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ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS

NORDUL BUCOVINEI ÎN PERIOADA
LUI ŞTEFAN CEL MARE
NICOLAI BODNARJUC
Perioada istorică medievală a Bucovinei de Nord în timpul marelui domnitor
Ştelan cel Mare şi Sfânt în prezent are o importanţă foarte mare. Acest vast teritoriu de
la S i ret până la Nistru. care în Evul Mediu a fost parte componentă a statului Moldova

din toate punctele de vedere, acum aflat în componenta unui nou stat, stă în faţa unor
mari schimbări social-politice.

Actualii istorici ucraineni din Cernăuţi se stărui e în orice publicaţie pe tema
Hucovinu Medievulâ să simplifice importanţa statului moldovenesc în i storia
Bucovinei de Nord.
La venirea lui pe tron, Ştefan cel Mare găsea o Moldovă prost gospodărită şi
îngenuncheată în fata Poloniei şi Ungariei. Pentru domnii care I-au precedat, Moldova
era o moşie personală, pe care o sacrificau spre a-şi satisface ambiţiile lor, şi nu o ţară,

căreia trebuiau să-i închine toată puterea de muncă spre a o întări, spre a o ridica,
pentru a face din ea un participant activ şi independent al vieţii politice, militare şi
diplomatice din sud-estul Europei.

O dată cu urcarea pe tronul Moldovei a lui Ştelan cel Mare, pentru care patria

era mai presus de orice, a făcut totul ca să-i asigure independenţa. El a început
întărirea şi consolidarea statului din interior, acordând aceeaşi atenţie ca şi întregii ţări

şi Bucovinei de Nord, în care a început reconstruirea şi întărirea cetăţii Hotin şi

graniţelor nord-vestice, pe râul Prut, până la Sneatin.

Dezvoltarea social-economică în această perioadă în Bucovina de Nord nu se
deosebea cu nimic de dezvoltarea celorlalte Iinuturi din statul Moldova.
La sat. ca şi în intregul stat, predomină creşterea animalelor şi agricultura, se
dezvolta meştcşugăritul, creşteau noi sate, atestările istorice ale cărora le găsim intr-o
multime de documente emise in cancelaria Marelui Voievod Ştefan. În aşa fel în
hrisoavele emise de cancelaria slăvitului domnitor in anul

1490. găsim date despre

satele şi bisericile cu preoţi din actualele raioane Storo.Jineţ, Vijniţa a tinutului

Cernătqi. În alte documente găsim multe sate din actualele raioane Noua Suliţă, Hotin.
Heqa. llliboca.
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În perioada domniei şui Ştefan cel Mare începe creşterea şi dezvoltarea oraşelor
Cernăuţi, Hotin, care se dezvoltau ca centre administrative şi comerciale.
În ziua de astăzi după cercetările arheologice se poate spune că aproape în
fiecare sat din regiunea Cernăuti se descoperă obiecte medievale moldoveneşti. La
suprafaţa solului se întâlnesc foarte des cioburi de oale din lut datate cu sec. XIV XV, XVI - XVIII. care dau dovadă la o dezvoltare înfloritoare a ţinutului în această
perioadă.
Bineinteles că Marele Voievod acorda o mare atentie acestui tinut, situat la
hotar cu Polonia care pretindea la aceste teritorii . Despre însemnătatea acestui tinut ne
vorbeşte şi însăşi capitala Moldovei, oraşul Suceava, acre se află în apropierea
Cernăutilor şi a Hotinului.
În acea vreme partea de nord a Moldovei, sau Ţara de Sus, cum i se mai spunea,
prezintă un masiv deluros, acoperit în mare parte cu păduri seculare. Lipseau căi bune
de comunicaţie, ceea ce crea obstacole vrăjmaşilor, care doreau să o cucerească.
Râurile Nistru, Prut, Siret creau şi ele greutăli în calea oştirilor inamice. treceri le peste
ele fiind limitate.
Nistru, bunăoară, putea fi trecut la vadurile din Hal ici, Nizniov, Mihalce, Uscie
şi Hotin. Prutul avea două vaduri - la Zeleniv şi Cernăuţi Din Halitia, de la Lviv, sau
Lemberg, cum figurează acest oraş în cronicele moldave, duceau două căi de
comunicatie importante. Primul - spre Podolia şi Rusia Roşie, prin 13uceaci şi
Huseatin, al doilea - spre Pocuţia prin Rohatin, Hali ci, Stanislav, Kolomeia şi Sneatin.
Din Pocuţia spre Moldova erau mai multe drumuri. Pornind de la Sneatin se putea
trece vadul pe la Zeleniv şi de aici în sus pe drumul ce şerpuia printre drumuri, spre
Bobeşti şi Storojinet, unde el se unea cu şoseaua ce ducea din Pocuţia de vest către
Roman şi laşi. De la Sneatin mai era un drum, care trecea pe lângă Şipinţi, Lujeni,
Lencăuti, drept la vadul Prutului de l a Cemăuti. De la târgui Cernăuţiului o lua prin
Cuciurul Mare, Codrul Cozminului, Mihuceni, Dimca, Hliboca, către vadul Siretului
la Stârcea şi acolo se unea cu drumul dinspre Storojinet. Mai exista şi un drum de
pădure, "drumul Sârbului", numit astfel de populaţia locală care pornea de la Cernăuţi
prin Melodia, Cozmin, Godineşti, Prevorochia şi Oprişeni spre vadul Siretului de la
Stârcea.
Î n acest teritoriu al Ţării de sus existau şi cetăţi ridicate de mâinile localnicilor.
Este vorba despre cetătile Hotin, Suceava, Neamt, Ţeţina Dacă primele trei erau
foarte puternice şi aveau un rol strategic în planurile de apărare, despre mica cetate de
la Ţeţina nu spun nimic cronicarii din a doua jumătate a sec. XV.
Cel mai însemnat eveniment din nordul Bucovinei bineinţeles că a fost lupta din
Codrii Cozminului, luptă ce a ridicat şi mai mult puterea statului moldovenesc, în
urma căreia s-a acordat o atenţie şi mai mare a acestor pământuri, a fost alipită Pocuţia
şi au fost întărite graniţele din nordul ţării, mai ales în anii 90 ai sec. XV.
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In prezent unii istorici ucraineni din Cernăuţi încearcă să dea acestor
evenimente istorice din Codrii Cozminului un alt înţeles. Ei afirmă că nu au existat
mai multe drumuri care să lege Galiţia de Moldova, ci numai unul, pe care Ioan Albert
a intrat şi a ieşit din Moldova. Cauza principală de năvălire asupra Moldovei ar fi fost
nedorinţa lui Ştefan cel Mare de a se uni pentru a lupta împotriva turcilor. Lupta de la
Codrii Cozminului este apreciată de către ei ca fiind un atac neaşteptat asupra
polonilor, care se retrăgeau după ce au încheiat pace la Suceava cu Ştefan cel Mare,
care le-a promis că le dă voie să părăsească ţara. Lupta de la Cozmin este apreciată
prin faptul că Ştefan a năpustit asupra polonilor ostile turcilor şi ungurilor care i-au
venit în ajutor, în aşa mod rezolvând şi problema plăţii pe care trebuia s-o facă faţă de
aliaţi. Aceste neînţelegeri intenţionate confirmă încă o dată necesitatea de a publica
nişte lucrări fundamentale privind istoria Nordului Bucovinei, care în prezent se află
în componenţa statului Ucraina.
Despre seriozitatea acestei campanii împotriva Moldovei, cu mercenari bine
pregătiţi, vorbesc şi unele descoperiri arheologice, efectuate în ultimul timp. În
noiembrie 2003, în satul Strileţkii Kut, în apropierea Cernăuţilor, a fost descoperită o
sabie. Cercetările au dat dovadă, că este o sabie de cavaler, ce se purta la şaua calului.
Este o sabie de tip "veneţian " , care au apărut în sec. XV şi au fost folosite până la
inceputul sec. XVI. Este evident că sabia a fost pierdută de către un oştean de-al
regelui Ioan Albert, care se retrăgea după înlrângerea din Codrii Cozmin şi în acest loc
au trecut vadul Prutului spre Sneatin.
Pentru a clarifica toate evenimentele istorice, care au avut loc în Nordul
Bucovinei în Evul Mediu, este nevoie de o muncă temeinică a istoricilor români din
Bucovina şi România, pentru a putea prezenta opiniei publice noi l ucrări ştiinţifice,
care ar combate materialele falsificate de către unii istorici contemporani.
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LUPTA DE LA LIPNIC
MIHA/ONILĂ
Printre glorioasele luple purtate de Ştefan cel Mare pentru apărarea fiinţei
naţionale de la Baia (1467), Vaslui ( 1 475), Valea Albă (1476), d i n Codrii Cozminului
( 1 497) etc, a fost şi cea de lângă localitatea Lipnic. Aici la 20 august 1 469 ( 14 70)
oştile moldovene, conduse de voievodul ţări i, urmărind pe invadatorii tătari, veniţi din
regiunea r. Volga îi surprind în dumbrava de la Lipnic şi obţin o strălucită victorie.
În aj unul

