Poetului'', ' Botoşani,
969, p. 34.
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Varianta cu Dumbrăvenii s-a năSC\It din afirmaţia lui Matei El' · sr:u ia
4
' §�nduziei" nr. 27 din 7 iulie 1 889 .precum că fratele său, M-. s-e
Dumbrăveni. Odată crezută această variantă, în septembrie 1 890, cW la Baloplllir:
dez\telit bustul lui M. Eminescu, într-un z� festiv .cu număr unic şi CII Mlui .,&Dinc•
s-a scris că ,,poetul a văzut lumina zilei în satul Dumbrăven� din jU<ic$11 �
1 848, luna noiembrie, 8, în ziua Sf. Arhanghel� pentru care i s-a Ş clll .....,.
Mihail"5• Mai mult decât atât, la 1 4 iulie 1 902, la Dumbrăven� s-a dezw:liit p ..
Eminescu, · deşi oricine se putea convinge .că până la naşterea poetului lnllu5ai cll;ja
ai de când familia Eminovici plecase din Dumbrăvent'.
,
Pentru Botoşani, ca loc de naştere al lui Eminescu, pleda însăşi .......
în "Naţionalele" de la Universitatea din Viena, apoi altă declaraţie a luiJa --IOI!!Ii*..
i s-a luat de către judecătorul de instrucţie din Iaşi, la 9 noiembrie 1 116, pia:um p
întocmită de Iacob Negruzzi la Sooieţatea literară ,.Junimea", în 1 87&. p unde. la .
Eminescu şi-a oompletat ,cu mâna sa toate datele cerute de liniatura listc:i:: s-e •....,_, _
'
decembrie (St lgnat) 1849 (subl. n.) în oraşul Botoşani7•
Familia sa şi însuşi poetul a afirmat că s-a născut la 2 0 dec:o•••ie 1 149.
certificate pentru clasele a II I-a şi a IV-a primare urmate la Cernăuţi and ci � fi
la 6 decembrie 1 850, certificatul de clasa 1 de liceu arată: 1 4 dc:cembrie 1 W.
Faţă de o asemenea încurcătură, Facultatea de litere din Bucurqli 1-a lrinlis
şani în 1 89 1 , pe stu�tul N. O. Giurescu care, după multe căutări zadlmice pe pi!ile
..
a reuşit în stărşit să găsească drumul cel bun datorită informaţiei primile de la l"r.t.,...
raşcu, soră cu mama poetului cum că ea ar" fi fost de faţă la naşterea lui Mihai. cllr
Ipoteşti şi nici la Dumbrăveni, ci în oraşul Botoşani, unde a asistat şi la '-*mi &eul
serica Uspenia. Într-adevăr, Giurescu a găsit la biserica Uspenia mitrica de nisculi li
zaţi pe anul 1 850 unde, la nr. crt. 3, scrie că la 1 5 gl)enarie a fost bolcal,pruncul
născut la 1 5 ghenarie 1 850 din părinţi Gheorghe Eminovic� căminar şi S11J1ia sa RUa.
G iurescu a tăcut la repezeală o copie de pe mitrică asigurând ci clllde
exactă · transcriere", însă tocmai el a tăcut prima greşeală căci, din 1a::âa4ie
sărit peste rubrica mitricii intitulată: "Poliţia sau satul unde s-au năsall � p
scrie că Mihan Eminovici s-a născut "în oraşul Botoşani"9• Această c.isiune a lui
Giurescu - care de altfel a fost şi primul nedumerit de ce actul nu arati li b:ul
Eminescu - a făcut să se scrie încă multă hârtie în această privinţă. Mai JPV c:sae
ea a dat loc la confuzii chiar mai aproape de zilele noastre, unii istorici liilr:rari prr.iisll
afirma că Eminescu s-a născut la Ipoteşti. Ne referim la regretatul Gelqe Cillinr:!!IICqj
afirma că "totul fiind cu putinţă în această lume, n-ar fi exclus ca pruncul si se fi

4 ldem.
5 ldem.
6 ldem.
7 ldem,. p. 35-3().
8 Marin, 1. D. - op. cit., p. 40.
· ·
9 D.J.A.N. Botoşani, Colectia de Stare civilă, m itrici oraş Botoşani, m itric:a .... 11/1150.
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1� fiRI apoi adus şi botezat la Botoşani"10, precum şi la volumul lui Ion Creţu, "M.
EmD:scu - biotJafie• documentară", Bucureşti, 1 968, p. 1 0- 1 1 , care ar vrea să credem

drqJt buni o �ire grosolană a lui Octav Minar şi' anume o aşa-zisă informare·
IIIIOgratl a .U Gheorghe Eminovici după care "fiul nostru Mihai întru Domnul [a fost]
hăriz.a vicCii la (pmcşti în ooaptea de 24 decembrie 1 849 şi botezat la bt, 2·1 genari 1 850 la

.
in c:mcluzie, oricâte •Speculaţii s-au tăcut şi se vor mai face în privinţa datei1 1 şi
b::ului de IIIŞim: a lui Eminescu, mitrica în care au· fost înregistrate aceste date există la
DJAN. Bc-..w •şi din ea rezultă clar: M. Eminescu s-!a născut la 1 5 ianuarie
1 850 în
'

stiiD bisaiti: Usp:nia�".

·00- BoiÎJiiilit

.

Rii.-.MJ il • lumea poeţilor, trebuie să menţionăm că prin colecţia de 'stare civil�

la DJAN. IMQşani tse lămureşte pe deplin şi începutul biografiei lui Artur Enăşescu,
aa' o ..a ttragică asemănătoare lui Eminescu12, 1 şi· autorul, priritre altele, a
•�l:r'SIIIIlliX" 1011M4Cb atât de răspândite 'şi îndrăgitel "E Rita, fecioara cu achit rspririţari" şi
aiJi de IIIC!ili:acăn"
· t@logic �,Artur Enăşescu - Poezii"13, apărut în 1 968, Mihail Straje,
În wbnul ..
Sdllazi şi ptefaţa, a încercat să ·sintetizeze toate infonnaţiile pe care le-a găsit
•iUplra - lui ·Am. Enăşescu. Numai că aceste date şi amintiri ale unor contemporani cu
Enişescu sunt foarte neprecise şi I-au tăcut pe M. Straje- să tragă nişte concluzii
-.,ona�e. Aşa de csauplu el afirmă categoric:
.,lllcA nr...dr:văr s-a născut în anul 1 888, cum atestă unele ştiri biografice, nu la
•lallilpllli a ftllil pe lume (subl. ·n.), pentru că, după cum ne comunică un binevoitor
•IRliPGIII·Imil * amlo (subl. n.) actele de stare 'civilă ale braşului, păstrate la Arhivele
cfn Bcmpni, nu menţionează în acel an, la născuţi, pe Artur Enăşescu. S-ar fi
la Burdlgmi. din fostul judeţ BOtoşan� unde tatăl său Alexandru Enăcescu se găsea
� P.T.T. IRicând apoi în aceeaşi calitate la Botoşani, unde a ajuns cu timpul şeful
in liDia · explicativă nr. 12, autorul ne explică şi cine era "binevoitorul·
Doresponde� şi ...-ne: "Scrisoare, datată 22 noiembrie 1 964, în păstrarea noastră de la
T..- cfn 8dnpni, str Hasnaş nr. 3, coleg de liceu cu A.E."15•
. ..._.IU

•

o

·

•

Călinescu, G..,. Y"JafD l�,i M. Eminescu, Bucureşti, 1 9966, p. 38-39. .
.
Unii Clti�i mai vechi sau mai noi consideră că deşi în m itrică eSte trecută data naşteri i
gcnaric 1 150"'� Eminescu totuşi s-ar fi născut l a 2 0 decembrie 1 849 după cum afirmă
sa. şi el ckd m itrica, deşi act oficial, nu e obligatoriu să fi-e luată drept literă de lege. Î n
sens, w:zi articolul lui Leca Morariu. Duta şi locul naşterii lui Eminescu în "Revista
llol1b'Ci""., Botoşmi, anul' I l , nr: 9, ianuarie 1 923, p. 1 3-2 1 , precum articolul citat aici al lui 1 .

Marin.

ultimii 10 •i ai vieţii a suferit de alienaţie m intală.
"Am. Enişescu - Poezii", ediţie îngrij ită, prefaţă şi n ote de Mihail Straje, cu un cuvânt
de Radu Boureanu, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1 968.

ldem. p. XIII-XIV.
ldem. p: XII� nota nr. 2.
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Mai departe, în nota explicativă nr. 3, M. Straje îşi exprimă · nedumerirea
legătură cu numele corect al poetului Artur J;:năşescu: "În volumul imprif!18 la t."'����
Reînvierea, Segal Marcu din Botoşani ( 1 909), cu qcazia jubileului a 50 de ani.
înfiinţarea Liceului Laurian ( 1 859- 1 909), găsim înscris ca elev în clasa 1-a al anului
· 1 900- 1 90 1 , pe Enăchescu Artur (de fapt Enăcescu Artur)."
·
Calculele sumare afirmă deci că anul naşterii poetului ar fi 1 889, dacă
intrarea în liceu avea 1 2 ani. În afară de aceasta - în referire la numele corect al poetului
bine să notăm tot aici, că anuarul aceluiaşi liceu, pe.anul şcolar 1 902- 1 903, .,.,.. , u_....���
promovat în clasa a Ul-a pe elevul Enăcescu A.€.A. Acesta, trecând apoi 'la
Naţional din laşi, tot în clasa a 111-a, anuarul liceului ieşean pe 1 904, 1 005
"Enăcescu A. A. Const. Care e numele corect? Tatăl lui Artu,r se numea Ak:xa1001JU .
rându-i, era fiul lui Gheorghe Enăcescu; . . Dacă .,... pentru o mai bună precizie 
şcolare ar fi înscris pe· eleVi de pildă J;:năcescu Artur, fiul lui Alexandru, rezuiU!ttul.
Ehăcescu Artur Al�ndru. Însă într-un anuar . găsim · <pe. Erlăcescu A.�c.J A.,.. iar
Enăcescu A. A. Const.'. 16. Şi, în sfărşit, în legături cu locul de deces .al lui. Artur
în nota nr. 1 de la p. XII, M. Straje spune: ,,Ziarul "Universul" din 6 ,L1J><,..,.h
., ,.,,�,
anunţă încetarea din viaţă a poetului, .a cărui înmormântare «a avut loc în
decembrie». Când a d�t, - în ce loc se afla atunci (se pare că !ntr-un spital) şi
fost lepădate rămăŞiţele, cercetările .noastre de până ac:ţum, n-a dat de rost'.
,
Şi totuşi, un singur lucru dacă ar fi făcut M. Straje şi . anume•·sq. se fi
personal la Botoşani, sau să se fi adresat direct, pe atunci, Filialei Arhivei' Statului
şi 1nu unui "binevoitor corespondent", care se pare că n-a depus cine ştie ce "'"'"�' 111
în a căuta documentul solicitat (deoarece nici n-a trecut pe la Arhive),- toate aceste
de întrebare şi inexactităţi i-ar fi. fost pe deplin lămurite. Căci actul de naştere a ,lu
El')ăşescu ex,istă 17 şi chiar în registrele de născuţi ale oraşului Botoşani, numâi
anul 1 888 ci pe anul 1 889. El at<'Stă că Artur Enăşescu s-a ·născut " la 1 9 ,.,.· n . ......... ..
oraşul Botoşani la casa, cu nr. 894 din strada Primăriei, cf. 1", ca fiu al lui
Enăcescu, de 36 ani de profesiune funcţionar, şi al d-)lei Olga Enăcescu, născută
27 ani, iar prenumele pe care 1-a primit de la naştere a fost Constantin-Artur.
Mai mult decât atât, actul de naştere are şi menţiunea de deces făcută la 1 2
1 943 în care se arată că poetul a încetat din viaţă la 1 decembrie 1 942, în
Vodă, judeţul Ilfov (actualmente înglobată în municipiul Bucureşti, sector �), cf.
moarte nt. 957 din 4 decembrie 1 942. Am solicitat Municipiului
. Bucureşti o
'
1'
acest act de doces, însă ,n i s-a trimis doar un extras care; pe tân� cele
menţiune, conţine doar un sitJgur fapt nou: ultimul domiciliu al lui Artur Enăşescu
Bucureşţi, strada Ion Ursu nr. 6.
AceleaŞi greşeli în privinţa stabilirii date� şi locului naşterii s-:au . tăcut,
necercetării actelor de stare civilă, şi în privinţa pictorului Octav Băncilă.
"Enciclopedia Cugetarea", editată de Lucian Predescu în editura "Cugetarea 16

17

ldem, p. X I I I , nota nr. 3 .
D.J.A.N. Botoşani - Colecţia d e stare civilă, oraşul Botoşani, registrul nr. 703/} 889,
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Delafras", Bucureşti, 1 940, p. 76, se arată că pictorul Octav Băncilă s-a născut la 27
ianuarie 1872 în Botoşani. Ceea ce este mai trist este faptul că în albume şi monografii de

largă popularizare se susţin asemenea greşeli care duc la dezinfonnarea marelui public
cititor. Aşa de exemplu în tabelul cronologic dat de Cristian Benedict în albumul "Octav
Băncilă':, Bucureşti, f. an, Editura Meridiane, p. 7, se arată că Octav Băncilă s-a născut la 7
ianuarie 1 872, fără a se preciza locul naşterii şi că în 1 876 rămâne orfan de tată, cu
menţiunea că datele infonnative au fost luate din monografia "0. Băncilă" de Anton
Coman, E.S.P.L.A., 1 954. Anton Coman este pseudonimul criticului de artă Petru
Comamescu care, în 1 972, cu ocazia împlinirii a 1 00 ani de la naşterea lui Octav Băncilă,
8
a reeditat monografia din 1 954 1 •
În această ultimă lucrare, Petru Comarnescu afinnă că "Octav Băncilă s-a născut la
ianuarie 1872 în comuna Comi (subl. n.)" din părinţii Vasile Gheorghiu şi Profira, că
."... ut-"' naşterea .Jui Octav, părinţii s-au mutat la Botoşani", şi că la vârsta de 4 ani, Octav a
•""'"'" orfan de tată19• De unde o ti luat domnia sa aceste date nu ştim pentru că nu spune,
putem atinna că ele sunt complet eronate. În primul rând, din actul de naştere aflat în
de stare civilă a instituţiei noastre20, se vede că Octav Băncilă s-a născut la 2
�!hr.ttar'ie 1872 în oraşul Botoşani (subl.n.) la casa părintească din strada Sfinţilor Trei
••...<>rhi nr. 820, ca tiu al lui Vasile Gheorghiu, etatea cincizeci de ani, profesia birocrat, şi
d-nei Pulheria (şi nu Profira) Gheorghiu, etate treizeci şi opt de ani. În legătură cu
greşită de către P. Comamescu a datei morţii tatălui lui Octav Băncilă arătăm că
arhiva Tribunalului Botoşani21 există autentificarea procurii date la 23 iulie 1 877 de
Gheorghiu, proprietar, soţiei sale Pulheria, născută Neculcea, de a-1 reprezenta în
problemele, el fiind bolnav de paralizie în'Spitalul din Botoşani.
Deci Vasile Gheorghiu n-a murit în 1 876 şi putem afirma că nici în 1 877 sau 1 878,
Moo rP<"'P în registrele de decedaţi pe aceşti ani nu este înregistrată moartea sa. Probabil că,
bolnav, s-a chinuit mai mulţi ani, fapt ce face verosimilă luarea micuţului Octay la laşi
către sora sa mai mare, Sofia Nădejde, prin anii 1 879- 1 88 1 şi nu la 1 876.
Ceea ce rămâne ca un semn de întrebare căruia încă nu i s-a dat dezlegare '1 că n imeni nu şi-a pus această întrebare pentru că n-a văzut actul de naşter:f - este
de ce pictorul a fost numit încă de la naştere "Băncilă" căci actul, atât pe ' nota
lă cât şi în text, spune "act de naştere a copilului Grigori Octav V. Gheorghiu
fiul lui "Vasile Gheorghiu" şi nu "Vasile Gheorghiu Băncilă" sau "Vasile
�N>r.r....,.... zis şi Băncilă". De altfel, în toate actele de stare civilă, tie de la Tribunalul
i, tatăl pictorului se numeşte şi se iscăleşte numai Vasile Gheorghiu.

Comarnescu, Petru, "Octav Băncilă", col. Artişti Români, Editura Meridiane, Bucureşti,
ldem, p. 5 .
O.J.A.N. Botoşani - Colecţia de stare civilă, oraş Botoşani, registru nr. 446/ 1 872, act nr. 1 32.
O.J.A.N. Botoşani - Fond Tribunalul Botoşani, registru acte autentice nr. 34/ 1 877, act nr.
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Sub acest nume apare Vasile Gheorghiu şi în actul de căsătorie a fiicei sale
Ioan Nădejde22, act rămas necunoscut până anul trecur3• La fel, sora lui Băncilă în
act poartă numele de "Sofia Gheorghiu" şi nu "Sofia Gheorghiu Băncilă".
Actul ce consfinţeşte căsătoria Sofiei Gheorghiu cu Ioan Nădejde la data
noiembrie 1 874, în oraşul Botoşani, în afară de faptul că este inedit prezintă o
importanţă pentru că întăreşte unele date biografice ale celor doi, afirmate până acum;
neîntărite documentar.
Este vorba, în primul rând de stabilirea datei naşterii Sofiei Nădejde:
Gheorghiu, despre eare în toate scrierile, se afirmă că s-a născut la 1 4 septembrie 1
Botoşani. Deşi în mitricile oraşului Botoşani pe care le posedă instituţia noastră �
1 854- 1 858 nu am găsit înregistrată această naştere (fie că n-a fost înregistrată, fie
cauză că lipsesc multe mitrici}, probabil că afirmaţia de mai sus este exactă, N>t-.... ......
actul de căsătorie se 'menţionează că Sofia Gheorghiu are etatea de "optsprezece
este "născută şi domiciliată în oraşul Botoşani", vârsta fiind stabilită pe baza
naştere eliberat de Spirituala Decasterie a Mitropoliei Moldovei şi Sucevei în anul : t
februarie, 3 zile, cu nr. 1 340.
,
În al doilea rând, acest act aduce unele detalii privind biografia lui Ioan N
anume:
a) întăreşte ceea ce se cunoştea până acum: că el s-a născut în anul 1 854 în
Tecuci;
b) de la terminarea liceului "Laurian" din Botoşani în 1 873, el a exercitat, cel
până la data căsătoriei, meseria de profesor la J3otoşani;
c) părinţii săi domiciliau în comuna Vlăsineşti din fostul judeţ Dorohoi.
Aceste detalii reies chiar de la începutul actului atunci când se menţionează:
deîntâia căsătorie a d-lui Ioan Nădejde, etatea douăzeci ani, religia ortodoxă,
profesor, născut în oraşul Tecuci şi domiciliat în Botoşani, fiu minor a d-lui
Nădejde, etatea treizeci şi nouă ani, profesia agricultor şi al d-nei Elena r'la·ut:l•oc:
treizeci şi opt ani, ambii domiciliaţi în comuna Vlăsineşti, plasa Başeu, judeţul
Tot datorită colecţiei de stare civilă a D.J.A.N.Botoşani s-a putut
problema datei şi mai ales a locului de naştere a savantului biolog Nicolae Leon,
•
vitreg cu Grigore Antipa.
Unii autori, printre care Lucian Predescu24, susţin că el s-a născut în 1 860
Băiceni, judeţul Botoşani. Alţii, pe baza amintirilor scrise de N. Leon, susţin că
•f
născut pe la 1 862, fie la Băiceni, fie la Botoşani.
Pe baza acestor date, deşi contradictorii, cadrele didactice de la şcoala din
Bă iceni, susţinând prima ipoteză, au şi încercat să î1�ghebeze o casă memor ială "N .
22

D.J.A.N. Botoşani - Colectia de stare civilă, oraş Botoşani, reg. Nr. 478/ 1 874, act nr.
Yişinescu Victor, Sofia Nădejde, Ed. Politică, Colecţia "Evocări'', Bucureşti 1 972,
decât cu aproximatie data căsătoriei vi itori lor soţi Nădejde, prin an ul 1 876. Pentru
unor date, autorul mon ografiei s-a deplasat personal în anu l 1 974 la D.J.A:N.
împreună am reuşit să găsim actul de căsătorie citat.
24 Lucian Predescu, op. cit., p. 484.
23
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Însă actul său de naştere25 aflat în Condica matriculară a bisericii "Cuvioasa
Parascheva" din Botoşani pe anul 1 862, la nr. crt. 7, arată că N. Leon s-a născut la 27
martie 1 862 în oraşul Botoşani.
Printre actele de stare civilă de importanţă deosebită aflate la D.J.A.N. Botoşani se
poate mentiona şi actul de deces al fruntaşului unionist Dimitrie �allet, care a decedat la
25 octombrie J 858, dar nu în oraşul Botoşani cum afinnă Dimitrie R. Rosetti26, ci în
comuna Bucecea, judeţul Botoşani.
Este adevărat că înregistrarea decesului s-a făcut în mitrica bisericii "Adormirea
Maicii Domnului" din Botoşani27 , însă ea menţionează: "Nr. crt. 2; data răposărei: luna
octombrie ziua douăzeci şi cinci; vrăsta; patruzăci şi trei ani; pricina răposărei: au răposat
de oftică; numele şi pronumele, starea sau meseria mortului: Vomicul şi cavalerul Dimitrie
Ralet; unde au răposat: în târgui Bucecea; unde s-au înmonnântat: la biserica Adonnirea
Maicii Domnului din Botoşani".
În aceeaş i categorie de acte considerăm că trebuie inclus şi actul de naştere a
căpitanului Mihail Romano, erou al Războiului pentru Independenţă, caracterizat de V.
Alecsandri, în poezia intitulată chiar "Căpitanul Romano", drept "dintre toţi cel mai viteaz".
Despre el tot Dimitrie R. Rosetti28 spune că s-a născut la 5 decembrie 1 842, fără a preciza şi
locul. Abia în anul 1 974, la solicitarea unui cercetător care intenţiona să scrie o carte despre
M. Romano, s-a găsit înregistrarea naşterii aCţStu ia la Biserica Sf. Spiridon din Botoşani în
anul 1 843 şi în care se spune: "La 3 noemvrie s-au născut din legi uiţi părinţi Sardar Enachi
Romano, proprietar, vârsta 4 1 ani, şi soţia sa Safta, fiica pahamicului Ghiorghi Herescu,
ârsta 32 ani, un fiu care primind botez în 1 2 noemvrie s-au numit Mihail"29•
La fel de importante sunt actele de stare civilă şi pentru stabilirea adevăratu lui nume
unor personalităţi, mai ales din domeniul literaturii, care sunt cunoscuţi numai sub
udonimele sub care au scris şi cu care până la urmă s-au identificat.
Aşa de exemplu puţini ştiu că dramaturgul Mihail Solrbul, autorul printre altele şi al
iesei "Patima roşie", născut în Botoşani la 1 6 octombrie 1 885, s-a numit de fapt
mulschi30 sau că numele adevărat al academicianului Barbu Lăzăreanu născut în
toşani la 5 octombrie 1 88 1 , a fost cel de Avram Leizerovici' 1 •
Trebuie să menţionăm că stabilirea sau verificarea unor afirmaţii privind biografia
or personalităţi este o muncă foarte pasionantă dar care cere foarte mult timp, mai ales
'nd nu se cunosc cu precizie datele şi locurile evenimentelor, când actele înseşi lipsesc
D.J . A . N .

40/ 1 862.

Botoşani - Colecţia de stare civilă, oraş Botoşani, mitrici, condica matriculară nr.

Rosetti, Dim itrie, R. - Dicţionarul Contimporani/or din România (1800- 1898), Ediţia 1,
cureşti. editura litotipografiei ,,Populara", 1 898. p. 1 58.
D.J . A . N . Botoşani - Colecţia de stare civilă. m itrici, oraş Botoşan i, inv. nr. 1 54.
Rosetti, Dim itrie, R. - op. cit, p. 1 60.
D.J.A.N. Botoşani, Colecţia de stare civi lă, m itrici, condica m itrici lor pe 1 843, partea 1
ntru cei născuţi în cuprinsul ţinutului Botoşan i , inv. nr. 30.
D.J . A . N . Botoşani, Colecţia de stare civi lă, oraş Botoşan i, reg. nr. 648/ 1 885, act nr. 1 078.
1 1bidem, reg. nr. 5 8 8/ 1 88 1 , act nr. 1 042.
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pentru anumit� perioade şi când lipsesc şi opisele alfabetice ale actelor, aşa cum este
la D.J.A.N. Botoşani.
Mai mult decât atât, se întâmplă chiar ca şi atunci când se cunosc cu precizie
date şi când există şi actele, verificarea să fie foarte anevoioasă şi câteodată,
Aşa, de exemplu, este cazul scriitorului M ihail Sevastos, despre care istoricii literari
s-au referit la biografia lui afirmă, pe bună dreptate, că s-a născut la 8 august 1 892
oraşul Botoşani.
Deşi am căutat, filă cu filă, în registrele de născuţi ale oraşului Botoşani pe anii 1
1 894 nu este înscrisă naşterea lui M ihail Sevastos. Să se fi născut în altă parte? loo•.�� �
era plauzibilă. Mai ales că într-o scrisoare adresată unei doamne profesoare din
însuşi autorul afirmă: "Eu sunt născut în Botoşani în 1 892, luna august, 8, fiu
Elenei Sevastos tatăl meu fiind, cum ştia tot Botoşaniul de altă dată, poetul Artur Stavri.
locuit în Botoşani până la 7 ani la bunicii mei Alecu şi Xenia Sevastos, pe strada
(între proprietăţile P isoschi şi Boian) unde îmi petreceam apoi vacanţele şcolare".
Bănuind că datele sunt corecte, dar că înregistrarea copilului nu s-a tăcut
când s-a născut, ci mulţi ani mai târziu, când, dintr-un motiv sau altul, a fost nevoie
obţină actul de naştere, am continuat căutarea aşi în registrele din anii următor�
perseverenţa a fost răsplătită.
Aşa cum bănuiam, înregistrarea naşterii lui M ihail Sevastos ca şi a surorii sale,
rina, s-a tăcut abia la 6 martie 1 899 (act nr. 2 1 9), dar prin hotărâre de tribunal. Redăin
ţinutul acestui act pentru a se vedea şi procedura urmată la acea vreme în astfel de
"No. 2 1 9 Hotărârea Tribunalului Botoşani No. 30 1 din 1 7 Noembre 2898,
stabilirea etăţei copiilor Ecaterina şi Ionel M ihai, fiii D-nei Elena Sevastos.
Formular nr. 2 1 . Astăzi şase Martie una mie opt sute nouă zeci şi nouă ora
meridiane. Î naintea noastră Theodor Schipor membrul Consil iului Comunal
Botoşani şi oficier stărei civile, s-a înfăţişat D-na Elena Sevastos, tără profesie,
în Botoşani care ne-au înfăţişat hotărârea cu nr. 301 din una mie opt sute nouăzeci şi
Tribunalului Botoşani al cărei coprins este precum urmează: «No. 30 1 S.C., Noi
din graţia lui D-zeu şi voinţa naţională rege al României, La toţi de faţă şi în
sănătate. R6mânia Tribunalului Judeţului Botoşani, Şedinţa de la 1 7 Noernbre
Preşidinţia D-lui M . 1 . Ciulei Preşedinte, 1. l vasiu Judecător, 1. Pârvulescu
Considerentele redactate de D-1 Preşedinte: D-na Elena Sevastos prin petiţiunea
No. l 7292 din 8 octombrie an. cr. a cerut ca contradictoriu cu ofiţerul stărei civile
Botoşani să se constate epoca naşterii fiilor ei Ecaterina şi Ionel M ihai în care
propus marturi. Astăzi la termenul ficsat pentru cercetarea acestei cereri,
găsindu-se îndeplinită, la apelul nominal tăcut s'a prezentat numai reclamanta şi
iar D-nul Oficier stărei civile a absentat. După cetirea cererii introductive s-a
şedinţă câte unul pe rând martorii şi anume lorgu N iculiţă de 65 ani fără profesie, ·
Râşeanu de 60 ani cântăreţ la biserică, Dimitrie Alicsandrescu de 60 ani,
cântăreţ, Neculai Vasiliu de 62 ani şi Dimitrie Gheorghiu de 65 ani, eclesiarh,
domiciliaţi în Botoşani, care după ce mai întăi au depus jurământul prescris de art.
civ. fiecare în deosebi au arătat că cunosc foarte bine pe reclamanta Elena Sevastos
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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pe copiii ei Ecaterina şi Ionel M ihai, că ştiu că numiţii copii au fost născuţi în Botoşani.
cea întăi, adică Ecaterina, în anul una mie opt sute nouă zeci şi unu luna mai, iar Ionel
Mihai în una mie opt sute nouă zeci şi unu luna mai, iar Ionel Mihai în una mie opt sute
nouă zeci şi doi, luna august, ziua anume nu o cunosc - apoi s-a ascultat pe reclamantă
care, ecshibând certificatele oficierului stărei civile No. 847 şi 848, a cerut să se constate
că copiii săi numiţi au fost născuţi în Botoşani la epocile arătate de marturi şi să se ordone
înscrierea sentinţei în registrul stărei civile servind de act de naştere. D-1 Procuror a
conclus pentru admiterea cererii şi Tribunalul, având în vedere că d-na Elena Sevastos prin
cererea făcută tinde a se stabili prin martorii propuşi epoca naşterii fiilor ei Ecaterina şi
Ionel M ihai Sevastos, care din împrejurări nu au fost declaraţi şi înscrişi la timp în
registrele stărei civile, având în vedere certificatele eliberate de oficierul stărei civile
comunei Botoşani sub No. 847 şi 848/98, ecsihibate de reclamantă, prin care se atestă că în
registrele de născuţi nu s'au găsit înscrişi numiţii copii la epocile când se pretinde că au
fost născuţi. că aşa fiind, şi de oarece după art. 32 din regulamentul punerii în aplicare a
codului civil relativ la actele stărei civile nici o înscriere în registrele de născuţi nu poate ti
făcută după ecspirarea termenului prescris de art. 4 1 Cod Civil adică după trei zile de la
naştere decât numai în baza unei hotărâri judecătoreşti, şi întrucât din depunerile sub
jurământ ale martorilor sus arătaţi ascultaţi astăzi în instanţă se constată că copiii
reclamantei numiţi Ecaterina şi Ionel Mihai au fost născuţi în Botoşani, cea dintâi în anul
1 89 1 , luna mai, iar cel al doilea în 1 892 luna august, deci epoca naşterii numitilor copii
fiind judecătoreşte stabilită, cererea e fonnată şi ca atare cată a se admite. Pentru aceste
considerente, de acord cu concluziunile d-lui Procuror, în virtutea legei hotărăşte: Admite
cererea D-nei Elena Sevastos şi în consecinţă constată că copiii săi Ecaterina şi Ionel
Mihai au fost născuţi în Botoşani, cea dintâi adică Ecaterina, la anul una mie opt sute nouă
zeci şi unu luna mai şi cel al doilea Ionel Mihai la anul una mie opt sute nouă zeci şi doi
luna august, zilele necunoscute. Ordonă ca această sentinţă ţinând loc de act de naştere
după ce va rămâne definitivă să fie înscrisă în registrele stărei civile a comunei Botoşani
pe anul curent potrivit art. 86 Cod civil. Cu drept de apel. Dată şi pronunţată în şedinţa
publică astăzi şapte spre zece Noembre 1 890 şi opt - Dos. No. 2425/98 lsc/ M . 1 . Ciulei, 1 .
lvasiu, Pârvulescu, !se/Grefier Neculcea, confonnă T. Androisescu, România Grefierul
Tribunalului Botoşani, copia prezentă fiind conformă cu originalul se legalizează. P.
Grefier is/M. Calino (L.S.)» No. 40 1 4 1 899 Februar 22. Dăm putere şi ordonăm tuturor
agenţilor administrativi şi judecătoreşti ca să execute prezenta sentinţă civilă, Procurorilor
să stăruiască pentru a ei aducere la îndeplinire. Spre credinţă prezenta sentinţă civilă. s'a
semnat de noi judecătorii Tribunalului Botoşani, astăzi la două zeci şi două Februarie 1 890
i nouă. ls/M. 1. Ciulei, ls/ G. Neculau, l s/Neculcea No. 66 (L.S.). Notă. Această expidiţie
executorie s'a încredinţat D-nei Elena Sevastos spre a'i servi ca dovadă de naştere copilei
sale Ecaterina. Grefier, Is/Niculcea (L.S.). Şi a sub scris aceasta împreună cu noi după ce i
n
'a cetit. Oficier St. C iv. Th. Schipor. Ss/Eiena Sevastos": _

2 D.J . A . N .

Botoşani, Colecţia de Stare civilă, oraş Botoşani, registrul nr. 23/ 1 889, act. nr. 2 1 9.
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Aceeaşi situaţie o întâlnim şi în cazul matematicianului Simion Sanielevici �are
născut la 4 august 1 870, în Botoşani, dar a cărui naştere a fost înregistrată abia în
1 88433 •
'
Am prezentat în cadrul lucrării de fată doar câteva cazuri în care actele de
civilă ale D.J.A.N. Botoşani restabilesc adevăratele date biografice ale unor oameni
seamă ai ştiinţei şi culturii româneşti. Desigur că vor mai fi existând asemenea cazuri
nepotrivire între ceea ce se ştie, sau nu se ştie încă, şi între ceea ce este realitate da�
aceste acte, atât în privinţa personalităţilor originare de pe meleagurile botoşănene, cât
altora din altele judeţe.
De aceea, considerăm că toţi arhiviştii ar trebui să contribuie mai mult la ... u·-- ·u·tu
unor astfel de probleme şi mai ales să contribuie prin publicarea unor articole sau
informative în publicaţiile de specialitate.
.

33

.

D.J.A.N. Botoşani, Colecţia de Stare civilă, oraş Botoşan i, registrul nr. 632/ 1 884, a'<ţ
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O SCRISOARE N ECUNOSCUTĂ A LUI
M I HAIL KOGĂLN ICEANU
FLORIN ŢUSCANU
Numele lui M ihai l Kogălniceanu este strâns legat de principalele înfăptuiri culturale

şi social-politice ale poporului nostru. Îndeosebi înfăptu irile progresiste din vremea
domnitorului Alexandru 1 C uza vor aminti mereu de munca, stăru inţa şi curaj u l acestui
mare fiu al patriei noastre.
Este drept, în gândirea şi în unele atitudini ale sale se constată, adeseori, contradicţii

şi orientări individualiste determinate, de bună seamă, de condiţiile destrămării orându irii

feudale şi burgheza-capitaliste în care a fost educat şi în care a trăit. Ideile progresiste,
însă, ale timpu lui au influenţat concepţia social-politică a lui M ihai l Kogălniceanu încă din

tinereţe şi I-au ajutat cu mult mai mult decât pe unii dintre contemporanii săi să vadă c lar
condiţiile dramatice în care trăia ţărănimea noastră. El a înţeles freamătul şi zbuciumul
acestor umiliţi a i mari lor · 'latifundiari şi a luptat cu perseverenţă de pe poziţiile şi cu

mijloacele scriitorului, istoricului, îndrumătorului cultural, oratorului, conducătorului de
guvern şi a academicianului, pentru emanciparea şi înălţarea ţăranilor.

Cele mai multe dintre discursurile şi operele ştiinţifice sau l iterare a le l u i M ihail
ogălniceanu reflectă idei şi concepţii înaintate. El a satirizat în operele sale nedreptăţile
iale,

abuzurile

şi

fărădelegile

c lasei

stăpânitoare

bunătăţirea condiţiilor de viaţă a celor mulţi.

boiereşti

şi

a

stăruit

pentru

Ca şi discursurile parlamentare, ca şi celelalte lucrări gândite şi a lcătuite de M ihail
ogălniceanu, bogata sa corespondenţă vădeşte, pe de o parte personalitatea acestui bărbat
toate trăsăturile caracteristice, iar pe de alta constituie un preţios izvor de informare
upra evenimentelor, moravurilor şi oamenilor din vremea sa. De aceea a fost studiată şi
mare parte editată.

Cele mai multe dintre scrisorile trimise tatălui său ori unor personalităţi ale
oldovei, pe vremea când îşi făcea studiile în Franţa şi Germania cum şi alte scrisori până

1 849, au fost editat de Petre Haneş ( Bucureşt i, 1 9 1 3). Aceste scrisori sunt adevărate
umente.

Unele dintre ele dezvălli'ie aspectele şi

intimităţi de fami lie din vremea

ndu ielilor trecute. Se desprind îndeosebi ideile progresiste ale studentului Kogă lniceanu

dite

în diferite justificări îndrăzneţe trimise tatălui său . Altele arată observaţiile şi

recierea asupra local ităţilor prin care a trecut tânărul student în drumul său spre Franţa,

m şi asupra oamenilor pe care i-a întâlnit.

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

287

Muzeul

În colecţia Documente privind istoria României, Războiul pentru ma'emma·em•
(Bucureşti, 1 852- 1 954) au apărut numeroase rapoarte şi adrese ale lui Kogălniceanu
vremea în care a fost ministru al afacerilor exteme. Deşi sunt, în cea mai mare parte,
oficiale, ele dezvăluie viziunile clare şi trăsăturile sale de om politic. În unele publicaţii
mai apărut şi alte scrisori ale lui Mihail Kogălniceanu descoperite în diferite arhive. M
dintre ele sunt izvoare preţioase în acţiunea de caracterizare a vieţii şi operei sale.
Spre sfărşitul anului 1 959, Augustin Z. N. Pop a publicat Catalogul cor·esn,omtent4
lui Mihail Kol{ălniceanu păstrată la Academia Română. Toate scrisorile sunt "semna
sub formă rezumativă"; asupra unora dintre ele se fac diferite identificări privind
adresanţii şi limba, dacă este vorba de o limbă străină.
La bogata şi variata corespondenţă cunoscută până acum a lui Mihail
se adaugă şi scrisoarea de mai jos trimisă la 3 aprilie 866 de la Râpile (Huşi) ePIISC<>PUIII
Melchisedec al Dunării de Jos (Galaţi)1 •
Mihail Kogălniceanu avea cu episcopul Melchisedec legături prieteneşti
multă vreme. Spre deosebire de unii dintre contemporanii săi, Melchisedec a fost alături
cei care stăruiau pentru emanciparea poporului. El fusese deputat în Divanul
luptase pentru înfăptuirea unirii Ţărilor Române şi sprijinise acţiunile de ·;nl'lhPO�rA.
statului român modern Pentru câtva timp, în anul 1 860, a fost ministru al cultelor
guvernul prezidat de M ihail Kogălniceanu.
Ideile şi sentimentele care legau pe cei doi bărbaţi au determinat această
Din cuprinsul ei se constată că asupra lui Mihail Kogălniceanu au fost îndreptate
răsunătoare critici, atât pe vremea când era sfetnic al Domnului Alexandru 1. Cuza,
după abdicarea acestuia în 1 1 februarie 1 866, pusă la cale şi întăptuită de
coaliţie". "Oamenii zilei", conservatori încremeniţi în mentalitatea feudală cum şi
liberali intriganţi domici de glorie şi îmbogăţire împroşcau de pe poziţii de clasă tot
ce se tăcuse bun pentru masele populare sub domnia lui Cuza. Furia �ll\JPr•:�r•
accentuase mai ales după 2 mai 1 864, zi în care a fost dizolvată Adunarea
legiuitoare) deoarece se împotrivea sistematic prin fel de fel de procedee unora
iniţiativele guvernului Kogălniceanu şi îndeosebi proiectului legii rurale care
desfiinţarea clăcilor, dijmelor, podvezilor, zilelor de meremet, carelor de lemne
celorlalte îndatoriri pe care clăcaşii le aveau faţă de moşieri. Proiectul mai nrF•vA�
împroprietărirea ţăranilor pe vetrele satelor şi pe pământurile de hrană.
Văzând că după 1 1 februarie 1 866 erau puse în discuţie înfăptuirile riPnr\IV'�tirN
vremea lui Cuza - "unirea, guvernământul constituţional, libertăţile populare
Legea rurală" - M ihail Kogălniceanu, deşi se retrăsese la Râpile (Huşi), s-a
reintre în viaţa politică spre a apăra "din toate puterile" acele întăptuiri progresiste
acelora care doreau un principe. străin, separatismul şi oligarhia. Cu gândurile .
candidează la alegerile din primăvara anului 1 866 şi cere sprijinul
Melchisedec al Dunării dejos (Galaţi), vechiul său cunoscut şi prieten.
Pe deplin convins că înfăptuirile împlinite cu sprijinul său sunt
principiile de dreptate socială şi de umanitate, Kogălniceanu face, - în scrisoarea Pe
1 Scrisoarea provind de la profesorul Al. Epur� din Roman; între timp, a fOst donată la Arhivele Statului
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trimite episcopului Melchisedec - un aspru rechizitoriu boierilor care doreau restabilirea şi
menţinerea vechilor poziţii. El aminteşte că împreună cu Tell a lovit pe boieri "în
privilegiile lor", "în interesele şi drepturile lor de naştere şi de proprietate abuzivă".
Linia aceasta de luptător pentru cauza dreaptă a ţărănimii muncitoare i-a atras ura
nestăpânită a marilor latifundiari. Aceştia, stăpâniţi de interese înguste de castă. sunt
nedrepţi cu el şi vor să-I rupă în bucăţi. El este încredinţat însă că viitorimea mai
nepărtinitoare chiar dacă s-au fiicut unele greşeli va recunoaşte şi va mărturisi că a împlinit
o misiune din cele mai importante luptând pentru binele şi fericirea patriei.
Î ntr-adevăr, viziunea sa a fost clară. Posteritatea, deşi a cunoscut contradicţiile şi
orientările burgheze ale lui Mihail Kogălniceanu, 1-a aşezat la loc de cinste deoarece
înfii ptuirile pentru care a muncit şi stăruit au covârşit laturile umbrite ale personalităţii sale.
Această scrisoare al cărei cuprins are forma şi sensul unei mărturisiri se alătură la
toate celelalte scrisori cunoscute ale lui Mihail Kogălniceanu cu aprecierea că este un
preţios document din care cunoaştem unele aspecte ale gândirii şi luptei pe care a dus-o
acest bărbat şi în care găsim importante caracterizări asupra oamenilor politici şi asupra
moravurilor din epoca de mari frământări de la începutul istoriei modeme a României.
*

*

*

Râpile (Huşi) 3 april. 1 866

Prea �finle Părinte,

Ertaţi-mă că vă scriu pe hârtie proastă; sunt la moşie şi-mi lipseşte altă hârtie mai
bună.
Vin grabnic la chestiune.
Oamenii zilei au dat în toată ţara cuvântul de ordine ca, cu orice preţ Tell ŞI
Kogălniceanu să nu intre în viitoarea adunare.
Ca boierii să deie un asemenea ordin, aceasta este lesne de înţeles şi foarte natural.
Boierii, eu şi Tell i-am lovit în privilegiile, în ideile, în interesele lor din tinereţele
noastre. Boierii! eu am părăsit casa mea de la 1 838 de când m-am întors de la universitatea
din Berlin, şi pururi am făcut boierismului un rezbel neîmpăcal. La 2 mai am lovit boierii
în interesele, în drepturile lor de naştere şi de proprietate abuzivă. All} dat tuturor
românilor votul electoral, şi din ticăloşi clăcaşi, am făcut 400.000 de cetăţeni proprietari.
Cum dar să nu-mi voiască rău Boierii! Cum dar să nu caute a mă rupe În bucăţi,
precum mi-au spus cu francheţă, acei ce-au organizat. şuerarea mea, în ziua închiderii
senatului.
Nu înţeleg însă prigonirea celor ce se zic democraţi. Va veni timpul, va vţni o zi, şi
poate curând, unde ei vor recunoaşte, dar , poate prea târziu, că în zi1,1a de 2 mai numai
democraţia nu a pierdut.
Poate că îmi voiesc ei rău că am suspendat libertatea presii, însă eu am suspendat-o
numai pentru că devenise o armă în mâna duşmanilor emancipării clăcaşilor spre a
combate această emancipare; am suspendat-o pe timpul mărginit de 6 luni, adică până la
20 aprilie 1 865 adică până la punerea în lucrare'a legii rurale.
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Dacă însă ordonanta asupra presii s-a prelungit şi după 20 april 1 865, dacă
izvorâte din 2 mai s-au aplicat rău, dacă cu puterea dată Domnului în 2 mai s-au
abuzuri (şi abuzuri s-au tăcut), blestemul să cadă asupra acelora care au fost însărcinaţi
aplicarea, căci eu, cum cunoaşteţi, îndată ce am deschis noua adunare am ieşit din M .... ct....
Acum, Prea Sfinte Părinte, nu voiesc a defini ce a fost ziua de 1 1 februarie.
prea aproape de acest eveniment. Faptul pozitiv însă este, că acest eveniment, şi mai
chipul de procedare a oamenilor de la putere, au pus din nou în chestiune toate rlrPnh•ri
dobândite de naţiune de la 1 856 încoace, şi anume unirea, guvernământul cor1sti1tuti1d
libertăţile populare şi chiar legea rurală, şi aceasta de către acei mari farisei, care sub
parlamentarismului şi al principelui străin, în fapt nu visează decât
separatismului şi a oligarhiei.
În faţa acestei stări de lucruri, n-am întrebat pe nimeni, dacă şi cum trebuie să
ţin deoparte, retras din orice mişcare politică precum m-am ţinut de la 25 ianuarie 1
conştiinţa mea îmi zice că nu şi trebuie să fac toate chipurile, să pun toată stăruinţa
fi la postul meu, spre a intra în adunare, pentru a apăra acele instituţiuni l<l�··VI"'"".
democratice, la a căror înălţare am pus şi eu o piatră şi aceasta într-o carieră plină de
şi de furtuni, şi care astăzi numără 28 de ani ( 1 838. 1 866). M-am hotărât dar a-mi
candidatura în vreo câteva judeţe, în care se află oameni pe care îi cunosc şi pe care
îndatorat ori de câte ori mi-a fost prin putinţă. De voi izbuti, îmi voi face datoria, mă
lupta din toate puterile, în favoarea unirii şi a democraţiei. De nu voi izbuti îmi voi
"M-am înşelat, eu am urmat o cale, pe care naţiunea, nu voieşte să meargă"! Şi aşa
mă voi retrage în viaţa privată care interesele mele particulare, numeroasa mea fam1
averea mea mai mult decât zdruncinate, reclamau de mult ca să reintru.
Însă în asemenea caz nimeni nu va mai avea dreptul de a-mi imputa că m-am
din luptă fără timp şi fără cuvânt. În acest fel voi avea şi pe Prea Sfinţia Voastră ca
că am bătut la uşa alegătorilor, şi că nu mi s-a deschis.
lată motivul care mă face a vă scrie acestea, întâiul episcop al unei eparhii
mine, socotiţi că pot fi folositor bisericii, ţării şi oraşului ce vă este catedrală, în
caz vă cer luminatul şi puternicul concurs; socotiţi că mi-am făcut timpul, în asemenea
aruncaţi această hârtie în foc.
Eu din part�mi ori care să f.e destinele care mă aşteaptă în viitor din
retrasă, voi face toate, toate dorinţele şi cele mai sincere, ca alţii să poată îndeplini
eu şi adesea singur, am început spre binele şi fericirea României.
Contemporanii mei sunt nedrepţi pentru mine, o declar aceasta
conviecţiune, dar fără mânie; viitorimea însă mai nepărtinitoare, sunt sigur
recunoaşte şi mărturisi, că dacă în domnia lui Cuza-Vodă s-a făcut ceva bun pentru
aceastq_ s-afăcut numai sub contrasemnătura ministrului Kogălniceanu.
In tot cazul vă rog, Prea Sfinte Părinte, să fiţi bine încredinţat de ....,.,_.
..,
.
afecţiune şi de viul devotament ce vă poartă al Vostru plecat fiu spiritual.