invaziei hoardelor tătare situaţia internaţională a Moldovei era

instabilă. De aceea, îndată după lupta de la Baia Ştefan trimite o solie regelui Cazimir,
la 1 ianuarie 1 468 informându-1 de cele întâmplate, îi cere sprijinul pentru viitoarele
încercări la care se aştepta să lle supus de către Matias Corvin. La 28 iulie 1 465, la
Suceava în prezenta unei solii poloneze, el îşi asuma din nou angajamentele de

fidelitate faţă de regele Cazimir şi fată de coroana poiană în termenii cei mai riguroşi ,

c u privire la dreptul său de iniţiativă p e plan extern, angajându-se s ă presteze omagiul
de vasalitate de-ndată ce avea să fie convocat de rege.

Retragerea precipitată a lui Matias Corvin din Moldova şi eşecul final al

campaniei sale a lăsat situajia politică de la gurile Dunării neschimbată. Voievodul
Ţării Româneşti, Radu cel Frumos, prejudecal şi el de pierderea Chiliei, fusese silit să
şi amâne reacţia în functie de interesele superioare ale Imperiului Otoman, prins la
acea dată într-o confruntare cu Ungaria şi Veneţia. De aceea el nu dorca să se lase
atras într-un război cu Moldova şi eventual cu Polonia, care susjinea acţiunea lui

Ştefan la Chil ia. Dar în 1 468. în rezultatul încheierii arm i sliţiului ungara-otoman,

conjunctura se modifică. Radu cel, Frumos cu susţinerea sultanului şi în potriva regelui
Ungariei, a pregătit acţiunea care deschidea un conflict prelungit între cele două state
româneşti pentru controlul gurilor Dunării şi exploatarea comercială şi vamală a
marelui drum comercial care lega Marea Neagră de Europa Centrală. La sfârşitul

anului 1 468 relaţiile dintre cei doi domni se aflau într-o stare de criză. Alacul lui Radu
s-a dezlănţuit în 1469, când este semnalată o acţiune navală otomană pe ţărmul

apusean al Mării Negre, la gurile Dunări i. Primejdia care ameninta concomitent
Moldova din partea Valah iei, Imperiului Otoman şi a Ungariei era invocată de Ştefan
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în iulie 1 469, când îşi motiva neprezenţa sa în Polonia, unde urma să presteze omagiul
de vasalitate regelui Cazimir'.
Cu tătarii din Crimeea, Moldova avea relaţii bune. Aceasta se referă, mai ales,
pe timpul hanilor Hagi Ghirai bătrânul şi Megli Ghirai fiul, care au dovedit
înţelepciune în fata lumii, cârmuind cu blândeţe şi au ţinut pace în regiunea Mării
Negre. Mai mult ca atât, ei erau prietenii lui Cazimir al Poloniei, deci şi a Moldovei.
Alţii erau tătarii de peste Volga. Aici se afla tătărimea sălbatică de odinioară aşa cum
îi adusese Sabetai-Behadîr şi Batie-Han. Î ntre hanii din Crimeea şi cei de peste Volga
erau mari divergenţe. Mamak-Han, care se aşezase de curând în kuriltai şi se numise,
după obicei împărat al lumii, vroia să bea lapte de iapă din tivda lui Menghil ". El deja
"
îi trimisese mesaj să se pregătească pentru pedeapsă. Principalul în ce îl invinuia era
că el trădase tătărimea în faţa Europei.
Astfel, în vara anului 1 469, emisarii săi din pustie ii adusese vestea că se ridică
hoardele de dincolo de Volga ale lui Mamak-Han. Auzind acestea, Mengli Chirai-Han,
trimite curieri la castelanii Podoliei să-i inştiin)eze că Mamak, îndată după seceriş, va
ataca Lehia. După care aceştia sosesc şi la Suceava, unde il înştiinţează pe Ştefan că
Mamak va ataca şi Moldova'•

După ce tabunurile lui Mamak-Han a trecut Nipru s-a rupt în trei părţi. Două au
lovit în Polonia în direcţiile Camen.iţa, Jitomir, Rujm ir şi Volin în Podolia.Atunci,
regele Poloniei Cazimir in alianţă cu oastea rusească condusă de lsrail laroslavski
starostele Belzului şi al Helmului şi-au concentrat forţele în localitatea Trembole şi
opresc inaintarea tătarilor. A treia parte a fulgerat pieziş spre Moldova. Trecând Nistru
în mai multe locuri s-au avântat în pradă spre Prut.
.,Ridicatu-s-au mulţime de tătari de peste Volga, şi au venit în ţară să prade" menţiona Nicolae Cost in
O parte au mers spre Lăpuşna, alţii s-au îndreptat spre ţinuturile Botoşani şi
Suceava. Deoarece după Nistru câmpia se termină şi se incep păduri seculare, văi
adânci şi dealuri înalte, călărimii pustiului îi venea cu mult mai greu să înainteze,
decât in Polonia. De aceea în majoritatea cazurilor ei se mişcau mai mult pe şleahuri drumuri de tranz1t. Un asemenea drum era cunoscu care venea de la Dubăsari prin
văile orheene şi sorocene, prin localităţile Lipin), Paustovo, Romancovo şi Hotin. De
aceia tătarii sunt prinşi şi bătuţi lângă şleah.
Mare urgie se abătuse peste ţară. Locuitorii erau arşi de vii pentru ca să
trezească groază şi supunere. Atunci pârcălabii de Orhei şi Soroca. ca şi cetele de
călăraşi - săteni, cu moşie de danie din partea domnitorului, care erau strajă împotriva
tătarilor, nu existau încă, dar ştafetele de la graniţă sosiră la timp la Suceava cu veste
că se prăpădeşte ţinutul di ntre Prut şi Nistru. Atunci domnitorul porni cu o oaste în
1.