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

290

ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS

O FRUMOASĂ PRIETENIE . . .
DIN CORESPONDENTA EPISCOPULUI
MELCHISEDEC CU VASILE ALECSANDRI
'

FLORIN ŢUSCANU

Cei doi bărbaţi s-au cunoscut în vâltoarea luptelor pentru înfăptuirea unirii Principa
telor române, îndeosebi în timpul lucrărilor Divanului ad-hoc al Moldovei apoi la Acade
mia Română, loc cultural în care şi unul şi altul în calitate de membri activi, au adus re
marcabile contribuţii la rezolvarea unor probleme de istorie lingvistică şi literatură. Trece
rea episcopului Melchisedec în scaunul chiriarhal de la Roman, în anul 1 879, avea să-I
apropie şi mai mult de Alecsandri care obişnuia să-şi petreacă timpul liber la proprietatea
sa din Mirceşti. Poetul se considera, cum arată scrisorile, "fiul sufletesc" al episcopului.
Corespondenţa arată că Alecsandri îl vizita pe Melchisedec la Roman, cu care, între
altele, vorbea "despre lucrările academiei". Solicitat, fireşte, � preotul satului Mirceşti
care era "acuzat de ingerinţe în alegerile comunale din ziua de 28 mai" ( 1 880), Alecsandri
adresa episcopului rugămintea de a-l lua "sub protecţia" sa deoarece "acuzările scomite în
contra lui . . . sunt izvorâte din acel spirit de intrigă". Preotul delincvent a fost, totuşi,
condamnat de instanţa de judecată bisericească, fapt care oglindeşte că ierarhul de la
Roman nu căuta la faţa oamenilor când era vorba de ordinea ;.:,anonică. Alecsandri cerea
episcopului la 2 1 noiembrie 1 882, să permite acestui preot să vină ca "să cadă în
genunc� i" spre "a-şi implora de nu iertarea deplină, măcar uşurarea pedepsei".
In categoria scrisorilor de recomandare este una, datată 20 iulie 1 882, prin care
Alecsandri cere episcopului pentru un tânăr anume Grigore Drăgan, elev la Seminarul din
Huşi, care voieşte să studieze ca "să ajungă cât mai curând diacon şi apoi preot", iar a
doua, din 1 1 noiembrie 1 884, prin care recomandă "tânăr din Roman" care "a tradus din
limba rusească o scriere. . . morală şi folositoare pentru copii mai cu seamă", în vederea
publicării dacă este "buhă"; numele tânărului din Roman nu este dezvăluit.
În iulie 1 890, Alecsandri mulţumea printr-o scrisoare episcopului pentru "panerul
cu caise. . . primit cu toate ovaţiunile ce merită prin frumuseţea şi calitatea lor"; acest
"prezent" (dar) este expresia sentimentelor ierarhului din Roman faţă de Alecsandri.
În sfiirşit, prin scrisoarea datată 1 august 1 890, Alecsandri acum un sărman "bolnav
de la M irceşti", îi dă de veste că "Ovidiu (drama istorică) a apărut la lumină şi în haine
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albe se prezintă la Episcopie". Drama fusese publicată mai înainte în "Convorbiri 1
X I X, 1 885/ 1 886, trei numere: pentru istoria l iterară scrisoarea aceasta se înscrie ca
document interesant.
Adaug la scrisorile trimise episcopului de V. Alecsandri şi pe aceea semnată de soţia
Paulina Alecsandri datată 23 septembrie 1 890 prin care chiriarhul de la Roman este
pentru duminică 30 septembrie, la Mirceşti, spre a lua parte hi ridicarea panahidei
memoria soţului ei. Acest act de pietate, alături de multe altele, oglindeşte legăturile
Alecsandri cu biserica strămoşească. Nu ştiu dacă Melchisedec a plecat în acea zi la
deşi la rândul său bolnav - peste doi ani avea să plece pe drumul fără de întoarcere - cred
fost de faţă la solemnitate, omagiind memoria prietenului său.
Repet, scrisorile n-au însemnătatea unor documente literare; ele pun în lumină
mai puţin cunoscută a poetului. N-aş putea să subliniez, citind aceste scrisori că "acel
al poeziei" în relaţiile cu prietenii săi a fost şi un rege al manierelor . . . Prietenia între
determinată de mai mu lte fapte.
1 . Din generaţia Al. 1 . Cuza, M . Kogălniceanu, V. Aleesandri ş.a. care au nr.,:o<�tit
înfăptuit unirea Principatelo� făcea parte şi Melchisedec. V. Alecsandri a cunoscut
Melchisedec în freamătul strădaniilor pentru îndeplinirea năzu inţelor strămoşeşti.
2. Amândoi membri ai Academiei Române, unde s-au întâlnit cu
preocupări.
3. Vasile Alecsandri locu ind la Mirceşti în eparhia Romanului
duhovnicesc" al episcopului Melchisedec.
Cum se poate vedea în actele şi corespondenţa păstrată la "Fundaţia
episcopul întreţinea raporturi de prietenie cu "fiii sufleteşti" distinşi ai eparhiei.
corespondenţă cu ei, le făcea vizite şi îi primea la reşedinţa sa. Între ei Vasile Aleesandri.
Câteva scrisori trimise episcopului Melchisedec de Vasile Alecsandri. Una '
ele, un răspuns trimis din Paris, a fost publicată de C. Diculescu.
*

*

*

$

Mirceşti 1 iulie

Prea Sfinţite
Mergând la Roman în mai multe rânduri n-am avut fericirea de a vă găsi fiind
Bucureşti.
Aş dori să vă întâlnesc până a nu pleca la S inaia, însă timpul nu mă iartă căci
l
mă pomi chiar mâine şi a mă întoarce peste 1 5 zile.
Daţi-mi voie până atunci să vă întreţin de preotul din Mirceşti, pentru a-1
protecţia Prea Sfinţiei Voastre.
Nenorocitul preot este acuzat de ingerinţe în alegerile comunale în ziua de 28
M inciuna este flagrantă, căci în acea zi preotul s-a găsit de dimineaţă până-n
satul . . . (ilizibil). El are chiar mărturia locuitorilor din acel sat, legalizată de primărie.
'
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Vă rog dar să nu daţi credinţă acuzărilor scomite în contra lui căci ele sunt izvorâte

in acel spirit de intrigă proastă ce caracterizează pe funcţionarii subalterni din toate ţările
mii şi mai cu deosebire pe ai noştri.

La întoarcerea mea de la Sinaia voi veni să vă văd şi să mai vorbim de lucrările Aca

miei. Până atunci vă sărut mâna şi rămân al Prea Sfinţiei Voastre plecat fiu sufletesc.
*

*

V. Alecsandri (Dosarul Acte şi corespondenţă anul 1 880)

*

Mirceşti 20 iulie 1 882

Prea Sfinte Părinte şi iubite coleg

Vătaful meu Vasile Dimitriu s-au încuscrit cu preotul Gheorghe Drăgan din Roman,

ăritându-şi fata cu fecioru l preotului anume G rigore, elev la Seminarul de la Huşi.

mbiţia bătrânului este de a deschide fiului său cariera preoţească şi dorul acestuia de a
lea pe urmele tatălui său.

Însă cum să se realizeze acea ambiţie şi acel dar?! . . . Prin studiu şi prin protecţie.

Tânărul voieşte să studieze pentru ca să ajungă cât mai curând diacon şi apoi preot;

r cât

pentru popă . . . , speră că i se �a găsi când a fi destoinic a-şi îndeplini datoriile

eoţeşti.

Vin dar a vă ruga. ca să aveţi bunătatea a înlesni cariera recomandatului meu,

nându-l la învăţătură şi acordându-i înalta voastră protecţie.

E cam rar a găsi în ziua de astăzi tineri cu dor de a se lumina prin un studiu serios; şi

"nd se găseşte vreunul, trebuie să fie încurajat.

În speranţa că recomandaţia mea va fi bine primită, vă rog să mă consideraţi ca pe

fiu devotat şi respectuos.

V. Alecsandri

/dosar 1 882
*

*

*

M irceşti 2 1 noiembrie 1 882

Preasfinţite

Preotul din M irceşti a fost condamnat, după cum mi s-a spus, a nu sluji timp de trei

ni. Această osândă 1-a adus într-o adâncă disperare. Permiteţi-i a veni să cadă în genunchi

'naintea Prea Sfinţiei tale şi a-şi implora, de nu iertarea deplină, măcar uşurarea pedepsei.

Soţia mea şi eu luăm îndrăzneală a interveni în favoarea lui, cu rugămintea ca să fiţi

urător către culpabilul care sperăm că a luat o bună lecţie şi a prins la minte.
Sărutându-vă mâinile rămânem al Prea Sfinţiei tale plecaţi fii sufleteşti.

/Dosar 1 882
*

*

*

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

293

V. Alecsandri

Mirceşti I l noiembrie 1
Prea Sfinţite
Un tânăr din Roman a tradus din limba rusească o scrisoare pe care o crede
şi folositoare pentru copii, mai cu seamă.
Binevoiţi vă rog a-mi pennite de a vă recomanda atât pe traducător,
traducerea sa. Când îţi ave timpul a o răsfoi, de veţi găsi-o bună şi că merită �
publicată ca o carte morală, om vorbi despre dânsa şi la Bucureşti.
Eu sunt în lucru şi nu mă pot ruga de altă ceva decât de el. Scuzaţi-mă, dar,
(ilizibil) ce vă procur. Sărutându-vă mâna rămân al Prea Sfinţiei
sufletesc.
/Dosar 1 884
*

*

*

Mirceşti iulie 1 890
Înalt Prea Sfinte Părinte şi mult venerabile coleg de Academie
Panerul cu caise ce aţi avut bunătatea a-mi trimite prin amicul nostru "'"''""''�
Callimahi, a făcut o intrare triumfală la mine şi a fost primit cu toate ovaţiunile �
prin frumuseţea şi calitatea lor.
,
Vă sărut mâinile cu recunoştinţă pentru acest minunat prezent şi vă rugărp,
să primiţi simţirile noastre de gratitudine.
/Dosar 1 890/
*

*

*

M irceşti 1 august 1 890
Prea Sfinţite şi mult venerabile coleg.
.
Ovidiu în fina a apărut1 la lumină şi în haine albe se prezintă las Episcopie
aducă respectuoasele sale închinăciuni. Totodată el profită de această ocaziune
roage a trimite exemplarul alăturat D-nei Grigore Cozodini spre semn de
pentru fructele ce a avut bunătatea a trimite sărmanului bolnavul de la Mirceşti. ·'
Sărutându-vă mâinile rămân al Sf.. Voastre plecat fiu sufletesc V. Alecsandri.
*

*

.

*

Îna/1 prea Sfinţite

1

Drama istorică Ovidiu în 4 acte a fost publicată p.mtru prima oară în revista ,.Convirbiri 1

1 885/1 886 pp. 1 -7. 1 46- 1 67, 234-255. Prima editie retăcută în 5 acte a apărut la Bucureşti l a

1 890.
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La 30 septembrie, duminică, se împlinesc 40 de zile de când a murit bărbatul meu

Alecsandri. Cred că-mi veţi face mulţumirea să veniţi pentru ridicarea Panachidei la

Ridicarea Panachidei aş dori să fie pe la orele 1 O dimineaţa.
Totodată. doresc să ştiu care preot va oficia Liturghia?
Preotul nostru din sat sau trimiteţi un altul Pr. Sf Voastră de la Episcopie.
Vă rog să mă înştiinţaţi.
Vă sărut mâna şi sper că voi avea răspuns favorabil.
P. Alecsandri
23 septembrie 1 890
M irceşti
*

*

*

/Dosar 1 890
Scrisorile n-au importanţă literară. Ele oglindesc raporturile dintre cei doi bărbaţi:
· lor; atenţia lui V. Alecsandri faţă de preotul din sat şi de candidatul la preoţie;
unei traduceri din ruseşte "folositoare pentru copii"; interesul lui Vasile
1..,_.,,.,",.-tr• pentru problemele bisericeşti.
Până după al doilea război mondial, scrisorile reproduse erau păstrate în Dosarele
şi corespondenţă" anii 1 880, 1 882, 1 883 şi 1 890 de la Fundaţia "Melchisedec·' din
Întreaga arhivă a fundaţiei a fost răvăşită în împrejurările dramatice pricinuite de
Actele care au mai rămas, au fost aduse o parte la Biblioteca Universitară laşi, iar
parte la Arhivele Statului laşi.
La traducerea scrisorilor am folosit îndreptarul ortografic în vigoare.
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.. Dintru adâncuri am strigat către
Doamne! Doamne, auzi glasul

(Psalmul 1

O ZI LA I ERUSALI M, -

în Icoana din adânc, an 3, nr. 1 1 (25). 1 -30 nov. 1 999, p.7
Cu părintele Ioan Popescu de la Biserica Icoanei din Bucureşti,
pelerinajului, care, cu blândeţe şi har, ne-a introdus treptat în istoria religiei, ","inti'�
ceea ce ştiam şi, mai ales, îmbogăţindu-ne spiritul cu noi informaţii, şi cu părintele
Ţiganea, de la parohia Teiul Doamnei Ghica, tot din Bucureşti, cu familiile lor şi
pelerini, între 20-27 august 1 999, în Israel, cu smerenie mare, am călcat pământul
Dumnezeu, de Patriarhi, de Prooroci şi de Mucenici.
M-au ars pietrele pe care au păşit Protopărinţii, Regii, Judecătorii şi vrronr•v-••
auzit Psalmii lui David şi Pildele lui Solomon, esenţe ale întregii filozofii umane,
Noul Testament cu drumul parcurs de I isus ca Om, pentru a aduce Lumina într-o
intens de soare, de unde se va răspândi în întreaga lume.
Ca tot Israelul, Ierusalimul e format din piatră, nisip, argilă şi o temperatură
40 de grade. Deoarece apa lipseşte, singurul izvor de viaţă fiind Marea Galileii,
pământ ffiră inundaţii, fără bălţi cu ţânţari, fără mlaştini cu ape stătătoare.
întâmplător Mântuitorul a venit într-o ţară pietroasă, în care omul se zbate intens
cele materiale, cerând mai mult îndurare Cerului, în care fiii pământului şi-au
păcatele prin multă suferinţă, în robie şi în războaie, în care au apărut primii
unde s-au ars păcatele noastre şi voia Domnului s-a răspândit pe întreg pământul.
Cu noi erau toţi înaintaşii care s-au învrednicit să vină pe acele locuri, erau
Ioan Hozevitul Românul, ultimul stănt al creştinătăţii, sau mari duhovnici ca
Cleopa şi Jlarion Argatu.
De pe colina Grădinii Ghetsimani. vechiul Ierusalim se descoperă privirilor
trei lăcaşuri de cult reprezentând cele trei mari religii ale lumii (evreiască,
creştină). Zidurile groase de circa 3 metri şi înalte de 1 0- 1 2 metri. formând un
hectare, din piatră cărămizie, mai mult decât toate cărţile, le vorbesc
tăcerea lor de multe ori milenară.
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. !La mijloc, pe Poarta de Aur,. în direcţia căreia, acum este moscheea lui Omar, Îl văd
pe Iisus intrând în Ierusalim. În dreapta e lăcaşul de cult al- creştinilor, iar.în 'stihga cel eVre
iesc. Pe toată colina din fata noastră, până la Valea Cerbilor, privind dinspre Glvtsirnani, se
află cimitirul evreiesc, marcat cu pietre, ai cărui adenniţi aşteaptă venirea lui Mesia.
· În Grădina Ghetsimani, aproape de Peştera în care au rămas ucenicii când Iisus a mers
să se roage, pe locul prinderii Domnului, se află Biserica Naţiunilor, De la această-biseriCă
catolică, care, cu violetul-gălbui al vitraliilor sugerează tristeţea Cerului, am • luat, de pe
peretele Altarului, trei imagini (lisus în Grădina Ghetsimani, Prinderea lui Iisus şi
Schimbarea la Faţă), iar din Grădina Ghetsimani, cu măslini uriaşi, milenari, având ti.dpinile
lemnoase, scorburoase şi răsucite, cu un diametru de doi metri, am luat frunze şi ţărână.
La Biserica Adormirea Maicii Domnului, de la poalele Muntelui Măslinilor,
aproape de ·Ghetsimani, după ce am ·trecut pe la Capela Sfinţilor Ioachim şi Ana şi pe la
Capela Sfăntului •Iosif, .în dreptul celor 48 de trePte pe care le OObOr:arn, am ajuns într-o
încăpere unde este sicriu! luminos, din care, cu sabia durerii' înfiptă în inimă, Mama Vieţii
s-a înălţat la Cer, şi Icoana Făcătoare de Minuni, pentru Oropsiţii lumii.
Pe Sicriu! Maicii , Domnului• am pus lacrimile inimilor noastre necăjite şi am luat de
acolo putere şi multă speranţă. Am lăsat păcatele noastre Aceleia care, la picioarele Fiului
ei, prin rugăciuni, depune mereu cererile noastre. în faţa• Icoanei Făcătoare de Minuni,
rolfilmul meu s-a derulat, iar în faţa Mormântului Mântuitorului, crucificat de către
minciuna, viclenia şi violenta lumii, aparatul meu fotografic s-a blocat, ·nepermiţându-mi
se poate să-mi risipesc puţinele clipe de rugăciune mare pe cele lumeşti!
În fiecare an; la sărbătorirea Adormirii Maicii Domnului, cu mare . procesiune
....���·V<l'>a, de la1Metocul Ghetsimani, din Biserica Stăntului Mormânt, e adusă în Biserica
din Ghetsimani: Icoana Făcătoâre de Minuni. Apoi, tot cu mare prooesiune,
Stăntă este dusă la Ierusalim.
După ce am trecut pe la Biserica Cuviosului mucenic Ştefan, ucis cu pietre, aproape
Ghetsimani, la vreo 300 de metri, am intrat in Stănta Cetate, prin zidul de răsărit al
limului. După ce am văzut ruinele celor cinci pridvoare de la locul Vitezda. loc în
Iisus a vindecat un slăbănog, n�am îndreptat spre Drumul Crucii (Via Dol0rosa Durerii) în subsolul de la Pretoriu, uilde se află piatra pe care, câteva . ore,
LJurnnezeu a-stat cu picioarele în butuci şi unde astăzi e Paraclisul ButucilOr (ortodox), ro
întrebat cum Tatăl a putut răbda atâta răt4cire omenească?!
Pe balconul •care, 'pe drumul îngust al Golgotei, leagă cele două rânduri de case, cu
geamuri cu zăbrele, l-am-văzut şi l-am auzit pe Pilat, arătându-L mulţimii pe Iisus şi
,.Iată Omul!". Alături se află biserica catolică Ecce Homo. M-a ars locul dintr-o
a zidului din-partea stângă a Drumului Crucii, unde, la un popas, Iisus, însângerat, ssprijinit de zid, lăsând urma mâinii Sale sfinte! Am văzut-o pe· Veronica ştergându-1 faţa
marama-şr pe Simon ajutându-L să ducă Crucea!
Pe drumul Durerii, ca şi pe Golgota, am simţit pe u�i povara păcatelor tuturor
��>nPr<>tiilnr familiei mele necăjite care n-a avut înlesnirea de a merge la Locurile Sfmte.

1
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Muzeul
Drumul Crucii are 14 opriri, dintre care ultimele cinci sunt înlăuntrul
Sfintului. Mormânt sau al Bisericii Înviai� o ·constructie mărea1i care adăposteşte
Golgota şi Monnântul Domnului. La răsăritul Bisericii e Golgota. la mij!Qc e
Ungeri� iar la stânga e Monnântul lui Iisus.
Într-o coloană de la uşa principală a Bisericii înviai� ce a fost cripată de
Luminii Sfinte. într-o noapte de Înviere, când ortodocşii nu fuseseră Jăsaţi să c.�.. ;·,,�.,..,,.,,.,
pus un acatist străbătut de durere �
După ce am urcat câ� trepte, am ajuns pe stânca albă a Golgotei, pe
Căpăţânii (acolo ar fi îngropat caj)ul lui Adam) sau al Calvarulu� o movilă Pletii'OISI
4.50 de metri, unde Iisus răstignit ne îmbrăţişează, iertându-ne! Sub Sfănta Masă,
stelu1i de aur, dăruită de Şerban Cantacuzino. care marcheazi locul unde a fost
Sfănta Cruce, am introdus mâna inăuntru ş� cutranurându-rnl, .am atins Piatra
Am simţit că pe Piatra Golgotei. alături de toate păcatele lmnii. erau şi ale mele.
Dumnezeu se lăsa atins de păCat!
Între Golgota şi Sfintul Mormânt e Piatra Ungeri� locul în care Trupul
coborât de pe Cruce a fost uns cu miresme şi aloe, şi înBşurat într-un giulgiu cu
de către Iosif din Arimateia şi de Nicodim. Pe Piatra Ungerii mi-am lipit fruntea şi
lăsându-mi durerile în grija Mântuitorului.
În ansamblul Bisericii Sfiintului Mormânt sunt mai multe altare, vreo cinci
comemorative şi vreo şapte paraclise. Biserica ortodoxă are trei altare de s
Sfiintul Mormânt: Mormântul Domnului propriu-zis, Sfănta Golgotă, pe locul în
fost înfiptă Crucea lui Iisus, şi Biserica Învierii, din fata Monnântulu� care
Patriarhiei Ortodoxe Ecumenice de la Ierusalim. Altarul din Bisezica învierii e
Stăntul Mormânt, unde este �trul creştinătăţii şi locul de unde a început rna ......1
lumii, prin câţiva metri de marmură.
Sub o rotondă uriaşă, susţinută de 1 8 stâlp� e Sfintul Mormânt, deasupra
un baldachin de piatră şi a cărei uşă este în fata Sfintului Altar al Bisericii învierii.
intrarea în Sfintul Mormânt sunt Icoana Învieri� multe inscripţi� mai multe rnrvtnn1
candele şi sfeşnice cu Juinânări de 2-3 metri. Sfintul Mormânt are două mici •""''"""'""
prima, numită Capela îngerulu� se află Piatra Sfăntă care a fost răsturnată de pe
la înviere, şi 1 8 candele care ard permanent La Liturghie, Piatra Sfăntă ţine loc de
Masă a Altarulu� iar Sfintele Daruri sunt pregătite pe Sfintul Mormânt. Printr-o
intrare boltită, se intră la mormântul propriu-zis, unde, sub o bordură de marmură
stânca în care a fost săpat Monnântul. Deasupra Monnântulu� imprimat! în piatră,
Icoana cu învierea Domnulu� cu doi îngeri şi cu o inscripţie. La intrare, deasupra
şi în jur sunt inscripţii despre înviere. La Monnântu l împăratului Universulu� Care
umilit întru atât, încât de două mii de ani se jertfeşte pentru no� lăsându-ne să-I
la picioare păcatele noastre, m-am gândit la taina morţii şi la cea a învierii. În perete
adâncitură. acoperită de Icoana Maicii Domnulu� unde este stânca originară.
·

·

·

..
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În fata Sfintului Mormim. m acel lcx; m care in sfqnice ...-i arde permanent
Lumina invieri� pentru a putea fi de folos la ai rqbi, la Dmra:ara acasl, am aprins
mănunchiul de 33 de luminlri ah; a1 chipul lui Iisus pe � sirribolizând cei 33 de ani de
viaţă pe � Mântuitorul i-a tria pe plmint ca Om.
Am urcat şi noaptea la S&nlul Mornlâm, când pe Golpa se lasi linişte drslvârşiti.
Când, sub clar de lună. in miez de noapte. iq1qltaln ticuii si se drschidl uşa de la Biserica
învierii. kHun văzut pe femeile Mir0110Siţe şi pe Apostoli DDgând desculţi şi ânbricaţi
sărăcăcios pe lângă kspezile unde stiteam noi dupi doui milenii. m-am ruşinat că am
coborât dintr-un autobuz modem şi că mi bucurasan de atâtea înlesniri materiale. M-am
gândit atunci la urmaşii noştri de după alte doui milenii, � pe aceste p� vor vedea
alte milioane de urme - fire de praf- ale celor ce caută mântuirta!
La slujba de la Sfintul MOI111âd m-am simtit un ludi, cu inima de piatră, � prin
păcate, 1-a trădat pe Iisus! înar-un târzi\1, L-am auzit pe Iisus, inlrchându- 1 pe Pdiu dacă il
iubeşte. Simţindu-mi căinta Iisus mi-a ÎmiUiat inima, mi-a diruit lacrimi purifiCBtoare şi
· m-a binecuvântat cu Sfănta impirtăşanie pn!gititi pe Sfintul Mormânt, jertfindu-se şi
pentru mine!
Mă întreb cum de m-am invrednicit de atâta indumre!
A fOst o minUDe: UD om ele � CII piŞi greoi, deveaM, diacolo ele materie, torti
de lumini! La Mormânlul Siănt, in cenlrul lumi� in ccnrul pământului! Pe Sfiintu l
Mormânt am simţit cum Lumina necreată rarifică materia şi Bucuria cea mare de Dincolo
inundă sufletul dornic de Cer! Era la slujba din noaptea de 26 august 1999, la slujba
oficiată, alături de preotii greci. şi de preolii români, a1 toţii imbrăcati in odăjdii albe.
Îngenuncheaţi pe două rânduri, ce lqpu S&nlul MOI111âd de Sfiintul Altar al Biseri
cii Înv�ii, auzind Sfănta Liturghie şi in limba română, simţeam, qpst. că Mântuitorul
era la Bucureşti şi se jertfea peotru poporul meu. că il scoka din contradicţii şi din �»
linişte! Şi neamul meu. prin secole. ală1uri de Hristos. urcase Golgota suferinţei prin Lumi
na îndurării. Pentru mântuire. Iisus ni &-a tnnis la Mânăstirea Bistrita din Vâlcea pe Sfăn..
tul Grigorie Decapolitu� din Decapolia Israelului. Pentru mântuire veghează Biserica {)11(}.
doxă din Ierusalim, unde răsună nemaipomenit rugăciunile în limba română, biserica orto
doxă din Ierihon, construită pe locul unde a fost duhul lui Zaheu. şi în apropierea căreia,
acum, se pune temelia unui nou locaş ortodox in limba noastră. schitul Sf.intului Ioan
Botezătorul de pe Valea Iordanului etc. Pentru mântuire veghează toate bisericile creştine.
Acum, după întoarcerea acasă, nu inteleg cum Dumnezeu mi-a permis să trec pe
pământul sfănt, plin de încercări ale p_oporului ales, pe pământul pe care a mers şi s-a jertftt
HristOi! Simt că Iisus mi-a poruncit să scriu aceste rânduri pentru cei care nu pot merge în
Ţara Sfăntă, pentru eţi care meritau mai mult decât mine să atingă Sfiintu l Mormânt,
pentru cei desprinşi de lumea materială, pentru cei apropiaţi de EL
Iem•fime, oraş de pildri şi ele I....m, oraş de Proorod, de Apostoli şi de Muce
nici, oraş ÎD ale cinli lespe2i 8UIIt siplte pria sillge şi pria suitiuti, Ul'lllele lui Dum....._ .., �
-.::.
--- ..
-X .,
.... IDIII. _"...,..,.
nezeu, fii t.:..�".
...
...., 1mwlin
�, şa- ��
...".. �
&..., ·--11:-...
�.f
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In anul 1 955 J.� fiiQ� .� BqtoşaQ� Muzeul Raional cu. sec;ti_i , .de ist9ri� ştiinţe
JUJtural� şi artă. Pin lipsa patrimpniului minim �r. n-au ,puti.Jţ, . fi d�ise . d�t
primekf două şecţi,i - cea de işţorie sub, ,forn:ut unei expoziţii CIJ profil arJ:teol<;>gic . Ş,i qea ��
ştiinţe naturale ale cărei exP,Onate �u, în cea mai mare parte, resturi fosi�. ale ,unqr
ani�l.e djn ptfioada preistqrjcă. ,StX(ţia de alţă u� .să se O..ganizaze într-un ':'iitor mai
îndq>ărţat, intni�t, în afara faptului că nu �isl11 un minimum de opere de_ artă.:.�
i în
unei expoziţii pennanente, n� exista ni<;i localul � şi nici o persoa� �liflctă
�cest sens. Cu t'?llte a�ea, după doar câţiva ani, ÎP anul. 1 960, întrr<> clădire .� ,J>C;t Galea
Naţi<>Qll� nr. 1 .6�. în chiar centrul oraşylui, era inaugur;ată prima pinacotecă.a: Bpt�lpJ1
Realizarea aceasta este cu atât mai importantă cu cât, la vremea respectivă, oraşul, ��
era doar o simplă reşedinţă de raion în cadrul regiunii Suceava, iar o secţie de artă nu
fusese infiinţată încă nici in cadrul Muzeului regional Suceava. Meritul unei asemenea
realizări revine în intregime profesoarei de ·limba şi literatura română de la Liceul « Mihai
Eminescu » din Botoşani, I leana Turuşancu şi pictorul bucureştean Eugen lspir, care intr-o
conjunctură pe care o vom schiţa mai jos, vor ajunge să facă din înfiinţarea pinacotecii
botoşănene, un ţel şi o datorie de onoare.
Totul a plecat în anul 1 95� de la in!ţHttiva . unui grup de intelectuali botoşăneni,
membri ai filialei botoşănene a Societăţii de Ştiinţe Istorice şi Filologice din România între
care .se numărau profesorii: Ileana Turuşancu, 1\urel Dorcu de· la Liceul �A:T. Laurian" şi
Adrian ·Pricop; directorul filialei raionale a Arhivelor Statului• de •a 15ţ;ttie & nduă
monografie a Botoşanilor. Cele anterioare datorate lui Artur Gorovei şi Tiberiu · 'Crudu�
remarca11ile la vremea� lor, erau depăşite, iar numeroasele informaţii referitoare ·la judeţul
Botoşani acumulate în timp, impuneau scrierea unei monografii care să . pună· in adevărala
sa valoare acest fecund colţ de pământ românesc. O singură problemă se punea(Jin • faţa
realizării �acestui ·obiectiv - cea a .fondurilor necesare tipăririi. Autorităţile klc:ale nu se
arătaseră 1interesate de un asemenea proiect, iar iniţiatorii lui nu-l puteau' susţioo. prin •f0f1e
proprii.
,.,•

'

'
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Muzeul Jude an Bototanl

Speranţa tipăririi noii monografii a Botoşanilor s-a reaprins odată cu înr.,.,._
pregătirilor pentru sărbăt�rea centenarului Liceului ,,A.T. Laurian" care unna să
desfăşoare în anul 1 959. In ideea că autorităţile locale se vor implica în organlZ
· Bl'CI•
jubileului liceului, s-a avansat propunerea ca monografia să fJe scrisă, în parte, de fi
elevi ai şcolii, fapt ce ar fi justificat alocarea unei sume din bugetul raionului ..
tipărirea sa. Contactarea celor mai indicate personalităţi care să colaboreze la
monografJe a revenit profesoarei I leana Turuşancu. Aceasta va solicita, şi va obţine.;
colaborarea profesorului universitar Victor Tufescu pentru partea geografică, inginerul
Deodat Teodoru pentru capitolul legat de agricultură şi pictorului Eugen lspir pentru .cel
legat de artă. Toţi trei locuiau în Bucureşti, dar fuseseră elevi ai Liceului ,,A.T. Laurian"
calitate care constituia un adevărat blazon pe cartea de vizită a fiecăruia.
Din motive asupra cărora nu insistăm acum, monografia nu a putut să apară. În
schimb preocuparea pentru realizarea ei a avut o urmare mai puţin aşteptată, înfiinţarea
unei noi secţii a muzeul�i.
În docurrientarea asupra artei botoşănene, Eugen lspir a descoperit cu surprindere
şi plăcere că numărul artiştilor originari din ţinutul Botoşanilor este impresionant şi ci
acest fapt ar fi îndreptăţit organizarea unei pinacoteci la Botoşani care să le prezinte opera.
Ca atare el se adresează corespondentei sale din Botoşani propunându-i să susţină aceastl
idee pe lângă oficialităţile locale. El îşi asuma obligaţia de a face uz de toate relaţiile pe
care le are la Fondul P lastic şi la Ministerul Culturii şi Artei pentru a strânge numărul de
lucrări necesare înfiinţării unei pinacoteci şi avizele necesare în acest sens.
Colaborarea celor doi distinşi oameni de cultură în direcţia înfiinţării pinacotec_ii
botoşănene este pusă în evidenţă de un număr de 1 2 scrisori trimise de Eugen I spir
profesoarei I leana Turuşancu pe care le redăm în continuare. Ele ne îndreptăţesc să-i
considerăm pe cei doi adevăraţi ctitori ai Secţiei de artă a Muzeului Judeţean, fapt
necunoscut până acum iubitorilor de frumos din Botoşani şi pe care considerăm necesar
să-I facem public. '
·

Bucureşti, 5 septembrie 1 958

Mult stimată Doamnă,
Mi-a comunicat Victor Tufescu intenţia de a se aduna, printre altele, şi numele
celor ce au pornit de pe meleagurile bătrânei şi sbuciumatei noastre Moldove - respectiv
din Botoşani.
Salut şi apreciez această intenţie, mai ales că oraşul nostru nu este văduvit de forţe
creatoare care - într-o măsură mai "mare sau mai mică - reprezintă o piatră la temelill.
patrimoniului nostru cultural.
Presupunând că toţi cei plecaţi din Botoşani, la date şi vârste diferite, nu şi-au uitat
nici un moment locurile şi că realizările lor - indiferent în ce domeniu - rămân tributare
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primelor noţiuni căpătate în climatul cultural al oraşului nostru, socot că vor răspunde la
acest aJX!I.
In legătură cu datele de care aveţi nevoie, vă trimit alăturat un material din care
puteţi extrage ceea ce socotiţi necesar. La acesta, mai adaug că în oraşul Botoşani am
locuit de la vârsta de zece ani până la terminarea studiilor.
Din partea lui Aurel care vă trimite prin mine - omagii, vă dau câteva date.
A publicat două volume intitulate "Oameni din dosare" în care, cu un deosebit
talent şi incisivitate, ironizează pe justiţiabilii de eri, bineînţeles, nescutind ridicolul
autorităţilor auxiliare magistraturii, ca jandarmeria şi poliţia.
"
Aceasta, în ce ne priveşte pe noi, "cei doi fraţi". Nădăjduiesc că.în vizitele ce veţi
face oraşului nostru adoptiv, să nu ne ocoliţi şi să ne daţi măcar o veste telefonică.
·

Vă dorim succes în munca la care aţi pornit.
Eugen lspir

Dragi doamni Turuşancu,
Deşi am primit de mai multă vreme scrisoarea dumneavoastră şi eram dator să vă
răspund imediat, nu am tăcut-o din pricina unei munci profesionale aglomerate la care am
fost nevoit să mă supun. A trebuit să deschid o expoziţie la Bacău, neputând-o evita şi mai
ales faptul că sunt într-o febrilă pregătire cu privire la o manifestare plastică legată de
centenaru l Unirii Principatelor.
Iată deci, că justificarea nu este gratuită. Zilele acestea, Victor Tufescu mi-a adus
la cunoştinţă câteva din greutăţile ce le întâmpinaţi în legătură cu lucrarea la care
participaţi - monografia Botoşanilor. Şi tot dânsul mi-a spus că în ce priveşte orientarea
tehnică, încă nu vă este lămurită.
Eu aş dori să primesc de la dumneavoastră situaţia şi stadiul la care aţi ajuns, cu
anumite date: volumul lucrării, fonnatul, calitatea hârtiei, precum şi cine suportă
cheltuielile de tipar.
Aceste date îmi sunt necesare pentru a putea discuta la o editură - nu ştiu care va fi-.
De altfel, lucrarea editându-se la Bucureşti, mă voi putea ocupa şi personal de
condiţiile în care va trebui să (!pară.
Mai este necesar apoi, ca, în cazul când va veni la Bucureşti cineva din Comitetul
redacţional să . stea de vorbă cu mine pentru a vă da unele sugestii legate de paginaţie şi
aspectul general al unei cărţi cu circulaţie, nu aşa cum am cunoscut imprimate oficiale care
mor prăfuite în podurile instituţiilor.
Cu privire la capitolul despre care mi-a vorbit Tufescu, îl vom scrie bucuroşi,
numai după ce vom primi de la dumneavoastră punctul de vedere la care v-aţi oprit - în
această privinţă- ţinându-se seamă de toate considerentele ce stau la baza întregii lucrări.
Aştept răspunsul dumneavoastră cu privire la tot ce v-am scris, socotindu-mă
alături de botoşănenii mei în acest efort.
Vă sărut mâinile
Eugen Ispir
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1 8 dec. 1 958
Bucureşt� 30 ianuarie 1 959

Stimată doamnă Turuşancu,
De data aceasta eu am rămas dator cu răspunsul, mai ales că ne aflăm la stărşitul
lunii şi scrisoarea matale este datată 3 ianuarie.
Dar probabil că aţi aflat şi deci v-aţi închipuit că am trăit o tensiune permanentă cu
expoziţia Unirii pe care am deschis-o aici. De fapt, am creat-o pentru că Decretul pentru
desfăşurarea festivităţilor apărând destul de târziu, nu se putea realiza în pripă o expoziţie
de artă. Eu şi cu un grup pe care l-am format cu doi ani înainte, eram pregătiţi şi deci la
pagină cu operele noastre. În tot cazul, trebuie să vă mărturisesc, că n-am cunoscut
vreodată atâta entuziasm legat de vreun eveniment. Bucureştiul a participat fără rezervă la
această mare sărbătoare, iar bucureştenii au sprij init fericita inspiraţie de stat care s-a
realizat atât de spectaculos. Sunt sigur că şi Botoşanii au fost la înălţime în acest moment centenar; măcar ca o avant premieră la apropiatul centenar pe care-I aştepţi cu înfrigurare.
Să revenim la monografia care vă preocupă.
Am luat informaţii în legătură cu editarea lucrării chiar de la botoşinean de-al
nostru, un bun prieten care este în conducere la Espla. Dânsul ne va sprijini efectiv. Este
Radu Roată -nepotul răposaţilor Haralamb din Botoşani. Este fost elev al liceului Laurian.
Dânsul mi-a spus că s-au mai fă�ut astfel de monografii ale provinciei, dar la editura
ştiinţifică pendinte de M inisterul l nvăţământului şi Culturii, unde trebuie să se adreseze
Sf. Pop al Raionului (sau oraşului) printr-o adresă în care trebuie să se menţioneze planul 
aproximativ - al lucrări i -şi să se arate în această adresă tirajul, volumul lucrării, numărul
de clişee, calitatea hârtiei.
· Eu socot că 1 000 de exemplare este prea puţin, deoarece materialul folosit va
interesa mai mult decât se pare în această cifră. Părerea mea este să vă referiţi la cea 2000
exemplare. Ele se ·d ifuzează în timp şi se trimit la biblioteci în raion şi regiune, în afară de
ce se va cumpăra în librării, spun acest lucru, deoarece văd practic - cât interes provine a
scrie de publicaţii provinciale difuzate prin Bucureşti.
Apoi, dacă întregul material va fi gata în luna iulie, va mai trebui să stea o bună
buc,ată de vreme la cenzură. Trebuie apoi să vă gândiţi şi la alte imponderabile care
-obişnuit apar pe drumul unei astfel de realizări. :
Părerea mea este următoarea: materialul să fie redactat până la 1 Mai, bătut la
�ină şi trimis la cenzură.
.
. , · · Practic şi imediat trebuie făcută adresa către minister, arătându-se şi termenul
fatidic, ; întrucât este vorba de un centenar - deoarece îmi închipui că se leagă de
festjyiţăţile, bătrânului liceu din Botoşani.
In ce mă priveşte, capitolul despre care-mi vor:biţi, vă vom trimite curând. Aş vrea
să ştim dacă doriţi să folosiţi şi câteva clişee din operele artiştilor botoşăneni.
,
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Ş i fi i ndcă a venit vorba de capitolul artă. m-am g<i ndit că trebu ieşte folosit pril�ju l
fcst ivităţilor botoş.inene pentru l�rgan izarea unei expoziţ i i d e p ictură la care s ă participe

artişt i i legati de aceste locuri - I n cel ma i bun caz_ aş putea ara1*1 cu Sflttul Pnpular a l
oraşului Bucureşti care este deţinătorul expoziţiei melc c u

<<

Ion Creangă. . ( Drumurik· )i

Amintirile povest itoru lui) s ă vi l e împrun1ute pentru o lună. mai a les di lucrările

ooihncsc astăzi

în dcpozitcle S tatului, după

un

lung voiaj de câteva

luni în

Sl'

R .S.

M oldovcn�:ască .
În legătlll:ă cu această eventuală man i f�:stare de attă. ar trebu i să şt im din vrcn1c
dacă oraşu l Botoşan i are o sa lă care ar putt:a cuprinde această expoziţie cu un numftr de
circa 50 lucrări.
Totodată, ma i anticipez o mărturisire - În momentu l acesta sunt angajat într-o
obl igatie ce m i-am luat t:l\ă de oraşul P. Neamţ - care în u ltima vreme a devenit un
impmtant centru industrial - pomta de intrare a Bicazu l u i - să organ izeze prin dona ţ i i k
attişt i lor o pinacotecă. Vara aceasta trebuie s-o văd rea l izată, după care m ă voi ocupa să
f:1cem o· astfel de poznă şi la Botoşani. dacă autl)rită ţ i le locale vor dovedi înţelegere. P;înă
în momentul de f.1\ă am rea l izat la Tulcea o pinacotecă cu subiecte din Deltă şi la Bacău.
Pe dumneavoastră vă rog să-mi scrieţi dacă socot iţi c limatu l intelectual propice
unui astfel de intenţi i . Spun acest lucru, deoarece. în afară de aspectul general al ţării pc
care-I CllllOSc - în sectorul cu ltural - fk'<:are oraş are particularităţ i care te atrag sau te
resping, ori cum Botoşaniul de astăzi îmi este m:cunoscut, \nă interesează conţinutul său
spiritual în actualitate.
Dacă la Sf:1 tul Popular aveti persoane înţclegălrlare sunt sigur că vom putea relua
legăturile cu locurile copi lăriei noastre.
Salutări soţ u l u i dumneavoastră pe care sper să-I cunosc.
Vă sărută mâ inile
Eugen l spir

Bucureşti, 23 februarie 1 959
Stimată Doamnă Turuşancu
Reflectând într-una

din z i le la corespondenţa

noastră, cu pr-eocupările CI

111

sprU inirea bunelor intenţi i care ne animă, m i-am dat seama că cea dintâi căreia-i revine
toată lauda rezultatelor acestor strădan i i trebu ie să fii mata.
În u lt i ma scrisoare îmi arătaţi entuziasmu l pentru ce am propus, dar şi oan;-ce
scepticism în ceea ce se va rea l iza. Eu am pornit întotdeauna în viaţă de la ' premize
practice ca să ajung la rezultate similare. Poate vi se pare incompatibil cu temperamentu l
unu i a11ist aşa c u m scriitori i romantici I-au prezentat - mai cu seamă în veacul trL'CUt.
Astftzi, dacă structura creatorului nu se pliază după rea l ităţi le obit'Ctive a le vieţii, acesta
rămâne izolat. Eu am reuşit să pătrund optica actualitftţii. şi pe acest considcrent. să reafirm
că tot ce am promis vom rea l iza.
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Muzeul
Vă dau o însă.;cinare urgentă (să ne iertaţi că folosesc acest termen, dar socot
estţ o deformare a actUalităţii).
Am vorbit la Fondul Plastic Bucureşti în legătu� 1 ,cu viitoarea pinacot� ·
oraşului Botoşani, unde sper că am aranjat ceia ce ne trebuie. In afară de donatiile � le
face artiştii care s-au angajat faţă de mine, Fondul Plastic aprobă ca dil) lucrările le
un număr de 40
50 va ,putea repartiza gratuit pinacotecii oraşului Botoşani. Deci,
început fericit, am călcat, cum se pune, cu dreptul.
Rugămintea mea, pe lângă mata, este ca Sf. Popular al oraşului Botoşani să
imediat o adresă către Fondul Plastic, str. Luterană 7 Bucureşti, în care să arate că în
acestui an, cu prilejul festivităţii centenaru lui Liceului din localitate, se intentiooează
constitui o pinacotecă în care oamenii muncii vor pu� cunoaşte operele artişţilor
continu�du-se prin a� o veche tradiţie culturală a oraşul,.. �, 1 •
In consecinţă să se ceafă un număr de 40-?0 luqăti pi�ră şi
asigurându-se că vor fi expuse într-un local propriu unui asemenea seop. .
Această adresă care ,mi-a fost ,sugerată chiar de, directorul f�ului PlastiG
hotărăşt� astfel de acţiuni de popularizare', trebuie trimisă foarte urgenţ�
,
In ceia ce priveşte �x1>9ziţia Creangă, după cum v:-am. spus în
precedentă, tot o adresă a Sf. Pop. oraş Botoşani, trebuie s-o �ră Sf. Pop. al ....,a1Jat.q1,.,
secţia Culturală, mentiPJ1ândU-�. data pentru când se cere. Tran�portul costă
părerea mea, care transport . foarte des, cred că se va ridica între 3-4, suţe le1.
transport mai este timp, ceea ce este important, este să aveţi aprobarea. S-ar 1putea · n�<>.nn•
ca expo�iţia să se afle la Bacău în , lunile mai şi iunie, deci de acqlo ş-ar continua
spre Botoşani.
Eu trebuie să ştiu din vreme programul ca să pot sprij ini de aici.
Sper că până aici am putut da răspuns la două întrebări ale matale. Vom
pinacotecă în cursul acestei veri, flră fol)duri de achiziţii.
Cu privire la monografie, repet, să se ceară Ministerului Invăţ. şi Culturii.
grabă a Editurilor, menţionându-se datele pe care mi le-aţi arătat în ultima scrisoare. Eu
pot să obţin un calcul - nici chiar aproximativ deoarece acestea se comunică pe
oficială.
•
Cu privire la Piliuţă v-aş ruga să-mi trimiteţi datele biografice Mărculescu am material, întrucât am avut mereu legături cu el.
Eu voi lipsi di� Bucureşti două săptămâni. Chiar mâine plec în Delta
pentru o documentare. In acest timp, vă rog foarte mult insistati să se facă de
adrese către Fondul Plastic şi tot aşa de urgentă este adresa către Ministerul
Editură.
Nădăjduind că am pornit treaba, pe toate aspectele care ne preocupă, vă
mâinile, urând sănătate tuturor celor ce-i cunosc.
Eugen Ispir
-

·

'

·

•

·

.