·

1/MoriaH.omânilor, Bucureşti, 1 864, v. IV, P- 3 7 1
N1colae Iorga, l.wona lui Stefim cel Mare, Bucureşti, t 904, p . t 21
l Mihnea 1., 11�/iJrma(ii/e mmâneşti ale cronicii lui lan Dtugosz, laşi, 1996,

2
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număr de circa 1 500-2000' de viteji şi de boieri dintre Nistru şi Prut şi întâlniră
hoardele tătare lângă localitatea Lipinţ, într-o dumbravă de lângă şleah. Aici la 20
august 1 469 ( 1470) s-a încins o cumplită încăierare între hoardele tătare şi oastea lui
Ştefan cel Mare. Confonn informaţiilor lui Dl ugosz lupta se desfăşură în trei etape. Î n
primele două moldovenii zdrobiră !!\tarii , iar în a treia pierdură. Cât de veridic este
această informatie nu se ştie, căci în a treia etapă, menţionează acelaşi autor, Ştefan a
luat prizonieri pe fratele şi lcciorul lui Mamak, şi în toate izvoarele se arată că tătarii
au fost distruşi şi urmăriţi până la vadul de lângă Naslavcea. "Ce, pri nzând de veste
Ştefan Vodă, le-au ieşit în întâmpinare la o dumbravă, la Lipinţi, aproape de Nistru,
avgust 20, şi lovindu-i Ştefan vodă, i-au înfrîntu şi i-au gonit şi multă moarte au făcut
intr-înşii 5''.
Î n ce priveşte anul în care a avut loc lupta sunt două păreri. Prima se bazează pe
Letopiseţul de la Putna în care este indicat anul 1 470 şi luna 20 august. .,Î n anul 6978
( 1 470) August 20, venit-au o mare mulţime de Tătari şi i-au biruit Ştefim Voievod la
Dumbrava de la Lipniţa, aproape de Nistru '' .. " De aceeaşi părere este şi Grigore
Ureche in cronica sa: "Venit-au mulţime de oaste tătărească şi au intrat în ţară să
prade, în anul 6978 ( 1 470). Iară Ştefan Vodă prinzând de veste, le-au ieşit înainte la o
dumbravă, ce se cheamă la Li pin ţi, aproape de Nistru; şi au lovi tu cu oastea sa August
7
20 .. " Cronica moldo-polonă, atribuită unui cărturar anonim polon ce frecventa des
curtile moldoveneşti, arată de asemenea că, tătarii după ce au prădat Podolia, s-au
abătut asupra Moldovei, unde au fost înfrânţi de Ştefan cel Mare, la Lipnic, tot în ziua
de 20 august 1470". Istoricul Dimitrie Onciul susţine că în august 1 470 tătarii au
invadat Moldova, instigaţi de turci pentru arderea Brăilei lui Radu cel Frumos. Atacul
s-a produs printr-o serie de jafuri, iar la întoarcere au fost aj unşi de Ştefan şi ln
dumbrava de la Lipnic, hoardele tătare au fost înfrânte9
A doua părere care susţine că bătălia a avut loc tot la 20 august dar în 1 469, are
la bază "Cronica Polonica'' a lui D lugosz. El menţionează că anume în acest an
. ,Tătarii au intrat în număr mare în Podolia şi adecă oaste alcătuită din fugari, hoJi şi
pribegi, zişi în limba lor Cazaci, având şef pe Mayak sultanul şi adică în 2
detaşamcnte, iar altul a i ntrat în Moldova (Valachia). Această din urmă oaste
tătărească a fost de 2 ori bătută de Moldoveni (a Valachis), pe care i-a aj utat
configuraţia teatrului de luptă. La a treia ciocnire a fost măcel între Tătari "10 Această
părere a fost susţinută şi de N. lorga în " Istoria armatei româneşti"".
CoSiin N., Scrieri. Chişinău, 1 990, p. 1 40
N. Iorga. Istoria armatei române.�·Ji, Vălenii de Munte,
'' !hnlem, p 1 35
4

5

7
11

9

Cosi in X, op cit., p.
Urz1 că D , op. cit., p

14 0
9

l.etopisetul Ţârii Mo/dowi. Chişinău,

10

1 990, p. 42

Urzică 0., op. c•t.. p. 9
11 Onciul D ,J�·turiu rr.muînilur, Bucureşti,

1 9 14, p. 72
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Cine are dreptate este greu de spus, cert este însă, că dacă ar fi avut loc lupta de
la Lipnic în 1 469 atunci Ştefan cel Mare ar ti menţionat în iulie 1 469, cînd motiva
neprezenţa sa în Polonia, unde urma să prezinte omagiul de vasalitate regelui Cazimir.
Î n ce priveşte locul luptei, dumbrava de la Lipinţ, cuprindea pe atunci o
aşezătură împădurită, plină de luminişuri şi poiene de margine de codru. Ea era între
podişul împădurit al Ciuhurului, afluent al Prutului - spre apus, văile împădurite ale
Hârtopului şi Curecheştilor (un deal) - spre miază-noapte, valea împădurită a
Soloneţului, anuentul Cu boltei - spre miază-zi, şi valea Cuboltei, afluent al Răutului 
spre răsărit. Această dumbravă, străbătută în curmeziş de vechiul şleah, închidea către
trecerea văii împădurite a râului Soloneţ, afl uent al Cuboltei, o străveche aşezare
moldovenească, situată în mijlocul cadrului, depărtată cu 5 km spre miază-zi locul
actualului sat, Lipnic, şi la circa 8 km depărtare de apa Nistrului. Această aşezare,
Lipinţ, înconjurată de vechea dumbravă, a dispărut iar locul ei i se spune astăzi de
localnici Săliştea" 12
În "ce priveşte l upta din dumbrava, se menţionează că s-a încins o cumplită
incăierare, oastea moldovenească îmbulzindu-i pe tătari în acea dumbravă "Ca într-un
voloc şi i-au hăcuit cu săbiile in toată după amiaza aceea, 20 august n"_ O parte care au
scăpat au fost ajunşi la Nistru (se presupune la vadurile de lângă Naslavcea şi
Mereşeuca)şi înecaţi. Foarte puţini au ajuns la Mamak, care se afla mai sus de
Mogilău. Toată prada le-a fost luată. Referitor la acestea Grigore Ureche menţiona:
" Iară Ştefan Vodă. . . şi dând războiul vitejeşte, i-au risipitu şi multă moarte şi perire au
facutu întrânşii şi pre mulţi le-au prinsu vii şi le luă tot pleanuL "". Mai mult decât
atât, fratele şi feciorul hanului (Sian Sidi Ahmed şi Emin Sidi Mamak) au fost luaţi
prizonieri. Mai târziu hanul trimite o solie în Moldova în număr de 1 00 de oameni,
care cere lui Ştefan să-i elibereze, ameninţându-1 cu pedeapsă. Atunci domnitorul
mâniat de obrăznicia tătarilor îl rupe în patru pe feciorul hanului in faţă sol iei, iar pe ia
o trage în ţeapă, cu excepţia unuia, căruia ii taie nasul şi îl trimite la Mamak să-i
transmită răspunsul. Fratele hanului a fost întemniţat în Cetatea Alba, cu scopul de a- 1
folosi impotriva lui Mamak pe viitor. Dar nu reuşeşte că in februarie 1473 acesta
evadează15
Explicatiile biruinţei fulgerătoare a lui Ştefan cel Mare asupra tătarilor pot fi
găsite şi în specificul strategiei şi tacticii oastei moldoveneşti. Ea era capabilă să
întrebuinţeze o serie întreagă de procedee tactice moderne: folosirea inteligentă a
terenului, căreia i se adăugau lucrări de organizare; utili7.area manevrelor în timpul
bătăl iei; comandament unic; interdiqia luptelor individuale; angajarea luptelor numai
de către trupe capabile să le câştige. De asemenea, oastea moldovenească era foarte
Mihnea l, op. cii., p. 50
u N.lorga, !storiaarmulf!l româneşti, Vălenii de Munte, 1 9 1 0. voi. 1, p. 135
1"'
Urz1că D., op. cit., p. 24
15 l.eiOpiseţu/ Ţării A1o/dm·ei, Ch1ş.inău, 1 990, p. 42
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mobilă. Posedând un număr foarte mare de cai, se putea deplasa cu repeziciune, mai
ales că marşurile acestei oştiri nu erau îngreunate de convoaiele de aprovizionare,
hrana necesară purtând-o cu ei, iar punctele de aprovizionare erau pregătite dinainte, la
adăpost de ochii inamicului, dar cunoscute de moldoveni.
Tot atunci după victorie, întors din codrii Sorocii, Ştefan îşi curăţi cugetul
înflăcărat de luptă prin sfinţirea, la 3 septembrie, a mănăstirii Putna. "... iar după ce s
au întors venit-au şi au sfinţit hramul preasfintei născătoare de Dumnezeu de la Putna,
cu mâna preaslinţitului mitropolit Kir Teoctist, şi episcopul Tarasie, fiind de faţă
egumenii tuturor mănăstirilor şi întreg clerul preoţesc în număr de 64 de inşi,
Septembrie în 3, sub arhimandritul loasaf""'.
De asemenea. după zdrobirea tătarilor, domnitorul fiind conştient că primejdia
de la răsărit poate veni oricând, întăreşte cetăţile Orhei, numindu-1 aici pârcălab pe un
boier de încredere Gangur17 După biruinlă Ştefan trase învăţământul ce trebuia: el
făcu cetate la Orheiu, aşezând acolo un pârcălab care se întâmpină încă din Octombrie
al acestui an, şi împărţi pământ în " pustie" străjerilor celor noi ai graniţei lb".
Astfel în condiţiile internaţionale instabile pentru Moldova, voievodul Ştefan
cel Mare reuşeşte la 20 august 1 469 ( 1 470) să zdrobească hoardele tătare ce se
ahătuseră asupra Iării. Din mâinile hoardei jefuitoare au fost eliberaţi locuitorii robiţi,
iar prada a fost întoarsă în satele din care fusese furată. Apoi, pentru a nu mai fi
surprins de asemenea incursiuni, Ştefan cel Mare a reorganizat apărarea graniţei de
răsărit a tării, ridicând o cetate nouă la Orhei în frunte cu pârcălabul Gangur şi
constituie cetele de călăraşi-săteni cu moşie de danie, care au constituit pe viitor straja
hotarelor de răsărit a ţării.