·

A

-

Bucureşti, 9 martie 1
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Stimati doamni Tun1Ş811cu

Astăzi tn-am intors din Deha Dunării uilde am lucrat zece zile şi acasă am găsit
veşti foarte bune - odată cu scrisoarea dumneavoastră - veşti care mă obligă să vă seriu
1
imediat întrucât necesită urgenlă
'
Înainte de plecarea mea din Bucureşti am stat de vorbă cu amicul nostru C.
Prisnea, pe care l-am rugat ' să sprijine prin minister infiinţarea pinacotecii din Botoşani,
Deci cum
bineînţeles, · eu neporttenindu-i nimic din aranjamentele mele cu Fondul Plastic.
·
s-ar spune, luptă pe toat<r fronturile.
Dânsul, care este foarte săritor când este vorba de oraşul lui natal, a şi dat telefon
la mine acasă, comunicând soţiei mele că a vorbit cu Constanţa Crăciun·Li ministru adjurtct
care a şi dat dispoziţie direcţiei de resort să se execute. lată' detaliile operaţiunilor ce
trebuie tăcute de urgenţă, mai ales că c�iar astăzi am dat telefon la direcţia respectivă pusă
'
•
în cunoştinţă de cauză.
. .
O adresă a Sf. Popular al oraşului Botoşani va fi trimiSă - urgent - Ministerului
Învăţământului şi Culturii Direcţia artelor plastice prin care solicitaţi un număr de 40 opere
de artă plastică contemporană - pictură şi sculptură - în vederea înfiinţării unei pinacoteci
solicitată de oamenii muncii - în oraşul cu veche tradiţie culturală. Deschiderea acestei noi
instituţii de cultură se va face odată cu festivităţile centenarului liceului din localitate.
Totodată se va menţiona în adresă că în ceia ce priveşte alegerea acestor lucrări
delegaţi pe pictorul Eugen lspir originar din oraşul Botoşani şi că după efe,ctlJI alegerii
lucrărilor, un reprezentant al Sfatului Popular Botoşani - împutepiicit va 'veni la Bucureşti
pentru încheierea actelor şi luării 'în primire a lucrărilor.
Aceşta este spiritul în care se va redacta adresa Sfatului Popular Botoşani.
În ceia ce priveşte 'transportarea lucrărilor, aceasta va necesita unele cheltuieli
după experienţa mea - ambalaj şi transportul lor se ridică la cea 1 000 tei. Eu voiu da
persoanei care vine toate indicaţiile tehnice pentru această operaţiune, numai să fiu anunţat
la sosirea acestuia - telefonul meu 1 793 1 6.
În tot cazul, deplasar� reprezentantului dumneavoastră se va face la anunţarea
mea. �-at ruga f�e m�lt ca � ziu1:1 � d �teacă din Botoşani adresa către minister să-mi
.
comumcaţi concomttent pentru a o urrnart atct.
Deci, iată că nu m-am liniştit şi neliniştindu-mă am reuşit. Ţin foarte mult să se
facă o treabă de înaltă ţinută. Acum totul depinde de sala ce aveţi la dispoziţie'; adică de
capacitatea · ei. Eu n-aş vrea ca această pinacotecă , să devină o anexă î�ţr-un colţ al
muzeului local. Comunicaţi lui Piliuţă această situaţie şi rugaţi-1 şi din partea mea să
�onstate dacă sala este corespunzătoare scopului şi suficientă pentru un număr �e lucrări '
�ca 70 - dimensiuni mijlocii.
'
.
Cu privire la Lucia Orchiş o voiu căuta-o personal.
Mă ertaţi că vă dau atâtea obligaţii dar ca autori morali, nu mai putem părăsi hora.
Multă sănătate.
'
Eugen Ispir
•

·

·
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Stimată doamnă Tu.-uşancu
Vă scriu pe fugă deoa rece sunt pc fugă. P lec în ciitcva ore d i n Bucureşt i pfmă la 3
ma1.

Vă vestesc că a sosit adresa prin Suceava şi în ziua de 4 ma i u rmează să
lucrările pentru Botoşan i .
După a legerea lor, vă vom comunica pentru a n e trimite u n delegat să l e ridice.
Vom avea gr�j i să se a leagă lucrări reprezentative şi instruct ive şi . . . mai pe
înţelesu l majorităţi i celor ce vor fi sort iţi să le vizioneze.
M a i târziu vom avea grijă sf1 trimitem şi lucrări ma i libere, dar după ee se va
învăţa a l fabet u l plastie
Vă doresc sănătate şi m u lt noroc să înfăpt u i ţ i tot ce v-aţi pus în gând.
Eugen l spir

27 apri l ie 1 959 Bucureşti

Stimată doamnă Turuşancu
După cum v-am salutat în ult ima scrisoare, săptămâna aceasta să facem t rierca
lucrărilor pentru Botoşan i . Operaţia s-a început, pe parcurs s-a produs un mic intermezzo
ndministrativ pc care cu îl socotese şi important şi necesar.
Direcţia de res011 din M in ister. adică cei ce deţin inventarul operelor de a11ă, a
cerut o completare a formelor care s-au făcut până acum în ce priveşte acest t ransp011 de
lucrări către Botoşan i .
Aceste forma l ităţi s e referă l a :
a) capac itatea să l i lor de muzeu eventual să s e trim ită aici şi planul locu l u i indicat
pentru aceasta.
b) dacă S tatul Popular este de acord să creieze o schemă min imă pentru a se
încadra ( eventuaLtransfera o persoană de răspundere şi un ajutor în acest scop tec.
Nu vă mai înşir mici amănunte de care veţi lua cu noşt inţ{J din adresa M in isterul u i
căt re Regiunea Suceava. care urmează n v i s e comu nica. f k a I t tel am vorbit s ă se trim itA
în copie şi St.'Cţiei C u ltură Sfat Pop. l �otoşan i conţinutu l adresei pentru a nu se p ierde t imp.
Dt..'Oarece între lucrările sek'Cţionate am putut strecura ş i d intre c lasicicum sunt
.
"Grigoreşt i i . socot că M in isteru l vrea să asigure st..'Cu ritatea acestor opere prin
obl igaţ i u n i le serisc luate de S fillul Popular în această problemă cu lturală şi ma i a les pentru
cont inu itatea acestei inst ituţii de :u1ă . M i s-a spus că sunt cazuri în ţară c:lnd după ce s-a
deschis muzeu l, printr-o dispoziţ ie loea lf1 a s r Pop. s-a l uat c lădirea pentru alt scop, iar
operele de artă au fost aruncate în depozite.
Pentru a se feri de asemenea situaţii. M in isterul ia aceste măsuri pe care cu le
socot necesare acum când mi s-au dat c.\cmplde de ma i sus.
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Dt.'C i, rugămintea mea este să aduceţi la cunoştinţă celor în drept cele ce v-am
scris ş i imediat după primirea adresei M in isteru l u i - adresă care pleacă imediat de a ic i - să
se răspundă la punctele cerute.
Eu sunt bucuros că am a les lucrări foa rte interesante, iar şefu l sc'Cţiei mu?.ee din
M i n ister care este ş i critic de a11ă şi-a c:xprimat dorinţa să f<tcem amfmdoi u n drum la
Botoşan i pentru a da indicaţii la arm�arca muzeu l u i .
Vedeţ i cfttă importanţă s e d ă acestei n o i inst ituţi i d e artă a oraş u l u i Hotoş:mi !
C lădirea despre care mi-aţi vorbit î n una d i n scrisori. pare să fie interesantă şi
aceasta trage mult în cumpănă ma i a les că M in isterul ţ i ne fnarte m u lt ca muzeele sale de
a11ă să fie aspectoase.
Am mai e:xpl icat la M in ister că acest muzeu trebuie să fie deschis la data
fest ivităţi lor Liceu l u i Loca l.
Î n legătură cu restul materialelor ce ne intereseaz,1, eu am început cronica mea c u
plasticii botoşăneni p e care i-am dibu it. începând bineînţeles cu Luchian.
Amicul meu Dragoş este din Huşi. La Botoşani a tăcut şcoa la m i l itară în primu l
război mondial.
Am vorbit cu V ictor T u fescu în legătură cu răspunsul Editurii şti inţ ifice ş i cu
m icşorarea număru l u i de pagini, deci, concentrarea materialelor ce se vor publica. Tufescu
va veni la Botoşani.
Vă rog să mă ţ i neţi la curent cu data ş i formu larea răspunsuri lor la adresa ce se v a
prtml.
Vă răspund cu "Adevărat a Î nviat'" ş i \ ă doresc mu ltă sănătate.
Eugen l spir
9 mai 1 959
Botoşan i

Stimată doamnă Turuşancu
De la u lt ima mea scrisoare n-am primit n ici un răspuns. Z i lele acestea am trecut la
M in ister u nde m-am înt�î l n it cu tov. Prisnea care se interesează de cursul rea l iz<1rii
muzeu l�1 i. l -am spus că suntem în aşteptarea u n u i răspuns despre a căru i som1ă încă nu ştiu
n i m ic. In ceia ce m-aţi rugat. îmi va da unele date biografice pentru a le folosi unde aveţi

llCVOIC.

Aşa cum nHt întrebat dânsul vă întreb şi eu pe dumneavoastră: ce se a ude cu
răspunsul cerut de M in ister? Este vorba de o renunţare din p:111ea Botoşa n i u lu i sau cei din
S uceava nu vor să-şi ia obligaţia sarcin i lor care decurg normal la creionarea u n u i
asemenea inst ituţii?
Eu cred. aşa cum v-am pus în penultima scrisoare. cft datele sol icitate de min ister
sunt justificate şi v-am spus chiar mot i v u l .
Am a v u t câteva e:-;cmplc muzeu l - respectiv lucrările a u fost repartizate la diferite
institutii iar clădirea dăruită altui scop.
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N-aşi vrea să ne înecăm Ia .mal după ce am reuşit atât cât ştiţi. Fondul Plastic mi
pus asemenea întrebări, dar acolo am rezolvat-o mai simplu, spunându-le că Minist
este în aşteptarea răspunsului.
Eu am scris materialul pentru monografie. Îl vom bate la maşină şi vi-I vom
trimite.
Vă rog foarte mult răspundeţi-mi ce urmări s-au· dat adresei pomenite, ca să ştiu
am tăcut.
·

Vă sărut mâinile şi multă sănătate.
Eugen Ispir
1 Iunie 1 959

Stimată Coniţă
Î n fine, cu puţin sbucium inerent în raporturile cu statul, treaba s.a tăcut. Adresa
de la Suceava a sosit şi ministrul a instituit comisia pentru definitivarea' transferului de
lucrări pentru Botoşani.
i,
Am fost convocat de două ori şi am stabilit definitiv numărul lucrărilor. Au fost
discuţii cu privire Ia caracterul conţinutului muzeului, adică, dacă să cuprind artă clasică Şi
contemporană. Datorită faptului că spaţiul de expunere este de aproximativ 40 metri,
calculat de noi aici după planul trimis de Botoşani, am socotit că în cele două camere,
pentru moment nu se pot expune fericit decât maximum 3 5
40 lucrări (în plus patru
sculpturi).
Eu am fost bucuros, şi de atâtea mai ales că, potrivit adresei Sf. Pop în viitor - aş
spera la un viitor apropiat - spaţiul se va mări. Datorită faptului că încă nu· este clădire
izolată, cu posibilităţi optime de securitate a lucrărilor, Ministerul a avut rezervă asupra
trimiterii unor clasici, promiţând că în viitorul despre care vă pomeneam mai sus, să fie
această operaţie.
Cunoscând climatul cultural al oraşului nostru şi interesul ce-l va depune în viitor
pentru dezvoltarea acestui nucleu de artă, eu sper că e va găsi într-o zi o casă mai potrivită
unui astfel de scop, iar opera noastră de astăzi va căpăta curând destinaţia pe care o visez. '
M inisterul vă va comunica data când se va trimite delegatul Sf. Pop. Pentru
facerea formelor şi ridicarea lucrărilor. Eu voiu avea grijă ca concomitent să vă scriu,
întrucât voiu fi anunţat asupra datei de mai sus.
Am căutat ca între expozanţi să trimitem ·mai mulţi moldoveni unii chiar din
Botoşani. Îmi pare rău în schimb, că toate lucrările mele din colecţia statului sunt plantate
· la diferite muzee din ţară. În depozitul M inisterului nu mai există decât una mare de 1 0
m.p. care nu putea fi trimisă la Botoşani. Deci, voiu trebui s.<� clau o lucrare din colecţia
mea care se va ambala odată cu cele alei M inisterului.
-
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Interesant mai este un fapt: Regiunea Suceava nu se lasă mai prejos şi a anunţat
deja, cu aceiaşi ocazie, M inisterul că va face o mare pinacotecă în viitorul palat al Culturii,
în care 7 camere vor fi afectate acestui scop. Eu mă bucur că noi am reuşit să mobilizăm şi
ambiţia altora şi urez perseverenţă sucevenilor în gândul ce-l nutresc. Poate că în ziua când
vor vedea Botoşanii la înălţime, vor căuta cu mai mulă hotărâre, să se aşeze pe treabă.
Vă sărut mâinile, dorindu-vă în continuare aceiaşi tinereţe în munca
dumneavoastră.
Eugen l spir

Stimată doamnă Turuşancu
Mă simt obligat să curm pentru a vă comunica ultima situaţie în legătură cu opera
începută şi oarecum terminată.
La M inister, persoana însărcinată cu transferu l tablourilor pentru Botoşani, a fost
în concediu până astăzi când vă scriu. Am luat contact cu respectivul care mi-a spus că a
transmis la Botoşani lista lucrărilor stabilite, dar că operaţiunea se va face după 23 august,
tot perso!'alul direcţiunii fiind angajat pentru expoziţia de stat legată de data de mai sus.
In schimb, tot astăzi am lucrat la F. Plastic, care potrivit vechii adrese trimisă de
Botoşani, a fost de abia acum operată. Deci în completare, am mai ales __:_ pe- lângă lucrările
ministerului un număr de picturi şi sculpturi. Mâine se va da decizie în acest sens.
Deoarece eu voi lipsi din Bucureşti până după 23 august, am lăsat vorbă atât M inisterului
cât şi F. Plastic, ca de comun acord, la sosirea mea �n Bucureşti, să fie chemat aici
'
delegatul Botoşani lor pentru luarea în primire.
În ce mă priveşte, după cum v-am scris, eu vă voi da o lucrare din atelierul meu.
Speram să pot da două interesante lucrări ce le aveam în stocul F. Plastic, dar în ultimul
moment le-a luat ONT-ul
În momentul de faţă sunt extrem de obosit. M-au consumnt mult lucrările pentru
expoziţia de stat, care m i-au dat probleme grele şi mai ales introducerea lor în actualitate.
Pentru divertisment, plec la pescuit în Deltă, adică acolo unde lucrez de câţiva ani.
Vă doresc sănătate, mai ales acum când - sunt sigur că v-a obosit sfărşitul anului
şcolar.
Eugen l spir
28 iulie 1 959
P.S. Vă trimit un tabel cu suplimentul de lucrări repartizate de F. Plastic. Se vor
completa cu cele de la minister. Deci, va fi un total de cea. 50-55 picturi şi vreo 8
sculpturi. Rog cercetaţi la Sf. Popular dacă au primit tabelul - cu lucrările de la minister.
Bucureşti, 27 septembrie 1 959
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Stimată doamnă Turuşancu
De data aceasta nu mai ştiu cum să-mi încep scrisoan.:a . Sunt o serie de �:xp l ica !' i i
p e cart.: trebuie să l e dau, mai a les · c ii trea ba nu m e rge întotdcapna .aşa c u m am dori.
l mponderabi lcle ne aşteaptă la fiecare pas � i în cazul nostru nu am fost scutiţi.Dar. \ Orb a

,)

ciintL'C u l u i. totu-i trecător.

S-o pornesc de la tablouri. Eri am fost la min ister unde am căutat stt a fl u m isterul
temporizării trimiterii l u cră r i l or la Botoşan i . Şi am afl at . L ista care mi-a IC.JSt înaintată in

urma selecţionării iăcută de o comisie împreună cu m i ne. nu a fost ap robată in tegra l . pc

motiv cii m1 toate lucrările conţin tematicft JK'cesară unui muzeu de provinc ie. 1 3 l ucrări
urmează a fi în l oc u ite cu a ltele în scopul de mai sus �i ma i puţin fixma l istc. M inisterul ţ i ne
ca deocamdată. pentru muZL'Cie de acest gen. nu trebuie f()lositc şocuri prea v iolente. Deci.
principiul unei a11e ma i cuminţi urmează să opereze ş i în cazul nostru. La M inister m i s-a·
spus că cele 1 3 l ucrări care au căzut de pe l istă vor fi înlocui!i! cu cea tre i sftptămi1ni uu
a ltele şi atunci se va invita del egatu l Sf. Popular Botoşan i . CrLxi că va coincide data cu
soluţionarea definiti\ ă a stoc u l u i F. Pla.stic. D<.'C i; iată stimată dl1<tmnă Turuşancu, că eram
dator cu această ex p l icaţie şi în consec in l'ă v-am trimis-o.
Cu acest prilt:.i vă trimit şi a11icolu l pri v itor la plasticii botoşăneni: l -am pomenit
.
pe cei ma i de seamă. întrut am socotit că nu t ot i cei care prin occident ţ,in o pensulă în
mâ ini sunt pictori. Profesia aceasta grea şi pretenţioasă şi amator i i se cunosc din cap Li l
locu l u i.N-am vrut să lac caracterizări .tehnice pentru a nu cădea într-o �.:nm ică plastică
obişnuită - ceea ce nu era de dorit în cazul nostru.
Ceea ce am constatat cu prilej u l acestei grupări. este că Botoşanii noştri au dat
l'ării un important număr de a11işti plast ici. Probabil .că există o taină încă nedescifrată de
mine.
Noi am intrat într-o nouă campanie de l ucru . M u nca este grea şi din ce în ce mai
preten ţ ioa să .
Dacă mai aveţi nevoie de explicaţi i în tot ce ne frământă, vă rog să-mi scrieţi.
M u ltă sănătate
Euge n l spir
P.S. I n legătură cu a11icolul ce_ vi-I trimit. am fost pus într-o situaţie pen ibi l ă când
•

am fost nevoit să scriu despre m ine. In contex tu l a 11 i c ol u l u i nu puteam f igura , deci a m
găsit singu ra soluţie s ă apar i n subso l . aşa cum. d e a ltfel. am făcut.
Eugen l spir
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Stimată doamnă Turuşancu
De când aţi plecat din Bucureşti am căutat să iau legătura cu cei pomeniţi în
discuţia ce s-a făcut la mine, dar n-am putut vorbi decât cu Se. Calimachi care este puţin
suferind pentru moment. Este şi la el covalescenţă după operaţie.
Mircea Pintilie este în concediu pentru două luni.
Pe lângă plăcerea de a mai sta de vorbă cu matale şi cu simpaticul matale soţ
scrisoarea aceasta vă mai pune P.U in pe drum. Asta-i soarta matale i îndrăzneala mea.
Chiar astăZI imi• eoo1unică Fonduf la�iq; rea�i ihotărât S�· ier.hine foarte repede
cu trimiterea ifbl�r��' � J;t :�eşte idresa .. �t�n�ului J rin pre . solicită ��c�rile de
.. .
r.
t ·::
' ,
:�
·'
:.:1 - • if j•
artă.
Regiş�t6ruJ. '1ne� �te ciuţând-o.... Eu ���m·; daJ �lo i!l, p�p!,fii��U;le că vom
obţine o copie după aceastl adresă.
Vă rog pe dumneavoastră insistent, ca de îndată ce primiţi scrisoarea mea, să
ob,ţi.�i:�.l� Sf. PoP!Jilll' o. nouă adresă în cel mai bun caz, o copie cu numărul şi data la
care a foSt trimisă aici.
Ar fi de preferat s-o luaţi personal şi s-o trimiteţi pe adresa mea de aici pentru a o
duce persona l.
' • '
'Trebuie profttat de graba Jor �ci omul se-răCeşte·repede .
Cred că după oper8ţie .V...aţi refiicut. Aţi cotnplet:at desigur (»aţi pierdut.:
' , , Ce mat face dl. lfuruşancu? Vă rog să-i transmiteţi caldele mele salutări.
1.
, pumneayoastră . �ă urez sănăt\te şi "'uIt spor în osteneala pe 8\re o. desfăşur�,ti . în
treburile �eşţi.
'
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RESTAURAREA UNEI SCOARŢE
..
DE LA SFÂRŞITUL SEC. XIX DIN DEPOZITUL
MUZEULUI DE ETNOGRAFIE - BOTOŞANI
,, 1

1

•1

1

'

ELENA VĂCUUŞTEA
' 1

:
În cadrul Secţiei de Etnografie a Muzeului Judeţean B�ni se găseşte
frumoasă colecţie de scoarţe şi lăicere de o mare diversitate şi bogÎţie. · '
Scoarţa de fatA datată 1 880, achiziţionată din ' zona Săveniului (Petricani
(lucrati tn rliboi manual în tehnica "două iţe")/are formă dreptunghiularA, dÎmensiun
mari (3,35 - 1 ,20) şi este confecţionatii din lână (băteală) şi păr de lână (�tzeală). · d
Fondul scoart�.i este de culoare închisă (negru spre.) �run) favorizând. reliefar
omamentelor dispuse în câmp.
Gama cromatică s-a limitat la lâna naturală: alb, gri, negru (mai multe nuant
ale aceleiaşi culori), la bej şi maro obţinute prin vopsire vegetal! şi la culoarea roş·
obţinută prin vopsire industrială.
Compoziţia scoarţei este complexă, cu un câmp omamenta1 mixt, original ş
interesant, cu motive amplasate distinct având fiecare personalitate, cu imagini di
viaţa cotidiană în care realul se împleteşte cu fantasticul. Ceea ce frapeazA est
fantezia creatoare a ţesătoarei ce oscilează între tradiţie (jocul caprei) şi inovati
portretizând unele personaje, inedite pentru lumea satului, în realizarea cărora
sesizează o anumită tentă satirică.
Motivele antropomorfe (bărbat, femeie), motivele zoomorfe (cal, cerb) ş
motivele skeomorfe (cană, umbrelă, evantai) ce ocupă pozitii centrale în deconl
scoartei se gAsesc alături de motivele fitomorfe (pomul vieţii stilizat), avimorfl
(cocoşi) sau motivul rombului, ce umplu spaţiile de deasupra motivelor principal
alăturând motive decorative flră nici o înrudire tematică între ele. În partea de sus,

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

3 14

ACTA MOL.DAVIAE SEPTENTRIONALlS

latura lungă scoarţa se termină cu uh· chenar îngust în motivul geometric "dinţi de
ferăstrău''.
':

Scoarţa începe c u o imagine din
casă, unde, pe o masă e aşezată o oală de
lut şi continuă cu o imagine din curte în
care un mânz suge la o iapă, în spinarea
căreia stă un călăreţ în costum de jokeu,
cu pălărie, cizme . şi mănuşi roşii, cu o
mână in şold iar cu cealaltă mână ţinând
hăţurile.
Chiar în centrul piesei este
'
prezentată o familie de oameni înstăriţi,,
formată dintr-o doamnă cu o pălărie roşie'
,
pe cap, o umbrelă într-o mână şi o cană de
cafea în cealaltă: Lângă ea, un domn
elegant îmbrăcat într-o · tunică roşie la
două rânduri de nasturi, cu joben pe cap,
cu ·un evantai într-o mână şi un baston · în
cealaltă mână.
' ·
.
'
Scoarţa se termină cu imaginea
fantastică a unui cerb care are cap de
pasăre cu barbă sau cioc .
· Cei trei cocoşi . tes.uti deasupra
.,
motivelor pr.incipale sunt aproapţ. nelip�iti de pe ţesăturile din zona Botoşaniulu i,. ,ei .
reprezentând pasărea solară, de bun augur.
·
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Toată această revărsare pitorească de fantezie şi umor a creatoarei, reuşeşte să
surprindă cl imatul unei epoci, precum şi câteva trăsături specifice acestui colt de tară
românească.

.,

•

1

�.

.
'

' 'A dusă în r laborator · într-o stare proastă de conservare, scoarta prezenta
depuneri masive de praf ·şi murdărie: Datorită folosirii îndelungate, deteriorările erau
...
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evidente pe toată suprafaţa, a'tât în zonele centrale unde se observau numeroase
ciupituri şi găuri (datorate uzurii funcţionale şi atacului de moli'i), cât şi la margini, .
. .•.. �
unde atât urzeala cât şi băteala erau rupte şi destrămate.
Latura de sus era îndoită 4 cm şi deasupra ei de la un capăt la . celălalt era
cusută o bandă de pânză de culoare închisă, tot în partea de sus scoarţa era "cârpită" cu
un petec din alt covor.

, ,

' 1

H
'

t1 f

'

După curăţirea uscată a piesei (prin periere şi aspirare) s-a făcut un test de
cy loare pentru a vedea cât d� stabile sunt cu lorile.
1
C urăţirea umedă a constat în i,nersarea scoarţei în, soluţie de apă caldă cu
Romopal OF 1 O timp de 3 0 1;ninute, după care s-a spălat cu o perie cu părul moale (în
lungul firelor de urzeală), pe o part� şi pe cealaltă, schimbând de mai multe ori apa,
până piesa s-a curăţat complet.
.
- C lătirea s-a �cut cu apă din abundenţă, iar în ultima apă, de clătire s-a adăugat
acid acetic (pentru împrospătarea cu lorilor) şi gl icerină (pentru avivare).
În u ltima etapă, cea a reconstituirii şi fi,n isării obi�ctu lui, s-� trecut mai întâi la
alegerea materialului folosit la restaurare. Lâna cu firul , la fineţea şi grosin;tea, firu lui
iniţial, s-a spălat foarte . �ipe,, pent�u : degresare şi s-a vopsit cu coloranţj vegetali şi
coloranţi �cizi r,ţzist�nţi la ly�ină , şi spăJare. Vopsirea s-a făcut prin compar!ltie, în
tonalităţile culorilor originale.
,
,
gd�tă pr,egătit n�ateri!ilul, s-a desfăcut bucata de pânză (ce conso,l id� ll}tura de
sus) şi pet�ul şi s-,a opseryat c�. urz�la e�a ryptă de la un cap�t la celălalt, ia� băt�ala
a,yea Jir�'e de lâ� Jragiljplte, rupte, sc�m�şate pe suprafeţe qestul de �xi.
.
;
După desfacerea · petecului, în scoarţă a rămas o ·gaură cu dimensiu1�ile de 42
cm - 29 cm
,

·
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S-a trecut în următoarea etapă, la refacerea reţelei de urzeală în zonele în
aceasta era ruptă sau 'slăbită. Datodtă faptului .că o latură lungă a scoarţei avea u
ruptă sau slăbită pe toată lungimea ei, a fost necesară introducerea firelor noi, de la
capăt la celălalt. O parte din aceste fire noi nu au mai fost susţinute de băteală n.....rru•
că şi aceasta lipsea pe suprafeţe mari şi au rămas suspendate la capete, aşa că
trebuit introduse printr-o pânză groasă de in care la rândul ei a fost fixată pe gherghef.
După ce s-au introdus toate firele de urzeală (pe traiectul firului iniţial, cu
acului cu ureche lungă şi vârf rotunjit) scoarţa s-a montat pe gherghef cu o <>t..,"t;."•

deosebită pentru ea firele de · ta margine sA fie perfect întinse, sA nu gofreze sau
tensioneze marginea. De aceea în timpul restaurării marginii pentru o corectă refacere
covorului, sub aceste fire s-au introdus suporturi din material îmbrăcat în textil.
Restaurarea s-a ftcut pe principiul reconstituirii şi consolidării. Suprafeţele
lipseau au fost completate cât mai identic cu zonele lipsă, prin analogie, resl�1:ăJ,uu- ...._
îndeaproape cromatica motivului iniţial, tehnica de ţesere (două iţe) şi
materialului. Aceasta nu contravine principiului lizibilităţii (se poate desface nru•iin.1\
deoarece zonele de intervenţie pot fi foarte uşor depistate pe versou l lucrării şi chiar
faţă, pentru că ţesătura nouă prezintă o suprafaţă mai pufoasă faţă de cea veche care
lucioasă (frecarea în tiinp). Acest efect al ţesăturii noi se estompează in. timp.
Suprafeţele din scoarţă unde băteala era slăbită, roasă, scămoşată, s-au refăcut
prin consolidare, cu o reţesere pri1ntre firele de băteală existente cu 'un fir de lână având
·•
grosimea la jumătatea firului original.
Când a fost restaurată prima porţiune din scoarţă, aceasta s-a rulat' pe anf•ralnPr
ş'l o altă zonă a' fost fixată pentru o nouă intervenţie, astfel, din· aproape în aproape,
toată piesa a fost refăcută.
'

·

Scoasă d� pe gherghef, ea a fost călcată intre două pânze' umede, s-a dublat cu
pânză de· bumbac în punct "sa ia" şi' s-au ftcut cheiţe in partea de sus astfel încât pusă
în starea de conservare necesară ea 'poate fi expusâ acum în' sălile Secţiei de Etnografie
'
, a Muzeului Judeţean.

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

318

ACTA IIOLDAVlAE Şlt,-rENTIUONALIS •

COJOCĂRITUL - MEŞTEŞUG ŞI ARTĂ
$TELJA,NA BĂLTU,ŢĂ
.

Blana a constituit prima îmb�ăciJ;ll inte a oamenilor preistorici, P,rintre cele

dintâi materii prime prelucrate de om.

Ca meşteşug �tinat confecţionirii pieselor de îmbrăcăminte, cojocăritul

poate fi situat anterior ţesutului.
Pentru pe�;ioadţl ,paleolitică, pielea a avut multiple funcţional.ităli

- ''folosirii ca
aşternut p� pământul rece, perdea ,la gura peşterilor, pentru confecţionarea obiectelor
vestimentar�. ca acoperişuri pentru locuinţe ". 1
.
Săpături le. şi cerc�area arheologicA au S<;:os . la lumini diverse unelte, unele din

ele, dovedi�u-se a, ti unelte pentru prelucrarea blănurilor şi pieilor.

Paleolit.icul mijlociu este o etapă decisivi în prelucrarea pieilor. La Ripjceni,

punct� l Izvor, j!Jdel41 Sotoşani, pe malul,. J:>rutului, vânltorii musterieni au amenajat
complexe de Jocu ire, cu vetre de foc, resturi de faună fosill.

. , ".CoTQplexele de, la Ripice�r psemă(lploare. . �a str)Jctură cu Olduvai (Africa),
deşi "!fli rfC�lfle , cy 26 83{1, ,- !70�0 ani (. 1/r. Repre�enlau adăposturi temporare..
deschise, ai căror pereţi RUteau atinge 2 m inălţi1f1e, fiindformaţi �in oase de mfiiri
dimensiuni fixate cu ajutorul unor bolovani de calcar "1. intregul complex de locuire
era placat CII f.iei de .a�imale. PeiJ.try paleoliticu/,s�perior, culturi ale, epodi, conţin
un inventar littc cu variate tipuri1 de unelţe adaptate pr,eluc,rării pitfilor. D� g:'îe11Jenea
pentru epoca neolitică, epoca bronzului, perioada getq - ,.dacică se cunosc unelte
pentru prelu.crarea blă,n.ur��or. lstqricul grt;c. #ero.do,t. in sec. V i. Jfr{ narând
expediţia lui Da�;ius peste Dunăre .spunea că <<Tracii (geţii) ,luptau av4!Jd pe c,ap
căciul,i , din piele de, vulpe, pe trupuri t.unici şi deasupra manta.Je lu,ngi,
impies(riţate>:>� de�pre care.$e poate crede că arfi fost cojoace mari impodobite,ţu
'
aplicaţli de piele. Există şi o icon�grafie relativ b'ogală injăţişând daci cu cojoace pe
monumentul de la Adamcli$i,
după eţ�m
pe un mo11ument funerar din timpui lui
,
1
·

\1

'

•

..

'

•

...

1

'

'

1'

Dr. ing. Deselnicu, prof. dr. Ştefan Olteanu, prof. Victor Teodorescu, Istoria prelucrării
f!ieilor pe teritoriul României, Editura tehnicA, Bucureşti, 1 984.
1

1

1

· Jdem.
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•

Hadrian (Începutul sec. 2 d. Hr.) dedicat unei notabilităţi a Capidavei,
reprezentat un păstor cu plete Învelit Într-o sarică lungă până la pământ .. . "3
La Botoşani, breslele de cojocan şi blănari, existente încă din 1 768,
statut propriu, bucurându-se de ocrotirea şi sprij inul legilor.
Istoricul N icolae Iorga, în calitate de Membru al Academiei
Şedinţa din 9 septembrie 1 9 1 1 , se referă la Statutul Breslei blănarilor.
"În arhii'i'J · 'bisericii �fânt fui 'ili'l!:dhi?Boto�·ait ts�p'âs1. iidz'4 , .îJtcp un
lungăreţ, legal În piele, care cuprinde s/alutele şi, am zice, Analele Breslei nu.rnnr.".
şi cojocarilor, care a trăit În acest mare oraş al Moldovei-de-Sus din cele
depă�tale vrernuri ''4 ' '
Privilegiul de întemeiere al Breslei blănarilor la 1 768 a fost dat de M itropol
Gavriil Calimah în timpul domniei nepotul� i său Grigorie Calimah.
.,
''Gavriilu. cu mila lui Dumne'tlfu· arhiepiscdpu' ' ş'i Mitopolitii a
' 1 · ,1 " �
'·
· · 1' 'r·
Moldaviia.
'
·
În -zilele pr'ea innălţatulul 'Şi'de Hs. ' Iubitoriului f)bmnului nostru !o r;r,;un,,.iJ
loanii Calimahu Voevodu au venitu innaintea noastrli · , blăndrii dirli /
·
Bot�şdnfloru şi au terşutu ca ;s� osăbească · Şi ei breasla loru cu catastihii,
obiceaiulU altorii breasle de printr ' alte târguri şi oraş'e.'· Dreptu aceia .Şi noi, vm�an•aa•
dumnezeiasca râvna lor şi cumii că cearerea /orii ia!)'te 'cu cale şi spre paza un.rrn
obŞtii CU bună •fănduiJlă /e�amu aŞăiatu osebită breaslă întărindii atÎta .W.IItUr.'HH'U.
praznicului c-au alesii inşisii t!J-liiprăznui, · a S.făntului slăvitului şi
Prorbcu Ilie The'zviteanulu, ' 1a luna lui Iulie in 20 de zile, Citii şi alte· aşăzări
ObiceiUri, Care :CU fOţii le-OU priintitU, după CUfnU Să' ·VOrU ' Însemna fn· rnlffl.\'·llnUtfJ·
'
·
· ''
• ,"
•
·
,
..
aCeSfa. "5
" ' Urn'lează 8 condiţii · pe care meml)rii breslei sunr' obligăti sA le îridepl
după care; la 1 768, Mai 1 3, �emnează' Davriilu M itropoli'M ·Moldavii, punând' n
. '""'"'t.-!1
neagră cu· Sf. Gheorghe: <<Stu 6hoor>> şi <<Peeetea M itropoliei Moldovei,
.
·,
. •1
,.
''
,-. , ,,
'
M itropolit, 1 7'60>>.
Pe 1�- 1 85 1 nieşte�ii' români întâmpină concurenta unor1meşteri aparţinând' altor
1 •· · . . ,
etnii. In âceastă situâtie se adresează· lsprăvniciei' -cu- plângerea.1
'�
.
, ,\
'
Onoratei isprăv. A nnut Botoşanii .
"lscăliţii breslaşi blănari di11 acest oraşu au statorhidte 'aşezămân�uri, atâ
prin hriso'ilve de la foŞtii de mai nainte luminaţi Domni,- Cit şi de la preos.finţiţii
Miiropoliţi.' hotărăto(i'rl!' ca· nici de cum să se amestece in ea naţii strei1ie ... Pentru că. -"
prin felurite uneltiri, specularisind aciastă mesărie, ne strică· alişverişu_l, Şi prt'ft
l'
.
1t ·
1
, ,.
.
'
-----..,-·-....
.,.... -- �
'
'
·

'

_:_.

·

· ·

·

�

•

·

·

·

'
·

3

�

•

•

•

•

•

G'eorgeta Stoica, Paul Petrescu, Maria

•

.

t

Bocşe; Dicţionar de artă populară românească,
l

.

.

Editura şti inţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1 985, p. 1 48.
Nicolae Iorga, Breasla blănar'ilor din ·Botoşani, Catastihul şi Actele ei, şedinţa de la 9 .

4

septembrie 1 9 1 1 , p. 1 .
s Nicolae Iorga, op. cit. ,

p.

.• . .

5.
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urmare să aduce jignire şi ch�ar dumnezeescu/ui locaş cu hramulu Sf Prooroc 1/ii, la
care aciastă briaslă este Închinată şi care numai prin ajutorulu său intîmpină cele
trebuincoasă, neavând rliciun venit ". 6
Statistici le existente din secolul al XIX-lea păstrează o evidenţă a meşterilor
din zonă. '
"În 1 885 la Dorohoi lucrau 4 cojocari, la Suliţa 25, la Ştefăneşti 1 7 ".
Din "Dare de seamă asupra stării economice a judeţelor Botoşani, Dorohoi şi
Suceava ", reiese că în 1 906, numărul cojocarilor din Dorohoi se ridică la 34.
Tot informaţi i de arhivă menţionează şi alte centre de cojocărit: pe la 1 89 1
(Rădăuti Prut ş i Văculeşti), pe la 1 904 (Ziătunoaia, CristeŞti ş i Tudora): pe la 1 920
'
(Mihălăşeni, Frumuşica şi Ştefăne�ti). ·
După 1' 950, treptat,
numărul meşteri lor cojocari a început să scadă, rămânând
'
'
doar în câteva sate.
Tehnici de prelucrare a pieilor
·
În procesul prelucrării piei lor şi blănuri lor de animale se practică o serie de
operaţii pentru curăţarea de blană sau pentru obţinerea impermeabilităţi i şi a unei
flexibilităţi. O primă operaţie este tăbăcitul ("tăbăcăritul") sau dubitul". În acest scop,
"
se folosesc diferite reţete. Pentru tăbădtul "la ud" pieile se introduc în vase mari de
lemn într-un amestec de apă de var, tărâţe de grâu, zer, unde se lasă două săptămâni.
Din punct de vedere tehnologic, tăbăcirea sau în cazul blănurilor, argăsirea
erau primele etape ale drumului pe care pielea îl parcurgea din starea crudă până ce
era transformată în produs finit.
Altă metodă cunoscută, este tăbăcitul "la uscat", prin care, pielea este b i'ne
întinsă pe o suprafaţă plană şi apoi presărată cu multă sare şi cenuşă care absoarbe
umezeala. Aşa este lăsată până la 1 4 zile. Pentru îndepărtarea părului se · pregăteşte o
soluţie de tananţi vegetali. Se macină coajă de copac (arin, stejar, brad). Făina obţinută
se fierbe până la 6 ore. În zeama răcorită se lasă pieile pentru murat câteva zile, pentru
'
a se desprinde părul.
Într-o soluţie pregătită din 1 00 gr. piatră acră, 1 00 gr sare şi 2 păhărele de acid
fosforic pentru fiecare piele şi după o durată de circa. două săptămâni, puteau fi uşor
desprinse prin răzuire, resturile de carne.
După ce erau scoase din soluţiile de tăbăcit, pieile erau lent zvântate la umbră
ş i apoi întinse cu un cârlig", erau prinse în stative" ş i rase cu gripca".
"
"
"
«Urmează cărnuirea (pielea fixată într-un "război de tras piei", este curăţâtă de
orice rest de carne), apoi "ghipsuirea" adică presărarea cu 1psos, ca să rămână albă,
după care se mai curăţă o dată în războiul de tras piei" şi este croită". 8
"
·

·

·

6 ldem.
7 M ihai Cojocaru, Dezvoltarea meseriilor in oraşul Dorohoi intre 1818 - 1900, în volumul
"
"Din trecutul Judeţului Botoşan i .
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n Botoşani
.

Crok�

'
· �Jănarii - cojocarii constituiau o categorie numeroasă de meşteşugari şi, ca �·
în cazul altor categorii, nu exista o delimitare totală � sfer�i lor d� activitat�1 cojocarti
,
conf�ţi9,pâqd şi articole de blănărie propriu - zisă, iar blănarii cojoac;e. La sate, unde
prelucrarea blănurilor era un lucru foarte rar, acestea procurându-se de pe piaţ�
'
oraşelor, 9Pjocarii erau si,�g4rii meşteri .care confecţionau cojoace.
.
se explică ��� ce blănarii- cojocarii alcătuiau o singură breasl� iar în
"1şa
'
docu �e�t� ei apar des��Ţ�naţi �u acei�şi termeni: "pelliones", "pellifices", "pelliparii"
•
(în l!m�a )'tină) sau. "kirschiner" (în actele de limbă germa��t
� �rpe��r'" e� n�g�a că a p us , !p �videnţă . .tipu �il� d�� �oj�ce purt�te îp :z,o a
,
· m funcţte de cr01ală şt lungnrte.
Botoşant, care se mdtvtduaftzează
'
, 1
<;ea mai . sim�lă croială este penţru "pieptare'' (bundîţe). ��n�imea tota lg
<
"
î�cep� de la 60 cm şi 'aju�ge 'Ja 80 cm, calculându�se după mărimea pieJicelei. La
'
spate, J·os la poală, bundiţa are 52 cm lăţime. Partea din faţă, la talie, are 33 cm i�u fa
'�
tf
l
p,qală ar� �5 �m. . . , , , ,
1,
, 1
1
1� cazul '1truR�r�!pr" lungimea �te. croită între 70-85 cm. In rest, c�oiu,l
1
,
"truparului " este aseiTlănător cu al bundiţei, cu deosebirea că la trupar este croită şi
\
'
�
mân�a. i�r cusutul �e 'ra�e cu aţă gTO!l�ă din piele., Tehnica de cusut pentru friza cu
negru. este Îl1 cruciuliţe ( "mus�uliţe") cu ac special, în trei muchii.
.
'
î
Mâ11eca se
. croieŞte· totdeauna dintr-o s�ngură piele. ncheiatut mâneeii la
trup�� s�'face "cu inimă" pe partea dinăuntru.
· Cojoace e' mari ('1tulumbe") se croiesc lungi d� până la 1 ,45 m, lăţiq1ea
·
sp�,telu� în zona umerilor 72 CJll, la poală 93 cm. Partea din faţă se croieşte' la fel ca
·
·
spatele, dar cu des�!iidere de la gât spre poală. Pentru coj �ul lung 'su!lt croite până la
9 piei. Aceste cojoac� sunt numai ciobăneşti şi pentr� cărăuşie. "Bonzile" şÎ 1
,
"trup!lq�fe" au croi ase111�nător atât pentru zilele de lucru cât şi pentru sărbătoa're .
diferenţiindu-le
decoru l. ' '
•l
·

'

�

:

•

o!

.

.

.

A .

·

!

'

1

Decorul
"
"Odată croiala făcută, " se scrie floarea c,u. o peniţă obişnuită, muiată În
cerneală,
se trag. cont�rurile
fiecărei · "jlorr'
(cu marginile
mosorului de aţă, de
.
.
, tJ
,
.
asemenea muiat În cerneală, se imprimă forma rotundă ci unor motive, iar cu ajutorul
degetarului conturul mQiivului decorativ numit " ochi "w_
. Elementele decorative şi cromatica alcătuiesc o simfonie, pe care meşterul
.
cojocar o stăpâneşte creator.
: Câmpul alb este pregătit pentru decorul care
�rmea� a fi brod�ţ (soarele�
' 11
·
floarea, frunza, vreju.l , pomul vieţii).
'
..

.·

8

Ion Vlăduţiu, "Creatori populari din România ", Editura Sport - Turism, Bucureşti, 1 98 1 , p.

1 70.

9

Dr. ing. ,M. Deseln icu, Dr. Şt. Olteanu, prof. Victor Teodorescu, op. cit. , p. 1 00.
'
Ion Vl ăduţiu, Creatori populari . . . , p. 1 70.
. .
, .