16

Iorga, !Moria lui Şt,fancel Mare, Bucureşti, 1904, P. 123
/.etopi..e(u/ Ţ{lrii MoJJ,n·ei, Chişinău, 1 990, p. 42
"Bogdanl., DucumenteleluiŞtefance/Mare,Bucureşti, 1913, vol. l, p. 1 80
17

N.
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LUPTA DE LA LIPNIC
REZUMAT
Printre glorioasele lupte purtate de Ştefan cel Mare pentru apărarea fiinţei
naţionale de la Baia ( 1 467), Vaslui ( 1475), Valea Albă ( 1 476), din Codrii Cozminului
( 1 497) etc., a fost şi cea de lângă local itatea Lipnic. Aici la 20 august 1 469 ( 1 470)
oştile moldovene, conduse de voievodul ţării, urmărind pe invadatorii tătari, veniţi din
regiunea r. Volga îi surprind în dumbrava de la Lipnic şi obţin o strălucită victorie.
În baza informaţiilor cronicarilor: lan. Dlugosz, Gr. Ureche, N. Costin şi a
istoricilor: N. Iorga, D. Onciu, 1. Minea, comunicarea prezintă o sinteză a luptei de la
Lipnic, prezentând situaţia internaţională a Moldovei din ajunul invaziei tătarilor,
părerile istoriografice referitor la anul, locul luptei şi i mportanta victoriei obţinute în
această luptă pentru Moldova.
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ŞCOLI GRECEŞTI ÎN MOLDOVA
SECOLELOR XVII-XIX
GHEORGHE MACARIE

Alături de biserica cu călugări greci (numeroase - numai în laşi principalele
mănăstiri şi biserici erau închinate Muntelui Athos, Ierusalimului sau Alexandriei
având personal monahal care slujea în greceşte), şcoala în limba greacă era un liant de
seamă al membrilor comunităţilor elene din laşi sau celelalte oraşe, mai mari, ale
Moldovei . Dealtfel, şcolile acestei comunităţi, ca şi ale altor minorităţi, erau departe
de a fi independente, pe întreg parcursul evului mediu, dar şi după aceea de biserică;
chiar şi atunci când acestea, in secolul XVII, cunosc o fonnă instituţionalizată,
întemeiate de domnitori şi cu un consiliu de epitropi laici, ele erau în continuare
tutelate de biserică. Biserica furniza, în mare măsură, cadrele didactice, sediul (de
obicei în chiliile unei mănăstiri de vază) sau în proxima apropiere a acesteia, dar şi
condiţiile materiale pentru buna funcţionare a acesteia. Practic. şcolile
instituţional izate din secolele XVII-XVIII cu hrisov de întemeiere, statut şi regulament
au fost precedate de şcolile cu caracter elementar, cu 2-3 sau mai mul[i elevi, ţinute de
dascălul sau unul din preoţii bisericii, eşalonate pe diferite perioade de timp în funcţie
de cerere, condiţii sau de evenimentele care puteau afecta în bine sau în rău procesul
de învăţământ. Atunci când intervalul de timp era mai îndelungat, bazându-se, intre
altele, şi pe practica săptămânală a serviciului religios, elevii, mai vârstnici. puteau
deveni candidaţi, atunci când erau consideraţi vrednici, la preoţie. De acest gen era
şcoala românească de la Sf. Nicolae-domnesc din laşi, şcoală care s-a men[inut până
în primele două decenii ale secolului al XIX-lea, şi aşa vor fi fost şi şcolile, de aceeaşi
configuraţie, de la mănăstirile zise greceşti de pe întreg cuprinsul principatelor române
- mănăstiri şi şcoli care ne-au furnizat nu o dată modelele. Una din acestea era şcoala
grecească de la mănăstirea închinată Teodorenii-Suceava, care a supravieţuit cu greu
anului 1 82 l , având câţiva elevi, între care vi itorul pictor-profesor Gheorghe
Panaiteanu Bardasare, transferaţi ulterior învăţământului mai bine organizat, de la
Trei Ierarhi. La biserica Sf. Sava - închinată Ierusalimului -, o astfel de şcoală avea
să evolueze într-un seminar teologic grec in prima jumătate a secolului al XIX-lea.
Practic, o istorie a invăţământului în limba greacă de pe teritori ul Moldovei nu se
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poate dispensa de studiul acestor şcoli neinstituţionalizate, functionând sporadic, în
funcţie de posibilităţi şi necesităţi.
Istoria învătământului în limba greacă în Moldova consemnează drept primele
şcoli cu limbă de predare greacă (alături de alte limbi - slavona, latina, respectiv
româna) colegii le de la Hârlău ( 1 552- 1 561 ), şi Cotnari ( 1 5 6 1 - 1 563) şi cel cu o viaţă
mai îndelungată - întemeiat în 1 640 de Vasile Lupu la Iaşi, lângă mănăstirea Trei
Ierarhi. Ţinem să precizăm că aceste şcoli, culminând cu Academia domnească din
secolul al XVIII-lea erau în mare măsură de limbă greacă, dar nu greceşti - în sensul
de confesionale, aparţinând întru totul minorităţii elene, cum era cea de la Braşov.
Colegiul lui V. Lupu, dar şi Academia domnească din laşi al cărei început poate fi
fixat în 1 707, erau şcoli domneşti, de stat, întemeiate cu hrisov de către domnitori, cu
statul şi regulamente de funcţionare holărâte de puterea laică şi confirmate de cea
spirituală, respectiv consiliul epitropilor format în marea lor majoritate de laici.
Frecventată, uneori prioritar, de către grecii din Moldova, de cei din patria mamă
cotropită de turci sau de cei din intinsa lor diasporă, greci ce-şi men)in naţionalitatea
sau sunt pe cale de a se asimila poporului ţării în care au intrat Academia domnească
din laşi devine o vatră a spiritualitălii elene dar concomitent şi un centru de formare al
tineretului studios autohton. Instituţia la care ne referim a desemnat un spaţiu de
perpetuare şi de emulare a valorilor spirituale elene - spaţiu accesibil în mare măsură
g1ecilor stabiliţi în !ară sau în trecere, dar şi românilor tie ei tii de boieri, de negustori,
de clerici sau meseriaşi - dar nu o şcoală confesională, cu caracter închis sau cel puţin
afectat în special unei minorităţi.
A fost un prilej fericit de confluenţă între două culturi, cea română şi cea greacă,
reînnoind şi prin cadrul învăţământului, mai mult sau mai pu)in organizat, o tradiţie
mai mult decât bimilenară.
Î n colegiul lui Vasile Lupu de lângă Trei Ierarhi se predă în limbile slavonă,
greacă şi în limba ţării . Î nfiinţarea şcolii în 1 640- 1 64 1 , nu echivalează cu momentul
prim al introducerii limbii greceşti în învă)ământul Moldovei. Î n limba greacă s-a
predat în colegiul înfiinţat de Alexandru Vodă Lăpuşneanu la Hârlău - colegiu care
funcţionase între 1 552- 1 56 1 , dispunând ca limbi de studiu slavona cancelariei oficiale
a ţării, dar şi greaca clasică. Din păcate, la fel de efemer şi spre deosebire de primul chiar utopic - se va dovedi Colegiul de la Cotnari înfiinţat de Despot Vodă r.u iluzia
unei adevărate Academiil, în timpul scurtei sale domnii ( 1 561-1 563). Dintre invitaţii
de prestigiu din Europa occidentală de atunci se încumelase să răspundă invitaţiei doar
profesorul şi poetul Johann Sommer Pimensis, care-şi începu activitatea; celălalt,
Listarhos Hermodoros din Zante a făcut cale întoarsă înainte de a pune piciorul în
Moldova în care avu loc deja năsprasnica moarte a clitorului princiar al abia urzilei
Academii de la Cotnari . . Cum era şi firesc, documentele despre această instituţie,
spul berată punitiv ca şi alte înfăptuiri ale lui Despot Vodă au dispărut. Puţinele
referinţe asupra acestei schola latina şi mai ales confesiunea religioasă (protestantă)
.
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căreia acestea îi aparţineau nu lasă nici un dubiu asupra politicii religioase a ctitorul ui
utopic şi inadecvat în privinJa intentiilor sale în raport cu reabilitarea spirituală a
Moldovei secolului al XVI-lea. De altfel, prin profi lul ei religios ca şi prin
componenţa corpului de elevi aparţinând minoritătii catolice sau, probabil, şi celei
protestante din Moldova, şcoala devenea o enclavă restrânsă în cadrul populatiei
ortodoxe - mai mult decât majoritare a Moldovei. De altfel, înfiinţarea ei la Cotnari,
localitate atunci cu două-trei biserici catolice - centrul în care, ca şi la Baia sau Trotuş,
locuitorii erau prioritari urmaşii ai coloniştilor saşi unguri - nu era întâmplătoare.
Programa şcolii va fi reeditată pe aceea a colegii lor apusene- trepte intennediare spre
universităţile Occidentului, în cadrul cărora, în tinereţe, Despot Vodă însuşi s-a fonnat
şi, episodic, a şi predat. Analogiile cu acest gen de şcoli ca şi referinţele din opera
editată a principalului (poate singurul, pentru început) profesor al acestei şcoli,
Sommer2, ne duc la constatarea că în Moldova actuala şcoală - ca şi cea din
Târgovişte - a constituit primul cadru institutionalizat care a promovat studiul marilor
clasici antici - greci şi romani - direct în limba în care aceştia le-au redactat. Evident,
nu erau singurele locuri prilejuind contactul românilor din cele trei principate cu
cultura greacă. Nu numai un Nicolaus Olahus (secolul al XVI-lea) se va fi adăpat
direct de la sursele culturii greceşti; registrele colegiilor de învătământ superior din
Cracovia indicau moldoveni înscrişi în matricolele lor încă din secolul al XV-lea.
Noul colegiu ctitorii de Vasile Lupu în toamna anului 1 640 completa ansamblul
celei mai strălucite ctitorii ale vremii sale - cea a mănăstirii Trei Ierarhi, nepretuit
tezaur de artă şi viată spirituală în care, peste un an erau aduse şi adăpostite aici
moaştele Sfintei Paraschiva, iar ca unnare a închinării sfântului lăcaş Muntelui Athos,
călugării greci se şi instalaseră aici. Edificiul cu două nivele al colegiului constituit pe
ulita Ciubotărească (devenită ulterior a Feredeelor) se afla cam în spatele actualei
Mitropolii a Moldovei şi Bucovinei întregea celelalte locaşuri de cultură ale
perimetrului Trei Ierarhilor - biserica şi tipografia, aceasta din urmă debutând în