10
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Ca şi la ţesăturile ·de int,erior, natura a servit ca sursă de inspiraţie pentru
'
elementele decorative folosite la împodobirea bundiţefor· de s�rbătoare. ' Tehnica · de
decorare este broderia cu lână, lânică sau aplicatii din făşii de piele ("p6jită").
La bundiţele mai vechi, paleta cromatică este restrânsă, broderia mai aerisită
lăsând mari spaţii albe neacoperite atât pe p<"trţile din faţă, cât şi la partea din spate.
Bundiţele mai noi, au broderia aproape �pmpactă, spaţiile libere fiind aproape
insesizabile, dispărând sub bogăţia broderiei policrome.
�a poate, părţile din faţă, gât şi mâneci, meşterii cojocari au folosit blăniţă de
miel neagră sau brum�ii-ie, da� şi "pri��' negru. Bucăţile de "pÎ"im", sunt făşii mai
înguste �au mai late, ţesute din fire de lână, cu bucle ridicate cu atidrţaua şi car'e imită
,
'
1
bla�a de mi�i. '
,
De la compoziţia aerată. la bogăţia broderiei policrome, gama motivelor
'
'
decorative est� ·diversă, desftşurându-se în 'registre oine delimitate. Meşteşugul
îl"!floririi cojoacelor s-a păstrat de la o generaţie la alta.
·
�otivele care ' apar în c'om�oziţie sunt celt� geometrice (zig - zagul, crucea,
cercul, rozeta cu raze reprezentând soarele ca element astral,. triunghiul, ca şi cele
flo;�le . stitikte sau realiste - trandafirul). Elementefe veget�le înlănţuite formând
vrejuri cu ţt;unze sunt dispuse în frize lii poal�, sau sub forma unui buchet sau pom al
'
1
• ,
vieţii pe mij locul 'spatelui.
Din purict de vedere cromatic, bundiţele cu datare prin anii '50, păstrea�
nuanţe de roşu, mov, galben şi negru .
.
Broderia executată' de meşterii' cojocari era aplicată atât pe ",pojjţă" (pielea
vară) cât şi pe faţa îmblănită (pentru· iarnă), pe desenul
curMată de lână - �tru
1 , .
J
!
f
j
ordonat m reg1stre decorat1ve.
Delimitând aria de cercetare a registrului decorativ la piesele aparfinând
'
satelor Oneaga, Crist�ti, Coşu la din sudul zon1ei BotoŞani, precizăm că ,motivele sunt
brodate r�list, exemplificând în acest sens o bundiiă oe Coşula, �ar şi cu o vădită
.
'
tendinţă de stilizare ca la bu'ndiţele de Flămânzi. '
Pe cele două părţi din faţă de la piept, apare câte o friză de-a lungul căreia se
desfăşoară pr'in repetiţie câte uri elemeqt decor�tiv.
' '
În jurul umerilor, continuând sub braţ, elementul de decor este mai simplu şi
dispunerea este circulară.
La spate, spaţiul de broderie fiind mai mare, meşterul cojocar, ordonează mai
aerat motivele. Sub floarea principală apar două, uneori trei frize decorate, care
marchează poala. Armonia cromatică crează impresia unui mozaic policrom.
Trecând de la meşteşugul prelucrării - croitului pieilor şi blănurilor de oaie
spre arta broderiei cu diferite motive decorative şi cromatice, cojocăritul tradiţional în
zona Botoşani, a dispărut treptat.
'

• .

'

_

•

'"

•
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Muzeul

Coj<;>căritul , practl�at astăzi, s-a restrâns din punct de vedere al
pieilor, la tăbăcitul. chimic; în cea mai mare parte la vopsitul cu nuanţe de
bejuri, c�oindu-se bundjţe, trupare şi cojoace până la genunchi, fără decor.
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Biserica Breslei Blănarilor din Botoşani
(sf sec. XVIII - primajumătatera sec. XIX)
" Sf Ilie "

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

325

!

Muzeul Judeţean Botoşani

'

'

Lumânarea Breslei blănarilor Botoşani (în colecţia Muzeului Judeţean Botoşani)
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PIEI ŞI BLĂN{JlU
PRELUCRARE
'
'
.1 1 j
1
....

Cârlig pentru întins piei şi blănuri
't

.

\

Stative pentru ras piei şi blănuri

'

Cuţit şi tipuri de gripcă pentru
ras piei
•
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\
S J .. ..,

-----

-----�

Croi pentru bundiţă - partea din faţă

Croi pentru buniţă şi trupar - partea dir.

Croi de mânecă pentru trupar

Croi pentru cojoace mari- .. tulumbe
(partea din faţă)
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"

Croi de mânecă (sus)
C/in pentru cojoace lungi (jos)

Decorpentru spatele bundiţei
Sus -floarea mică
Jos -floarea mare
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

Flori mari pentru spatele bundiţei
Brodate în partea dejos, la poală,
dea!uprafrizei)
329

i

' ,,

i
1

'

1

"Prim " pentr-u bundiţe (ţesătură care imită blăniţa ·de miel)
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BUNDIŢE ŞI TRUPAR
:

..

�·

1 - 2 Herţa - Dorohoi (sec. XIX)

3 - 4 Com. /băneşti (început de sec. X\')
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Provenienţă Dorohoi - sec. XIX (broderie pe "pojiţă ", bordată cu blăniţă
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Provenienţă Suliţa - sec. XIX (brodată pe pânză, bordată cu catifea neagră)

Provenienţă Flămânzi - sec. XIX (brodată pe blană, bordată cu blană)
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Provenienţă sat Coşula, com. Copălău - sfârşitul sec. XIX
(brodată pe blană, bordată cu "prim ")

.

.

..

.

.....

TRPPAR
-··sat Coşu/a, com. Copălău - început de secoJ.XX}
1

·•

,

(brodat cu musculife şiflori la buzunare)
meşter Moruzi Elena

. .,
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Provenienţă sat Icuşeni, cam. Vorona - început de secol XX
(brodată pe "pojiţă ", bordată cu "prim ")
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.' Ş tEFAN .I OVAN�SIAN, GHEORGHE M EDIAN ,
A·RMENII ÎN ISTORIA ·ŞI CULTURA ORAŞULUI
.. "'. 'BoTO.ŞANI�' a·oro.$A.N I, 2001 , 1 45 PAGI N I ,

· ··

'

"
,·

,

'1
1 .

1

'�

1

• . ,

,,

t

'·

J.•

.

.

EDUARD SETNIC

'
1
\'
'
Mărturisim că apariţia unei cărţi legate de. . .istoria Gomunităţii �rmene din
Botoşani .aA tr.ezit1 interţ!Sul
nostru,
deoarece avem convinger� că în acest cai, sunt încă
( !l
•
suficient de multe chestmni nerezolvate, fiecare informaţie inedită contribuind
la
'
armenilor
în
acest
oraş.
cont'�rarcitJ în det�liu
a
rolului
.
f
,,
Di_n ac�sţă perspeptivă �m lecturat. cu real int�r.es .contribuţia domnilor Şt.
,
l ovanesian
şi Gh. Median,
reputaţi profesori şi cercetători ai. trecutului Botoşanilor,
lf
,
căutâqd îndeosebi elementele noi, inediţ� <;:are ,pot schimba sau întări percepţiile. de
·
,
până :�sf��i asupra ist�r�·�� armenilor stabiliţ� îry, oraşul Bot<?şa_ni. Cum era de aştţptat,
au orit au înc�rcat să ' �u'l?rindă ' în d�m�r�ul lor , istoriografic toate aspectele care
,
pdvesc eyoluţia în timp. a comunită,ţii din " târgui lui Botăş ", sintetizân.d la maxim
inf�r���ia i,storică <le-pân� acum. ,Astfel, în doar 1 45 de pagini (text, ilustraţii şi note
'
sunt surprinse condiţiile în care armenii s-au
stabilit , la Botoşani ( Scurt
bi6ti�grafice}
l
1
1
1)
1
,
isl?ric, p. l 1 - } 7), A�pec,te ale viel,ii religioa�e (p.J 1 9- 33 ),1 loeul în plan teritorial unde
,
s-a� aşezat ( Vechea mahala armenească. Catagrafie-1820, p.35 -45), precuiŢI şi
Aspecte economice., politice şi culturale ( p.4 7-79 ). De· �semenea autorii au avut în
ved�re,., îritr-ur caR!tf?! · s�iat, petsonalităHJ� marc.�nt� . care s-au ridicat din {ândul
etni�i a�mene din Bot<;>,Şa�i, personali�ţi care prin , activj�tea lor au contribuit, .înţr-.un
fel s-au altul, la , progresul . societăţii româneşti,. ( �erson�/itqţi botoş{ln,en(! ,de.
naţionalita�e armeană, p. ,8 1
1 25 ). În fine, ulţimuJ capitol al lucrării în discuţie a fost .
re�rvat 4om�niulu,i etn?grafic, autorii publicând �âteva d.in obiceiurile şi tr�diţiile .
armenilor din, Botoşani.
În esenţă, cart.ea nu are un caracter strict ştiinţific, ci se apropie mai mult de
lucrările de popularizare, autorii rezum�ndu-se la prezentarea opiniilor istorjogr�fiei ,
.
asţJpra. . i�oa�elor şi sur.se)or .
de până . ac�m, accentele , critice şi inteq)ret�tive
bibliografice fiind extrem de puţine. O pondere însemnată în economia lucrării are
•

\ .

1

�

•

.

f

t

• .•

1

.

1

.

1

'

'•

1

•

•

f

l

-
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evidenţierea istoriei comunităţii annene din Botoşani în veacul al XIX-lea, fapt
explicabil prin prisma existenţei unui bogat material documentar (p. 2 1 - 1 25),
perioadele anterioare fiind tratate destul de sumar , autorii invocând, în dese rânduri
inexistenţa documentelor. Cu toate acestea , sunt câteva opinii care merită a fi
evidenţiate, cel puţin.
Astfel, în primul capitol, consacrat cauzelor şi condiţiilor aşezării armenilor în
Moldova, respectiv în târgui mediev�l al Botoşanilor ,este discutată, tangential, şi
geneza oraşelor medievale moldoveneşti, cu privire specială asupra Botoşaniului.
După autori, viaţa urbană a Moldovei medievale s-a născut ca urmare a comerţtului
internaţional de tranzit, rolul cel mai important în desfăşurarea activităţilor comerciale
avându-1 armen ii. Aceştia, după emigrarea din spaţiul orig}nar, iau în stăpânire
aproape totală întreg arealul de la Marea Neagră la Marea Nordului şi de aici, la
drumurile comerciale devenind "aproape un apanaj al
Marea Mediterană
armenilor " (p. 1 4). Conform autorilor, mutaţia esenţială se produce în jurul anului
1400 cănd armenii preiau controlul asupra drumunui moldovenesc, traficul intens de
mărfuri şi persoane tăcând posibil apariţia şi afirmarea unor târguri precum Siretul,
Suceava, Iaşii şi nu in cele din urmă Botoşanii (p. 1 5).
Nu contestăm aici rolul important pe care I-au deţinut armenii în cadrul
comerţului ihternaţional, dar credem că opinia celor doi autori privitoare la geneza
oraşelor medievale moldoveneşti este depăşită de cercetările efectuate în ultima
jumătate de secol, istoriografia ' de specialitate a atrăgând atenţia asupra necesităţii
nuanţării fenomenului. Deşi comerţul internaţional a accelerat procesul de urbanizare,
nu se poate spune că a fost factorul declanşator al urbanismului din ţara Moldovei.
Mult mai acceptabilă este ideea conform căreia oraşele moldoveneşti s-au format în
zone care au fost propice schimbului intern de produse, în locuri care au atras de
timpuriu zone mai largi ori mai restrinse din jurul lor. În acelaşi timp, chiar dacă
atribuim schimbului, economiei în general, un rol major, nu se pot ignora factorii
religioşi sau politici care au contribuit în mare măsură la geneza oraşelor medievale
moldoveneşti.1 În aceeaşi ordine de idei considerăm că autorii trebuie să revizuiască
şi teza privitoare la apariţia oraşului Botoşani : " loc de popas al caravanelor de
mărfuri şi de schimb ocazional de produse. Botoşanii devin. în scurt timp, loc de 1
Întâlnire, la date fixe, cunoscute de negustorii din cele mai indeplJrtate locuri. La
răscrucea drumurilor ce se întâlneau aici a luat fiinţă iarmarocul. Alături au fosi
amenajate primele hanuri, apoi au fost construite primele locuinţe, inchegindu-se, '
astfel oraşul . Importanţa iarmarocului a atras numeroşi negustori străini, unii, Între
care primii sunt armenii, slabi/indu-se definitiv aici. Când au venit Şi s-au stabiUt
primii armeni la Botoşani este greu de precizat. (p. 1 5). Autorii ar fi trebuit să fie
"

··,

"

"

"

•·

"

'
Pentru o informatie mai detal iată asupra cauzelor şi conditii lor de dezvoltare a �raşelor medievale
extracarpatice. vezi Mircea D. Matei. Gene=ă şi evolu{ie urbană in Moldova şi Ţara Românească. laşi.
1 997 ( cu o bogată bibl iografie ).
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ceva mai rezervaţi şi să argumenteze prin dovezi cât mai elocvente afirmaţiile '10r.
Altfel s-ar putea deduce că înainte de a fi fost oraşul, ·pe locul său nu a fost nimie şi
ne putem întreba de unde' se ştie, cu atâta siguranţă, că armenii au fost primii comer
cianţi străini stabiliţi aici, şi nu alţii, câtă vreme )ipsesc izvoare care să ateste clar acest
lucru, fapt rectlfiosc'ut şi de autori ( .. nu există doeumente care să ateste 'existenţa unei
colonii artnen'e. la BdiOfani in secolul al XV-lea ", p. 1 6 ; " nu există documente cdre
să reflecte viaţa 'lirmenllcr boţoşăneni in primele secole aie stabilirii lor aici '", p. 37).
l nsufici':"t de ar�m���t � Şi m�mentul Îfl c,are spa�iul' viit�rului oraş medieval
A
0 la date fixe a negustorilor, mat ales1 că, pană acum
Botoşam � deventt loc de mtâlmre
informaţii!� istorice şf arheol6gice a(Juse în tliscuţie de istoriografie pot fi1 considerate
.
ca inco�sistente pentru fixarea cât mai exactă a!ţctitei de naŞtere '8 acestui oraŞ.
Întru'-Cât trimiterile biljJio�afice care si Certifice 'sursele informaţiei ş'i' ale unor
izvoare ( cunoscute specialiŞtilor, de altfel), l ipseSc, crederrl că autorii îşi intemeiazA
argumentaţia exClusiv pe aserţiunile din prima jumătate a veacului ' trecut ale lui
N icolae Iorga, opinti care reflectă cunoŞtinţele acelei perioade, cărora - cel puţin
pentru Botoşani - nu ti ·s-a1 .aous confirmarea prin cercetări ulterioare. După părerea
noastrl ipoteza conform că.reia ' '' Bo'toşanii ar fi rămas pentru lotdeau�a satu[
descenă'enţilor lui Botoş,' dadă'nu1 I-ar fi avu_t. f,e armeni " trebuie privită astăzi cel
puţin cu rezerve.
În continuare, Şt. lovanesian şi Gh. Median se opresc asupra vieţii religioase a
comunităţii armene din Botoşani alăturându-se părerii unor cercetători ( la care nu se
fac trimiterile de rigoare) conform cărora armen ii au ridicat biserică la Botoşani în
jurul anului 1 350. Amintim însă că această informaţie nu a fost confirmată ferm, fiind
încărcată de o auri legendară şi trebuie privită ca atare. Autorii sunt însă de părere că
această biserică · " dispărută de mult, trebuie să fi 'fost una modestă din lemn "
o biserică
bazându-se, din nou · exclusiv , pe afirmaţia lui Iorga după care
3
armenească de zid nu s� putea Clădi până ce românii nu-ş_1 avură una • Ne întrebăm
însă, de ce o " solidă colonie " (p. 1 6), care a (;l�ti n'uf ' " monopolul comerţului .
de�făşurat aici P.tj:'� la jumdt�t�a secolului al X/4�� şi care făcea un . . comerţ
A

·

•·

·•

2 Majoritatea aşezări lor urbane din Moldova medievală au �vut la bază aşezări ru.:ale mai vechi, " oraşul
medieval românesc " fiind " produsulunui indelungat proces intern social-economic şi politic. favorizat şi
de condiţiile istorice de la mijlocul secolului al XII '-/ea.Astfel că primele nuclee urbane au luat naştere in

Moldova in acele zone unde. au coexista/: o mai mare densitate demografică ( dovedită de descoperirea a
numeroase aşe::ări rurale in zoQă ). condiţiifizico-geogrqfice.optime unei evoluţii ascendente a societăţii
umane locale şi un minimum de securitate politică. "- cf. Alexandru Andronic, Despre geneza oraşului
medieval românesc : modelul laşi/or. în AsjJecte ale civi/iza{iei româneşti in secolele XIII - XI '//,

Suceava. 1 986. p. 55-56. '
3 Recentele săpături arheologice etectuate cu prilejul consolidării şi restaurări i bisericii Sf. Maria. care .
conform traditiei. a fost ridicată pe locul celei de la jumătatea secolului XIV. nu au putut aduce un răspuns
cert în problema datării. dar în mod sigur biserica de dinaintea celei actuale nu a fost o oonstructie d.: kmn ci
una solidă, de zid - cf. Citil in H riban, Raport asupra cercetării arheologice de la biserica de rit armean
gregorian cu lwamul Adormirea Maicii Domnului de la Botoşani. judeţul Botoşani ( sub tipar ).
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injlqrito,r " care asigu� " nivelul... de trai ... de�tul de ridicat " (p. 37), actjviţate
d�ulată " până ţa jumă�at�(l �gcolu_lui al XIX -lea " în. " principalele spaţii comer
.
c{ale din centrul târgu/ui " , armeQij fiind,.şi " pr.oprietarii. f;elor mai mari hi:muti, gle
orţJşu/ui " ( p.49), tr��i� , să-şi Q)�urisească c;l�votj�.mea fată . <Je , P�mn<ţZeu într-o

t

·

Înod�tă bi5erj�· de e�n, specifică îndeosebi . ( \nsă nu şi obligato�iu. ) lumii
,
,
sit.u.atiei lor financiare 7 Cu atât
şi nu tntr-9 biseri� de zid, pe măsura
medievale rurale,
,.
1
'
'
mai mult cu Cât o serie � cer�tpri ca G. lon�cu, de ,exem�lu, au ,de�onştrat că
ann�jlor !e erap f�Jnili� tehnicile �QnSt�ucţiiJor
pialfă4• pacă f:i .aU· putu,t r�di� Ja
1 669 p biserică de zid-. '�1 Sf. Maria�- la .î nceputul une• peripa4e ( 1 670- 1 6.9P J în �re
: autorii., admit " "'( U*Or r,ecrţţ... St(lgTJf(rea a�J{vităţ�i ecq!'O("ic;e " � p. � 7 ,), �torită
conflicteJor turco-J?OlOn�, d<ţ ce n-at fi p�tut av� o bişericA. .,� �4. �\}9ife�ent de
c;limen iu'�ile ace5t�ia,
at;�terior pr:imei. biserici de
zid trot:Jlânes
l' • azi în
l' ' � '
,
•
� . � rj-'f,•ti,,', cunqşcute
l, 1 1
spaţzul actua� ,a� praşul�i Bqtoşaoi, .���f·iy ctitoria do�,..�� 4�1 la Popăuti ( � 496 )?
.
Ey'den� toate a�te intreJ>�i. nu pqt , da nţt.Ştere la, CQ{Icl�fii fJl tot a®Sţ ,;; do� al
�ţ��nilor , botoşănenei . . '_',. car� �Qnsic;ler�� · cJ �ămâqf: . �J:!is upţ,i )ce�cetări
'
�Pr�fimdate, �e durată. Şublimero doar ' că lectur.al cărţi,i 9� aduce Ul) r�pu,n s
Cert,afirmaţiil� fiind deseori contradictorii, şi n.p atinge, în profunzime o fll �ltitudine de
istori� a târgului .. Boto�ni,, răJ11asă până
. as�ecte, �re, se
organic de
astăzi în stadiul consemnat de cronicari ( între aceştia îi situăm şi pe a�i ��r�ţori
, ţrecute
în categoria
ai începutului
de veac XX, ale căror monogr&fii ar pu.tea fi deja
'
1
.J
J
izvOarelor documentare).
,
'
, Trebuie. �f subli�iem îns.ă şi m,odul greşit, în . op,ini� �p.astr�, pr�n qare a1,1torii au .
înţeles să rţe�nstituie c�dr�l vi�ţii reHgiqase a comuni�ţji arme�e,. resp,ecti� prin
' rep��ucer�. ,fără niqj �n ' fel de intervenţii critice, a epita�elor .. in /im,b� armeanq in
,
·

\

1

•

1

ÎQ

:

�

,�

•

1

Îl\ţr�g�

���

j 1�

'

'

1

•

•

1

·

·

' nidmo'ria celor dispăr�ii. traduse şi publicate, de, Nifolae Iorga in lucrarea Inscripţii
bqtoi�nene " ,( p'. ' 24 J. Deşi suntem de acord cu autorji care consider; acţSţ,� izvoare
ca " d�osebit de interesante prin conţinutul lor " (, ibidem ), credem că ar fi fost. mult
m�i utilă radiograf1erea informaţiilor, interpretarea cdtică a acestora, confrunţarea lor
cU alte izvo.are astfel încât să se obţină, pe cât posibil, o ,imagine elocventă asupra
comunităţii la . cumpăna veacurilor XVI I I-XIX. Cu . atât mai mult cu cât textul
inscripţiilor a fost adus la cunoştinţa lumii ştiinţifice prin strădaniile lui N. Iorga,' după
cum subliniau chiar cei doi autori.
Aceeaşi eroare se repetă şi în capitolul prin care s-a dorit reconstituirea ar.ealului
ocupat de armeni în limitele târgu lui Botoşani ( Vechea mahala armenească. Catagrafie
-1820, p.35-45). Deşi titlul capitolului sugerează acoperirea unei problematici
complexe, care ţine de multiple aspecte - demografice, sociale, arhitecturale, urbanism
ş.a.- autorii s-au mărginit doar la reproducerea datelor din respectivul document,
·

11

4 Grigore Ionescu, Istoria arhitecturii in România. Bucureşti.
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publicate ·însă în perioada interbelică5• Observaţiile pe care le:-am făcut · pentru
precedentul �pito.l sunt şi aici valabile,! cu cât datele documentului. republicat sunt mult
mai consistentţ decât textul standardizat al pietrelor tombale. În plus Gbservăm că ·
acelaş.i document nu poate oferi doar prin sine însăşi imaginea veri<lică asupra populaţiei
cartierului 8J111�n din 'Botoşani, el consemnând ", teţi sudiţii din târgui Botoşani în 1820
anuine cei . " .J 40 de supuşi austrieci între cm:e 33 armeni " v�iţi din Bucovina,
car.e-şi vor păstra 'Calitatea de sudiţi (supuşi) auStrieci " (p. 39), ,;Capitolul. particularităţilor ewnornice, politice· ;Şi cuhurale a. comunităţii armenilor
bot�neni ( p. 47-. 79) merită , de asemenc.-a a fi luat în discuţie.. Autorii se opresc
î�i asupra veacului XIX când constată .reorientarea şi " implicarea multora
in
agriCu/..tur.ă , "1 datorită preluării de către evrei a pârghiilor comerţului local.( p.49 ). În plan
politic, datorită consolidării, puterii economîce şi a bui'lului renume, parte din reprezentanţii
etniei su11t implicaţi în structurile administrative ale oraşului ( p.50-5 l ). Se aecentuează
faptul că dacă ''. până in secolul al XIX -lea�colohia armeană leg(llă exclusiv de comerţ a
".