activitate din decembrie 1 642 prin acel magnific decret sinodal al patriarhului Partenie
al Constantinopolului în urma încheierii lucrărilor Sfântului Sinod al ortodoxiei,
desfilşurat la laşi în 1 642 sub inalta oblăduire a domnitorului Vasile Lupu.
Noul colegiu3 ctitorii de domnitorul iubitor de cultură cu concursul unor
oameni de primă mărime a culturii române: mitropolitul Varlaam al Moldovei,
învă!atul logofilt Eustatie, Petru Movilă - mitropolit al Kievului, probabil şi cronicarul
Grigore Ureche, a fost instalat într-o clădire special construită pe uliţa Ciubotă rească
din spatele Trei lerarhilor şi a perimetrului de mai târziu al Mitropoliei. Ştim, fie şi
cu oarecare aproximaţie, anul primului an de învălământ: 1 64 1 - 1 642; nu ştim şi nu se
poate şti ultimul an al fiintării acestei prestigioase institupi. Prezumtia enunţată nu se
datorează numai precarităţii documentelor care au avut soarta lor în unna deselor
incendii, invazii turco-tătare, ci şi faptului că aceste instituţii, înaintea ultimului mare
incendiu din 1 723 - care distrugea definitiv clădirea - a avut "pauze" de ani în
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activitatea lui, pauze cauzate nu numai de amintitele evenimente, ci şi schimbărilor
frecvente de domni în Moldova celei de a doua jumătăţi a secolului al XVII-lea,
domni de a căror bunăvoinţă depindea finanţarea instituţiei. Oricum, in ciuda
intreruperilor, nu prea mari, informaţi ile păstrate concură în demonstrarea unei
anumite continuităţi a acestei instituţii divizată, la un moment dat, după abandonarea
localului distrus, în chilii le mănăstirilor ieşene vecine Barnovschi şi Sf. Sa va. Treptat,
colegiul lui Vasile Lupu, în deplină continuitate sau după una din ,.pauzele" activităţii
sale generate de factorii amintiţi, se transformă in şcoala domnească a Academiei.
Î nfiinţarea, la Iaşi, in 1707, a acestei şcoli de către Antioh Vodă Cantemir, ca şi
cealaltă, din 1 7 1 4, la Bucureşti, la care se referă succesiv scrisoarea ieromonahului
profesor Atanasie către Hrisant Notara, ca şi cea a lui Iacob Manu4, directorul
Academiei din Bucureşti, din 3.1 V. l 7 1 4, marchează, dincolo de orgoliul succesiv al
ctitorilor, tot atâtea reorganizliri ale acestei forme de învăţământ care încep în laşi, în
acelaşi an 1 640. Evident, anul propus - 1 707 - pentru Academia domnească din
Moldova5 nu este vulnerabil. El marchează o nouă dată, dar şi o nouă orientare in
învătământul in limba greacă din capitala Moldovei, diferit de cel al Colegiului
înfiinţat cu peste şase decenii în urmă. Şcoala, prin structura ei, avea alte modele.
Impulsionată în apariţia ei de Antioh Cantemir, mai mult ca sigur şi de învătatul său
frate, şcoala avea să beneficieze, în timpul domnitorul ui fanariot Nicolae
Mavrocordat, de sprijinul aceluiaşi ierarh care a avut acelaşi rol în Tara Românească,
tiind organizator şi autor al programei cursurilor Academiei domneşti din timpul
domnitorului Constantin Brâncoveanu - patriarhul Ierusalimului - , Hrisant Notara.
Anii amintiti nu marchează o ctitorie absolută, ci un act de continuitate a acestei
instituţii de învăţământ superior, fondată în timpul domniei lui Şerban Cantacuzino.
Colegiul lui Vasile Lupu a avut ca prim rector pe Sofron ie Pociaptki - profesor
cu experienţa aceleiaşi funcţii la Colegiul din Kiev, înfiinţat de învătatul iararh Petru
Movilă. Devenit egumen al Trei lerarhilor. el va inaugura o tradiţie - directorul
colegiului va fi concomitent stareţul mănăstirii, în ale cărei chilii se vor stabili
profesorii - cei mai mulţi monahi ai acestei mănăstiri - denumită ca protectoare a
şcolii "mănăstirea dascăli lor". Î n aceşti ani, 1 640-1 642, interval în care debutează aici,
concomitent, activitatea şcolii şi cea a tipografiei, perimetrul Trei Ierarhilor va
deveni în egală măsură o vatră a culturii greceşti dar şi a celei româneşti. Pentru
menţinerea şcol ii şi a mănăstirii, Vasile Lupu le va înzestra, intre altele, cu venitul
moşiilor a trei sate (Răchiteni, Tămăşeni şi luganii).
Pentru început, Sofronie Pociap]ki, discipol al lui Teofil Corydaleu - cu care era
în corespondenţă - şi adept al umanism ului Renaşterii dobândit în colegii le apusene .
şcoala a promovat o linie apropiată Occidentului6. Se preda in limbile slavonă şi
română, dar mai cu seamă în latină - limbă în care studiase lgnatie Ievlevicz în
Polonia, dar şi alţi profesori ai colegiului, de aceeaşi fonnatie umanistă. Î ntre profesori
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se remarca şi românul Eustatie - logotăt al lui Vasile Lupu - alcătuitor al unui prim
corp de legi şi traducător al lui Herodot.
Fie ea şi aproximativă, data enunţată mai sus - 1 646 - dată marcând o etapă în
învăţământul ieşean - este şi un reper cronologic marcând ascensiunea politică, dar şi
culturală, a elementului grec în viaţa capitalei Moldovei din secolul al XVI I-lea. Este
o pondere care va atinge apogeul în secolul al XVIII-lea (după 1 7 1 1 )
secolul
domniilor fanariote. Fenomenul inliltrării tot mai accentuate a grecilor în
suprastructura administrativă, eclcziastică şi culturală a epocii fanariote va fi anticipat
în pestejumătate de veac mai înainte - în epoca lui Vasile Lupu.
Un rol deosebit va fi avut. în climatul intelectual al şcolii, Meletie Sirigul,
originar din Creta, marele predicator al Patriarhiei de la Constantinopole. Participant
în 1 642 la Sfântul Sinod din laşi, el se va remarca în mod deosebit, deopotrivă în
ambianta culturală a oraşului, dar şi la Curtea domnească. S-au succedat între
profesori Benedict de Vatopedi - numit aşa, probabil, după mănăstirea sa de metanie,
plecat ulterior la Moscova, unde va înfiinţa o tipografie - şi Paisie Ligaridis - fost
mitropolit de Gaza, emigrat în Moldova unde a fost profesor între 1 648- 1 654, plecat şi
el în cele din urmă în Rusia?. Probabilitatea participării unuia dintre profesorii amintiţi
la procesul de învăţământ al Academiei domneşti din laşi este firească dacă avem în
vedere vremurile tulburi de care această instituţie are parte - consecinţă a instabilităţii
domniilor intervalului amintit.
Dincolo de erudiţia şi aptitudinile lor pedagogice formative, ambii dascăli, ca şi
ceilalţi colegi, reed itau condiţia itinerantă a cărturarului grec în căutarea unui rost al
existenţei şi a unei noi patrii în locul celei căzute în robie. Mai statomici se vor dovedi
Theodor Trapezuntios şi Nicolae Kerameos, care predaseră şi ei - cu intermitenţe - la
colegiu: primul până spre 1 695, dându-şi obştescul sfârşit, e înmormântat la
mănăstirea Cetă]uia, chiar în anul sfinţirii acesteia ( 1 672).
Clădirea colegiului. distrusă de focul din 1 723, va adăposti cursurile de teologie,
filozofie, drept, limbile română, greacă şi slavonă, de matematică şi retorică. muzică şi
astronomie. Sunt discipline care contemporaneizau colegiul ieşean cu instituţii
simi lare existente la acea dată în Europa occidentală sau în sud-estul acesteia. Dacă
Şcoala Patriarhiei din Constantinopole era reînfiinţată la 1 624, colegiile de la Bar,
Kameniţa şi Kiev erau întemeiate la 1 632, în timp ce acelea de la Atena şi loanina vor
lua tiinţă ulterior, în 1 645.
Cu toate piedicile determinate de schi mbarea frecventă a domniilor, incendiilor
sau invaziilor turco-tătare, Colegiul, ca şi bibl ioteca aferentă, înfiinţată concomitent
( 1 640- 1 64 1 ) îşi vor continua activitatea, dascălii acestora activând pe multiple planuri;
viaţa grea, dificultăţile ieşite din nestatornicia vremurilor îi scoteau nu o dată din
chiliile (majoritatea erau călugări), în care ar fi preferat să se abandoneze
îndeletqicirilor intelectuale. Î i găsim peste tot unde era nevoie de cărturari ca ei. Erau
utilizaţi ca traducători, redactau corespondenţa Curţii domneşti cu ţările străine, erau
-
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corectori şi supraveghetori ai activitătii tipografiilor, sau - frecvent - erau profesorii
odraslelor principilor sau privilegiaţilor vremii. Astfel, Natanail Colonarius era
profesorul celor patru fii ai domnitorului Mihai Racovită; lrimia Kakavelas - era,