"

...

avut, o

vi,aţă aproape închisă, relaţiile cu lumea oraşului·reducându-se la cele comerciale
vc;ac ," schimbările pe plan social şi politic, determină şi o schimbare a
rapor.Jurilor armenilor cu ţ:eilalţi locuitori ai oraşului " ( ibidem )
, Am putea observa,.aşa cum de altfel au făcut şi autorii în paginile precedente, că
n4. există, suficiente argumente pentru a. .spune că în Botoşani, îm Moldova în general,
armenii s-au ocupat exclusiv (s.n.) cu comerţul. Pentru ·Botoşani ·cel puţin, nimic nu ne
împi.edică să admitem că această etnie 1 putea fi integrată şi :în alte activităţi (
meşteşugari, pietrari, zidari sau chiar dieci )6• Dacă însă pornim de la premisa că
singura lor 'activitate era negoţul atunci ar trebui să n� gâridim că activitatea de schimb
implică, poate mai mult decât alte activităţi . economice, o deschidere .accentuată către
alte zone, categorii sociale� etnii, astfel încât, după părerea noastră, armenii din
Botoşa,ni nu au fost o comunitate autarhică, însăşi autorii .amintind câteva rânduri mai
înainte, că " 'vechea Comunitate Armeană din Botoşani, comunitate vie, activă, care a
tăcut din prezenţa sa un factor de dinamizare a vieţii urbane, .sub toate aspectele, de-a
lungul istoriei ( s.n. - S.E.) ( p.53) . Negoţul este, dincolo de transferul de materii
prime şi produse finite, în primul rând un schimb de idei şi< experienţe c:omplexe.
În cadrul aceluiaşi capitol, autorii marchează. •momentul Unirii din Ianuarie
J 859, când comunitatea întreagă, prin membrii ei marcanţi, au salutat elogios acest
act, reproducând textul scrisorii către Alexandru Ioan Cuza ( p. ·53 -:-54), . precum şi
momentul constituirii· persoanei juridice Comunitatea Armeană din Botoşani, al cărei
. statut este astăzi păstrat în arhiva Comunităţii ( p. 55 ) . Acesta din urmă este puplicat
de către autori în fotocopie (p.55 - 68), dar absenţa oricăror menţiuni ori trimiteri
bibliografice împiedică cititorul a şti dacă documentul este inedit sau a fost publicat şi
"

, îo aceSt

·

.

·

· ·

"

·

5

A. Gorovei, Monografia oraşului Botoşani, Fălticeni, 1 926, p. 82 - 9 1 .

·

6 Ionel Bejenaru, Armenii botoşăneni şi rolul lor in de::voltarea economică a Moldovei; în ANI Anuar de
'
cultură armeană ( serie nouă ), Anul 1, voi. 1 , Bucureşti, 1 994, p. 29-33.
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l�i.

cu alte pri

de invăţământul

În cadrul aceluiaşi capitol , se insistă şi asupra unor chestiuni legate

in limba armeană, a rolului acestuia In formarea ' intelectualităţii

anneneşti { p.69 - 70).

;
'
.
in .fine, pauiltimul capitol consacrat personalităţilor. botoşănene de �tiQnal itate
armeană, , este unul din cele· mai consistente' ' \Î.Il, �nornjâ lucră�i <p: 8 1 Jl 25 ),
.
conceput . in manieră proprie istoriografiei locale, cara,_tteri2:ată · prin . evidenţierea
� -.

·

consistentă şi consecventi a elitei Botoşanilor� Capitolul ... beneficiază " de aceleaşi
greşeli flcute

şi in paginile preCedente, respectiv prelu1trea

·publicate de către alţi autori, .fără supunerea lor unui filtru propriu.

informaţiilor deja

Astfel, cei doi cerc�tori, se mulţumesc să redea / " in. continuţUe, o .parte a
personalităţilOr botoşănene .induse d� scriitorubrBogdan Căuş .înmtn•un diciionar al
armenil�r.din România ·:.... ( p.88), fără măcar a face, raici, .trimiterea necesară către
lucrarea in caui:ă

,

fără a investiga şi alte izvoare ·puse tia dispozi)ie de, cer-cetări

anterioare, materiale pe care le considetim utile pentru•lucrarea de faţă.7
Ultimul capitol, aşa cum am precizat; este cbnsacrat traditiilor conservate de către
•

comunitatea din Botoşani: Sumar sunt menţionate obiceiuri la naştere ( p; 1 29

�. tradiţii

legate de înmormântare şi sărbători ( p. 1 30 - 1 3 1 ), precum şi legende sau reţete culinare
culese din surse IQcale. Autorii · consemnează că . . se păstrează, de asemenea, basme,

literatura populară· armeanăfiind deosebit de bogată şi sub acest aspect

..

( p. l 32 ). �ar

care, ne gândim, sunt fără valoare de vreme ce , in această carte, nu este consemnat
vrelinul. Mai credem că, în cazul prezentului capitol, nu mai puţin decât la celelalte, se
impuneau fie şi câteva comparaţii, analogii cu alte·.spaţii populate ·de armeni, din
interioruLsau exteriorul României. Considerăm că este de prisos să · adl1cem aici în

discuţie importanţa majoră a cercetării etnografice şi etnologice în cadrul investigaţiei
diferitelor perioade istorice, pentru care nu există suficiente surse documentare.
Lucrarea se încheie cu un mic segment dedicat mărturiilor contemporane (

p. 1 37 - 1 44 ), în care prof. Ştefan l ovanesian reia două interviuri , publicate anterior
în revista Artm1t, periodic al comunităţii armene.
Deficienţe ale lucrării pot fi sesizate şi în ceea ce priveşte aparatul critic sau

maniera de redactare. Pentru primul aspect semnalăm, în primul rând, utilizarea unei

bibliografii extrem de sumare, majoritatea lucrărilor la care se fac trimiterile fiind
apărute în anii antebelici, între acestea ponderea însemnată fiind deţinută de lucrările
marelui istoric N icolae Iorga. Probabil din această cauză mu lte din concluziile celor
doi autori .nu mai sunt de actualitate, istoriografia ultimelor decenii atrăgând atenţia

asupra necesităţii revizu irii unor opinii istoriografice din perioada interbelică ( vezi
cazul genezei oraşelor medievale de la est de Carpaţi ). În al doilea rând, sunt de

semnalat absenţa trimiterilor, acolo unde autorii amintesc de opinii anterioare sau emit
judecăţi de valoare care se bazează pe investigaţii mai vechi ( cap. Scurt istoric.
7

Ştefan S. Gorovei, O veche cronică cronică genealogică- familia baroni lor Kapri. în Arhiva Gencalogică
lll ( VIII ), i -2. laşi. 1 996, p. 1 45- 1 78
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passim; Cap. Aspecte ale vieţii religioase : .. Aducând ca argument o Evanghelie
scrisă la Caffa în anul 1353 . . , unii cercetători sunt de părere că această biserică a
fost construită în jurul anului 1350 " p. 2 1 ; ·· Pe aceste pietre .funerare se păstrează
inscripţii în limba armeană în memoria celor dispăruţi, traduse şi publicate de
Nicolae Iorga În lucrarea Inscripţii botoşănene "- p. 24. Aparatul critic sugerează că
nu au fost consultate toate sursele documentare, fără de care o lucrare cu un asemenea
titlu nu poate fi concepută .. Astfel, deşi repetă în dese rânduri că nu există documente
relative la primele secole ale convieţ�iirii româno-armene la Botoşani, autorii nu fac
nici un efotţ pentru a copvinge că au consultat toate actele medievale publicate până
acum, inexistenţa studiului comparativ fiind o caracteristică a întregii lucrări. Mai
mult, autorii nu folosesc o serie de lucrări de dată relativ recentă, care priv�c atât
istoria spaţiului extra- carpatic cât şi pe a·rmeni, cu concluzii demne de a fi luate în
considerare ( ex M.D.Matei, op. cit. ; T. Grigorian, Istoria şi cultura poporului
armean, Bucureşti, 1 993, pentru a cita selectiv doar două contribuţii care conţin şi
bogate bibliografii ). Puţinătatea trimiterilor la documente aflate în arhivele de la
Botoşani, ne determină să credem, în lipsa altor explicaţii, că nu au fost consultate
decât selectiv, după cum ne miră absenţa trimiterilor către presa din perioada secolelor
XIX
început de XX, care are suficiente informaţii utile în creionarea diferitelor
aspecte ale istoriei comunităţii, în intervalul amintit 8• Lasă de dorit , de asemenea, şi
modalitatea de publicare a imaginilor, în text existând numeroase reproduceri de
fotografii şi documente fără specificaţiile de rigoare ( semnificaţie, provenienţă).
N u în ultimul rând se poate imputa acestei contribuţii lipsa unui cuvînt
introductiv în care să se precizeze istoricul cercetărilor, izvoarele utilizate şi, cel mai
important scopul lucrării, dincolo de cel menţionat în Prefata semnată de Ştefan
Jovanesian : " Dorim să lăsăm moştenire viitorului ceea ce este mai nobil în spiritul
armenesc, ceea ce etnia noastră a construit durabil În Botoşani, ... să cinstim cu
pioşenie memoria Înaintaşilor noştri . " ( p. 5) .
Însumarea acestor modeste observaţii, ne determină să apreciem că lucrarea
domnilor Ştefan lovanesian şi Gheorghe Median Armenii În istoria şi viaţa oraşului
Botoşani, nu poate fi un punct de reper, marcat de obiectivitate ştiinţifică, nicidecum
exhaustiv, în cadrul istoriografiei referitoare la oraşul Botoşani ori a zonei actualului
judeţ, titlul generos şi promiţător nefiind însoţit de un text convingător. Apreciem că
sunt necesare cercetări aprofundate, de durată care să reliefeze corect aportul
comunităţii armene din Botoşani la dezvoltarea societăţii acestor locuri şi sperăm că
autorii îşi vor continua demersul istoriografic, început prin lucrarea de faţă, în sensul
unor încheieri cât mai complete.
.

-

-

..

8

vezi. de ex .. colectia ziarului ·• Curirerul Român " pe anul 1 89 1 .
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BERDJ AŞGIAN,

,

ARHITECTURA BISERICEASCĂ
ARMEANĂ ŞI UNELE CORELA TII CU C'EA
ROMA NEASCA , BUCUREŞTI , EDITURA ARARAT; '
'

A

'

-

,

,

.

2000, 96 P. ( TEXT, I LUSTRAŢI' I , BI BLIOGRAFIE).

EDUARD SETNIC .

•

. Membru titular al Academiei Ştiinţe Medicale din România, profes0r doctor
Berdj Aşgian S-fl încumetat a scrie o lucrare de cu totul altij fact4ră decât pwfesiunea .
·
sa. . Prin demersul său, autorul scoate în evidenţă particularităţile arhitectur:ii flrmene
�in spaţiul originar şi corespondenţele în arhitectura românească. Din punct de vedere
cronologic investigaţia începe cu cele mai vechi perioade ale arhitecturii ar;mene (. cap.
2 - Perioadele precreştină şi f;reştină a arhitecturii religioase armenej. p. 1 O. .- 1 3 ),
sf'arşind cu veacurile XVI II- XIX ( cap. 1 2 - Armenii şi Românii de-a lungul Evului
Mediu şi a Evului Modern, p. 6 1 -: 67 ). Accentul este pus pe elementele constructive şi
decorative ale edificiilor eclesiastice , specifice acestui popor care se regăsesc şi · în
Ţările Româtfe sau Europa Occidentală ( cap. 3 - Rolul şi importanţa pandantivului şi
similitudinea acestui element de construcţie armenesc cu cel din bisericile înălţate în
Ţările Române, p. 1 3 -23 ; cap. 4 - Ornamentaţii bisericeşti specifice : tQt:sadele cu .
răsucire la distanţe egale şi cele cu răsucire continuă, P• 23-3 1 ; cap. 5- Construcţiile
de tip " b�ilical cruciform ", cele cu " format tri/obat " şi tipul " cu cruce greacă
înscrisă , p. 3 1 - 32; cap.6 - Relaţia dintre particularităţile construcţiilor religioase
armeneşti, ale celor gotice şi ale ţ:elor din Ţările Române, p. 32�34; cap. 7 - Influ.enţe
.a�meneşti în ornqmentaţia :bisericilor " Curtea de Argeş " şi " Trei Ierarhi ", p. 3438; cap. 8 - Caracterul nerepetat, element specific ornamentaţiei bisericeşti armetJe,
p. 3 8- 46; cap. 9 - Decorarea bisericilor armeneşti şi a celor din Ţările Române cu
Fecioara Maria avându-1 pe pruncul Iisus În braţe, p. 46- 53; cap. 1 O - Hacikarurile,
monumente ornamentale specifice armeneşti, p. 53-57; cap. 1 1 - Construcţiile
bisericeşti armene dispuse în locuri retrase, cu ziduri de apărare sau cioplite in
stâncă. Complexul de la Geghard, p. 57- 6 1 ) Cartea beneficiază de un Cuvânt Înainte
"

.
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semnat de Arhimandrit Dr. Zareh Baronian, Vicarul Episcopiei Armene Bucureşti, (p.
7-9) , o introducere ( cap. 1 �p. 9-1 O ), glosar de tenneni specifici ( cap. 1 3 - Glosar de
arhitectură bisericeaScă, p. 7 1 - 74 ), Adnotări ( cap. 1 4, p. 75-93 ) precum şi de o
'
relativ bogată Bibliografie ( cap 1 5., p. 93-94 ).
Autorii subliniază consecvent ideea el arhitectura armeanl a deţinut primatul
asupra unor inovaţii tehnice constructive sau, cel puţin a descoperit aceste tehnici,
independent, în acelaşi timp cu alte spaţii de referinţA ( p. 1 4 : " Cert este însă faptul

că în Armenia pandantivele aufost utilizatefoarte de timpuriu iar arhitecţii armeni le
au construit din piatră " . ; p. 33 : ." ... ,se pare că, < bolţile pe cruci de ogive >,
omniprezente în construcţiile gotice, constituie o inovaţie concepută şi de arhitecţii
armeni, mai înainte cu câteva secole decât constructorii din Europa Occidentală. ";
ibidem : " Arcurile ogivale constituie elemente constructive care - de asemenea - pot
fi constatate în bisericile armeneşti din Antichitate şi din Evul Mediu timpuriu, atât la
nivelul ferestrelor cât şi la nivelul intrărilor. " ; ibidem : Rozetele nu constituie nici
ele elemente decorative proprii artei gotice, ele putândfi văzute pe numeroase
biserici şi pe multe hacikaruri din Armenia, construite cu mult înaintea secolului al
XII - lea). ··
Coroborând aceste observaţii cu datele furnizate de construcţiile ecclesiastice
din Ţările Române, Berj Aşgian ajunge la concluzia ( mai bine zis subliniază o dată în
plus ) că arhitectura armeană a avut o influenţă considerabilă, dacă nu chiar întâietatea
, asupra
evoluţiei arhitecturii din Moldova şi Ţara Românească cel puţin până la un
'
anurrle moment, din păcate insuficient precizat şi argumerttat. Astfel, autorul
precizează că pandantivul, pilonii şi arcadele de susţinere, turla circulară precum şi
" dispoziţia generală a planului crucif
orm "(s.a.) se regăsesc " într-o izbitoare
asemplu1rt; la bisericile construite în principatele române " ( p. 1 4). De asemenea, · "

simi/i(;;pini între construcţiile religioase din
' Ţările Române şi cele din Armenia se
refer� 1" şi la elementeie decorative ale acestora " ( p. 23), exen'lplificându-se cu
brâurile " în torsadă " ( p. 23-24), arcaturile semicirculare oarbe ale faţadelor (p. 3437), ' �c;d{hţia sculptată, ca in cazul Trei lenirhilor din Iaşi ( p. 3 7 - 3 8 ), dar şi prin
motiyu 'P'&! iokei Maria cu pruncul, inspirat ·diri " grupurile statuare în bazorelief şi
altoPelief'itv1î'iil-''f
l apt deosebit de important - aceeaşf localizare !" şi care " prezintă
o imagine foarte asemănătoare celor existente în bisericile moldave ! " ( p. 45' ).
Având iri vedere " numeroasele similitudini şi corelaţii dintre arta constructivă şi
decorativă- a lăcaşurilor creştine de cult din Ţările Române şi cele din Armenia, ar
reieşi că la înălţarea bisericilor româneşti au lucrat şi meşteri armeni, autorul
subliniind posibilitatea ca însuşi legendarul meşter Manole săfifost armean " ( p. 53
•••

).

Dupi reliefarea ideilor principale ale lucrării se impun câteva modeste
precizlri. În primul rând, cartea nu are un pronunţat caracter original, rezultat din
cercetlri proprii ale reputatului specialist a lumii medicale· din România, exceptând
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vjzita .oficiall pe car�� autofUI a. . efectuat-o în.Ar.(ne�jt,l in anul 191$3 ,când a " avut
.
at�t:;i şi cinstţa qe a. Ji primit în ffudienţă sqe t Sanctitat�a, Sa Pa�r{arl;zHI Supr�m
Vasten 1 (fig. 18, fig.. 19 ), ocazţe cu C(4T,ţ m{ a �ăruit - impre!D'P. cu binecuv�nt4r,ile
sale, cufotografia şi cu autograful său-. un ajbu'r' (f�g 2_0 ) din cqre amfoloţJt muJfe
din imaginile pe. care. le pre�in,t i� această ţarte ! " ( p. l 4 ) (sic ! ). Faptul este
sesjzabil chiar la o privk� sum�ră asupra text�lui, îţt .qlrţ autor:ut nu face alţceya decât
să însum.eze opiniile unor pr�tigi�şi specialiş,ti �i istoriei românilor asupra �r�laţi�lor
existente între arhitectura medievală bisericească din voievodatele Moldovei şi Ţării
Româneşti şi edificiile ecclesiastjce ale Armeniei . Astfel în întregul ei, lucrarea se
spijină .pe concluziile unor cercetători ca N. Iorga, Gh. Balş , Curinschi - Vorona, Gr.
Tcicilescu, Gr. Ionescu, V. Drăguţ,
R. Teodorescu, C. Moisesc� ş.a.
preluate selectiv şi folos\te în contextul dorit de autor. Ceea ce ni, se pare incorect este
că Berdj Aşgian nu face şi trimiterile de rigoare, strict necesare unei lucrări de ca.l itate
, chiar dacă sunt vizate categorii mai largi de cititori. T�tuşi autorul încearcă folosirea
unui oarecare aparat critic, făcând relativ frecvente trimiteri �ătre acesta. Cu mici
excepţii, aici se dau o serie de comentarii la idei întâlnite în text şi nu la contribuţiile
celor care au enunţat anterior diferite concluzii, majoritatea acestor concluzii fiind
bine cunoscute în lumea ştiinţifică din România. Altfel, fapt îmbucurător, autorul
citează o bibliografie suficient de consistentă, de dată recentă, care însă , în opinia
noastră, nu se regăseşte,prin menţiuni, şi în conţinutul lucrării . Tot ca un aspecţ
pozitiv trebuie semnalat faptul că autorul trimite către o serie întreagă de ilustraţii care
ajută cititorul în înţelegerea corectă a unor termeni de strictă specialitate la care adaug
un foarte util dicţionar de termeni tehnici (p. 70-73 ).
Ultima parte a lucrării este conşacrată, ca în aproape toate lucrările despre
armeni, convieţuirii ·româno-armene, momentului aşezării acestQra în �oldov� ( p.6 1 6� ), Transilvania (p. 64- 66 ) şi Ţara Românească ( p. 66 -69 ), izvoarele. utilizate
pentru reconstituirea cadrului ist�ric fiind �ine, cunoscutele scrieri ale lui N�c�l{le
Iorga şi al� i,stqriografiei anterioare anilor 50 ai veacului XX.
,
,
În ; concluzie, C9nsid.erăm că această lucrare poate fi integrată categoriei
lucrărilor de popularizafe. putând fi utili�ţă, ayând Jn vedere rezervele menţi�nate,
de către categorii largi de cititori dornici de cun�terea u�r amănunte care prJvesc
românilor şi armenilor.
istoria
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ISTORICUL IOAN MURARIU, LA A 65-A ANIVERSARE
IONEL BEJENARU

• Fiu
al Botoşanilor (născut la 20 ianuarie 1 937, în Dămilenii . comunei
Cristineşti), cu studiile liceale făcute la Botoşani,.cu Facultatea de Istori�Filosofie a
Universitlţii ,,Al. 1. Cuza" din laşi, cu doctoratul în Istorie, cu teza Comerţul intern al
Moldovei la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi inceputul secolului al XIX-lea, susţinut
şi luat in cadrul aceleiaşi universităţi, profesorul Ioan Murariu s-a dedicat unei
laborioase activitAti didactice în învăţământul superior şi liceal băcăoan, concomitent
u- nu mai puţin laborioase, de cercetAtor istoric, cu precădere axându-se pe
prOblematica medievală românească, înscriind valoroase contribuţii.
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Apartenenţa Domniei Sale la meleagurile Botoşanilor I-au flcut deseori prezent
aici, la sesiunile ştiinţifice orS!lnizate de Muzeul Judeţean Botoşani, comunicările
susţinute aici fiind publi�te în paginile anuarului muzeului, Hierasus. RelevAm, în
acest sens - Rezerva feuddlă şi mărimea reală a clăcii pe1 moşia Cristineşti (ţinutul

Dorohoi) in anu/ 1833, Iarmaroace şi târgurl săpli1mânale in Moldova (1 774-1832),
Obligaţiile şi privilegiile negustorilor din Moldova intre anii 1 744-1832, Ţinuturile
Botoşani şi Dorohoi intre anii 1 774-1835, Documente inedite privind activitatea
comercială a comisului botoşănean Ionică Tăutul, Organizarea administrativ
teritorială a ţinuturilor Dorohoi, Hârlău, Botoşani şi Herţa in a doua jumătate a
secolului al XVIII-lea şi la inceputul secolului al XIX-lea.
Între lucrările publicate de istoricul Ioan Murariu se regăsesc şi Istoria Ţinutului
Herţa până în anul 1940 şi Istoria satelor Cristineşti, Dămileni şi Dragalina din
judeţul Botoşani, lucrări legate de istoria acestor locuri, pe cea de-a doua luând-o şi ca
expresie a unei datorii de suflet a autoqllui faţă de meleagurile natale şi ale copilăriei.
Tot la capitolul legăturilor profesorului loa,n Murariu cu Botoşanii înscriem şi
prezenţa Domniei Sale în paginile unor periodice locale, cum ar fi "Clopotul", "Gazeta
de Botoşani", "Curierul de borohoi".
,
Dincolo de cele evidenţiate, care, �tau' mărturie legăturilor de permanenţă ale
istoricului cu Botoşanii, valorificarea cercetărilor sale istorice înscrie numeroase
publicaţii din alte centre - Bacău, Piatra Neamţ, Bucureşti, Suceava, Focşani, Vaslui,
Baia Mare, Iaşi, Târgu-Mureş, Braşov, Chişinău.
Aflat la 65 de ani, în plină putere creatoare, istoricul Ioan Murariu, suntem
convinşi, este pe drumul altor cărţi şi studii valoroase, în a căror apariţie neîntârziată
credem. Ş i, chiar dacă este mai puţin protocolară
formula de adresare, o zicem: daţi-i
'
înainte, domnule profesor!
·
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Contribuţia lui Nicolae Jorga la dezvoltarea
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IONEL BEJENARU
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