concomitent, predicator la Mitropolie, supraveghetor al tipografiei greceşti, la
Cetătuia, poate profesor la Colegiu8, dar şi - în particular - principal dascăl al fiului
domnitorului Constantin Cantemir, viitorul voievod al Moldovei şi cărturar de renume
european, primul membru român al Academiei de la Berlin - Dimitrie Cantemir
( 1 673- 1 723 ). Alegerea lui ca profesor de către domnitor se dovedise mai mult decât
inspirată. Iri mia Kakavelas beneficiase nu numai de cultura răsăritului ortodox, ci şi de
aceea a Occidentului. Îşi sustinuse doctoratul la Leipzig, vorbea şi scria în limba tării
de adopţiune - română - şi în cea maternă - greacă -, cunoştea limbile latină, ebraică şi
italiană.
Din păcate activitatea colegiului lui Vasile Lupu, după frumosul lui debut şi
după realizările obţinute, avea să sufere din plin mai toate vicisitudinile unor vremuri
frământate şi nestatornice; fiecare schimbare de domnie determină modificări (nu
întotdeauna bune) în conducerea, organizarea şi, mai ales, finanţarea şcolii. Vasile
Lupu, pe la 1 646, renunţă la profesorii aduşi de la Kiev in favoarea profesorilor greci .
Se creează un precedent care, în scurt timp, devine tradiţie. Practic, învăţământul
superior la Colegiul lui Vasile Lupu şi la instituţia care îi va unna, Academia
domnească fondată în 1 707 de Antioh Cantemir, va fi în mare măsură una de limba
greacă. Faptul va fi determinat nu atât de existenta coloniei greceşti din laşi, anuxului
de elevi greci din rândul acesteia sau - mai ales - din intinsa diasporă greacă - şcoala
era o instituţie domnească, de stat -, cât faptului arhicunoscut şi omniprezent al
consacrării limbii greceşti ca limbă a ştiinţelor - echivalând în Orientul ortodox al
evului mediu ca latina folosită concomitent în Occidentul catolic.
Cu toate întreruperile cauzate de războaie sau instabilităţi financiare se poate
vorbi de o continuitate a învăţământului superior în limba greacă în Moldova,
începând din 1 646, o dată cu intrarea profesorilor greci în Colegiul lui Vasile Lupu şi
terminând cu 1 82 1 - anul în care firmanul imperial din Constantinopol închide o
şcoală - măsură punitivă. integrabilă represaliilor otomane îndreptate împotriva
mişcărilor de eli berare na[ională ale grecilor.
După începuturile grele ale Academiei din vremea domnitorilor Antioh
Cantemir şi Mihai Racoviţă, hrisovul din 1 728 al domnitorului Grigore Ghica (şcoala
se mutase după 1 723 - anul în care vechea clădire a colegiului din strada Feredeelor
este distrusă de un incendiu, in localurile nou construite de pe lângă mănăstirile vecine
- Sf. Sava şi Ba rno\'schi) reorganizează învăţământul, stabilindu-i cele trei secţii: în
limba greacă, slavonă şi română (funcţionând în cadrul aceleiaşi instituţii). Deşi a fost
bogat înzestrat cu veniturile a trei moşii, colegiul era într-un veşnic dellcit financiar.
Egumenii greci ai Trei lerarhilor nu au respectat prevederile testamentare ale
donatorului şi fondatorului complexului mănăstiresc de la Trei Ierarhi - prevederi
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stipulând, între altele, şi întreţinerea Colegiului din veniturile moşiilor donate - astfel
încât Academia domnească de limbă greacă, succesoarea de drept a Colegiului, a
trebuit să apeleze şi să fie sprijinită financiar prin alte mijloace ţinând de averea
statului sau de cea a particularilor. Pe la 1 748 (conform celor legiferate de hrisovul l u i
Grigore Ghica) şcoala era întreţinută d i n cotizaţiile l a care erau impuşi de membrii
clerului înalt - dregătorii, �hiar funcţionarii mai mărunţi9. Situaţia nu s-a modificat
mai târziu, cel mult s-au schimbat contribuabilii. Astfel, in ultimii ani ai secolului al
XVIII-lea, întreţinerea Academiei intra în sarcina preoţilor de rând din ţarA, taxaţi cu
câte 2 lei la Sfântul Gheorghe şi la Sfântul Dumitru 1 O. Situaţia se va menţine şi mai
departe. Hrisovul din 1 803 al domnitorului Alexandru Moruzi reflectă aceeaşi situaţie
la care domnia adaugă (evident din impo;:itele publice) incA 1 . 800 lei i ! . Este de
înţeles procesul pe care îl intentează Gh. Asachi ( 1 788-1 869) - mentor al şcolii
naţionale - Trei lerarhilor, mănăstire care nu-şi mai îndeplinise de două secole
obligaţiile pe care şi le asumase la Jumătatea secolului al XVII-lea - acelea de a sprijini
material şcoala.
Există, în istoriografia românească, un capitol referitor la aj utorul financiar şi
moral imens pe care biserica şi statul Moldovei, ca şi cel al Valahi ei (Ţării Româneşti)
1-a dat, incontestabil dezinteresat, mănăstirilor greceşti din Athos sau celor aparţinând
de patriarhi1le din Constantinopole, Alexandria, Ierusalim şi Antiohia; dar există şi un
capitol similar al ajutorului dat, pe întreg parcursul secolelor XVII-XVIII şi chiar în
primele decenii ale secolulUI XIX, pe care româmi I-au dat şcolilor greceşti din laşi şi
din provincie, în frunte cu Academia domnească de l imbă greacă din capitala
Moldovei. Acest fenomen s-a extins şi asupra altor şcoli greceşti existente în afara
frontierelor principatelor române din intinsa d1asporă greacă. Este un capitol care ar
trebui restudiat.
După hrisovul din 1 748 al lui Grigorc Ghica, asistăm practic la o ascensiune
lentă, dar sigură, devenitll spectaculoasă în ultimul deceniu al secolului al XVlll-lea al
Academiei din laşi. În 1 766, Academia se folosea de un local nou, construit pe locul
actualului spaţiu verde dm faţa Mitropoliei: imobilul cu două nivele, cu fatada spre
strada principală a oraşului ( actuala stradă Ştefan cel Mare şi Sfânt) va adăposti
perioada de glorie a acestei instituţii, până la 1 82 1 când va fi. prin firmanul sultanului,
desfiin!ată. Şcoala, finantată din v1steria domnească, va fi pusă sub protectia
Mitropoliei. Reorganizată, cunoaşte o perioadă de avânt, dominată de figurile celor
mai buni profesori din existenta sa: Nikifor Theotokis, Iosif Mcsiodax, Chinac Cercei
Zerzulis; Daniel Philippides. Ştefan Dungas, Dimitrie Govdelas, la începutul secolului
al XIX-lea. Se mstituie ŞI reglementează regimul inspecţiei şcolare ( 1 734 ), dar mai
ales acela - în premieră în invătământul nostru - al obligativitătiJ şcolare. Legea
obligativităţii învăţământului din 1impul domniei ctitorului României moderne domnitorul Alexandru Ioan Cuza ( 1 859- 1 866) - era anticipată în 1 749, în Moldova,
prin hotărârea lui Nikiforos - primul şi ultimul mitropolit grec al Moldovei . . . Se
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sprijină accesul la Academie şi al celor de jos; exista un număr de elevi săraci, dar
silitori la învăţătură, care primeau burse. J udecând după disciplinele programului de
învăţământ şi, mai ales, după orientările manualelor folosite - Academia din laşi
capătă, în ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea, configuraţia celor mai avansate
institutii de acest gen ale epocii. Pin componenta etnică şi apartenenta geografic
teritorială a elevilor, şcoala apaJ1ine in egală măsură Moldovei dar şi contextului sud
est european.
Cei mai mulţi dintre domnitori se simt obligaţi să instituie, dacă nu reforme
esenţiale, cel puţin să ia o serie de hotărâri menite a pune ordine în invătământ. Nu o
dată, aceste măsuri consemnate în hrisoave frumos scrise în limba română, purtând
iscălitura domnitorului, a mitropolitului şi ai altor membri ai protipendadei, marchează
adevărate faze ale dezvoltării învătământului. Este cazul celebrului hrisov din 1 766 al
domnitorului Grigore Alexandru Ghica. Se instituie controlul statului asupra
învă\ământului; învăţăceii sunt avertizaţi în privinţa eventual ei lor ascensJUni sociale;
slujbele şi rangurile domneşti vor fi conditionate de gradul de pregătire intelectuală a
aspirantilorl 2. Hrisovul citat constituie un document de excep\ie consemnând un
moment de apogeu al dezvoltării învăţământului în ultimul deceniu al secolului al
XVIII-lea - reprezentativ pentru mentalitatea şi nivelul gândirii pedagogice româneşti
la răscrucea dintre sfârşitul evului mediu şi zorii societăţii româneşti moderne.
Întâmpinarca (raportul) redactat de mitropolitul Iacov Stamate între 1 792-1 793
cuprinde o adevărată micronogralie a şcolii , acesta referindu-se la programul de
învăţământ şi la structura şcolii, baza e1 materială (susţinută, ca întotdeauna, din
bugetul public - impozitele speciale, pentru şcoală, pe care le plăteau toti preotii ţării),
metodele didactice, condiţia profesorilor de clinti şi latină (se consemnează mai
departe ca limba greacă să fie limba de predare a lilozotiei şi în genere a ştiintelor) etc.
Î ntregul documentar este străbătut de tendinţa de modernizare a invătământului
implicit de aliniere a lui la exigenţele pedagogiei europene. Veneraţia merge nu numai
spre dumnezeiescuiPiaton dar şi spre adâncul Montesquieu,l3 se simte infl uenta
lui Pestalozzi şi J.J. Rousseau. O atenţie deosebită se acordă predării epistimurilor
(ştiinţelor) vedera! încă este că o Academie fără epistimuri este ca o casă fără
fercştil4. Un capitol întreg este consacrat rolului limbii greceşti în sistemul de predare
pentru dascălii epistimurilor (ştiinţelor). Deşi nu exclude eventualitatea ca unele
ştiinţe cu o termi nologie mai rad icală, de specialitate, să se predea in una din limbile
moderne de circulaţie internaţională (franceza) totuşi având în vedere posibilitătile
vaste ale limbii greceşti clasice de a exprima noţiunile abstracte, mirtropolitul
Moldovei susţine ca predarea ştiinţelor să se facă mai departe in l imba lui Platon.
Raportul, certificând noile exigenţe din învăţământ, este scris spre finalul unei
perioade în care s-au succedat cei mai buni profesori din istoria Academiei ieşene:
Nikiforos Theotokis, Iosif Mes;dax, Chiriac Cercei Zerzulis etc. - profesori şi mari
cărturari de profil enciclopedic, formati la Şcoala Patriarhiei din Constantinopole,
-
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dar desăvârşiţi în universităţile Occidentului care vor da o nouă orientare
învăţământul, pe măsura marilor transformări ale secolului următor.
Important pentru o istorie a ideilor şi a civilizaţiei ţării în care îşi va continua
activitatea această Academie era stipularea, în unul din hrisoavele vremii, a unei noi
condiţii la ridicarea în ranguri şi în diversele demnităţi domneşti. Ascensiunea socială
începe să fie condiţionată şi de tinuta profesională - nu numai de avere şi apartenenţa
socială. Î n consecinţă cinstea şi mila domnească se va da după procopseala
învăţăturii.l 5 Aşa cel puţin avertiza în 1 785 hrisovul prinţului Alexandru
Mavrocordat - fără să credem că la sfărşitul epocii fanariote, dominate de corupţie şi
inechităţi sociale s-a dat curs acestei înalte prerogative; ideea ei este totuşi demnă de
reţinut.
Evident, se schimbă stalutul cadrului didactic, asimilat, odinioară, grămăticilor;
ei sunt acum mai bine plătiţi şi intră mai des în alenţia curţii domneşti; însăşi şcolile ca
instituţii - aceste maici de obşte, cum erau numite în hrisovul lui Ioan Theodor
Callimachi din 1 759 - au o altă trecere. Elogiul profesorului şi al rolului său în
propăşirea societăţii - elogiu pe care-I înălţa un elev al Academiei Mihăilene în
amintirea 1 6 profesorului Vasile Fabian Ia 7. 1V. I 836 - era practic anticipat şi pregătit
cu aproape un secol mai înainte.
Judecând după o statistică fie şi sumară a cursanţilor ei (bazată pe o arhivă
păstrată fragmentar) Academia domnească din Iaşi era departe de a fi rezervată
odraslelor unei elile sociale. Profesorii înşişi se plângeau episodic de inexistenţa
interesului pentru carte din partea odraslelor boierimii nu prea încântate să se complice
într-un riguros şi obositor proces de instruire. O mărire a numărului de fii de boieri ca elevi ai Academiei de la mitropolie se conslată la sfârşitul secolului al XVII I-lea şi
începutul celui următor, când promovarea în ierarhia slujbelor şi rangurilor la curte
depindea şi de atestatul de absolvire al Academiei . 1 7 Alături de numele trădând
protipendada societăţii Moldovei (Canta, Callimachi, Hrisoverghi, Rosetti, Sturza,
Kogălniceanu, Carp, Conachi, Miclescu, Balş etc.) găsim mulţi elevi reprezentând
starea a treia (fii de negustori, meşteşugari, preoţi de rând, slujitori la curte etc. ) Pentru
mulţi din aceştia din urmă, aflaţi, din diverse motive, în penurie financiară, domnitorul
fanariot Al. Moruzi instituie, în 1 803, circa 40 de burse ce puteau fi câştigate
respectând un emulativ principiu al competitivităţii . . . 1 8
De altfel ultimele decenii ale sfârşitului secolului al XVIII-lea ş i primii ani ai
secolului următor se înscriu unei perioade de apogeu. Au fost momente de la începutul
acestui interval când practic Academia din laşi câştigase un ascendent profesional
faţă de aceea din Bucureşti - mai veche şi mai organi7.ată decât cea din capiatala
Moldovei. Domnitorul Scarlat A. Callimachi ( 1 8 1 2- 1 8 1 9) a dat celei mai înalte şcoli a
ţării o atenţie deosebită, cu atât mai mult cu cât însuşi fiul său, Alexandru, era elev al
acesteia. Peste un an, el devenea - spre disperarea invidiosului Dimitrie Govdelas - şi
elev al cursurilor de ingineri hotarnici, ţinute de Gh. Asachi în limba română. Corpul
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didactic se diversifică cu o serie de profesori de prestanţă ca Ştefan Dungas - de
tilozolie -, Gheorghe Terapianos de literatură greacă, românul Gheorghe Ioan pentru
limba greacă, Cristian Flechtenmacher pentru limba latină, Dimitrie Govdelas fost
student la Gottingen şi Berlin - la matematici - disciplină predată şi de românul
Gheorghe Asachi. Un profesor de marcă a fost şi Dan iil Philippidis ( 1 770-1 832) fost
student al Academiei din Bucureşti care s-a desăvârşit fonnaţia apoi la Paris.
judecând după comenzile de cărţi pe care le făcea la Paris prin i ntermediul celebrului
om de cultură care a fost Barbie Du Bocage - titluri de renume din l iteratura franceză,
matematicile lui Mauduit şi Bezout, lucrările lui Lalande, Kant şi Condillac, scrierile
lui J.J. Rousseau, Voltaire " etc.
Numeroase numere din A.oytoc; EPI-lllt; ziarul coloniei greceşti din Viena cu circulaţie în principatele româneşti - cuprind dări
de seamă
referitoare la
examenele Academiei domneşti din laşi.
Folosindu-ne de aceste date ne-am permite să reconstituim ambianţa
examenelor din iulie 1 8 1 8 ţinut la clasa de ingineri hotarnici a lui Gh. Asachi. Se ştie
că Gh. Asachi realizează prima breşă în cadrul Academiei greceşti din Iaşi, reuşind să
realizeze, între 1 8 1 3- 1 8 1 9, în cadrul acestei şcoli, eminamente greceşti, o secţie
românească care a dat prima promoţie de ingineri hotamici-geolozieni pregătiţi în
limba română din cadrul învăţământului autohton. Examenul, evenimentul didactic,
bine pregătit având ca mentor unul din cei mai învăţaţi cărturari români s-a realizat cu
aprobarea şi concursul unuia din ultimii domnitori fanarioţi - Scarlat Callimachi - în
climatul de suspiciune invidioasă al Academiei greceşti. Ne permitem să detaliem
acest examen din 1 2. VI I . I 8 1 8 al secţiei lui Gh. Asachi frecventat de reprezentanţi ai
elitei sociale româneşti dar şi greceşti (participa însuşi fiul domnitorului ca
reprezentant al Curţii dar şi ca elev) - examen atât de reprezentativ pentru climatul
normal, chiar prietenesc al elevilor aparţinând celor două etnii.
Conflictul cunoscut între Gh. Asachi şi profesorul Dimitrie Govdelas, respectiv
şi al)i profesori şi clerici greci, conflict eşalonat pe parcursul a aproape două decenii,
n u poate fi general izat şi în rândul elevilor greci şi român i.
Desfăşurării exemplare a examenului din 1 2 .07. 1 8 1 8 al clasei lui Gh. Asachi i
s-a asociat o interesantă expoziţie a elevilor - prima de acest gen în capitala Moldovei
- de desene şi planuri topografice. Multe din lucrările expuse erau reprezentative
pentru interesul crescând pentru istorie - interes speci fic unei epoci de regenerare şi
ridicare a conştiinţei naţionale. Eram cu numai aproape trei ani înainte de sfinţirea
oficială a drapele lor Eteriei în curtea Trei lerarhilor şi de izbucnirea concomitentă în
Valahia a mişcării de eliberare naţională şi socială a lui Tudor Vladimirescu. În laşul
în care printre membrii comunităţii elene, dar şi în mediul autohton al boierilor şi
negustorilor român i, circulau portretele lui Alexandru cel Mare, litografiate la Viena,
harta şi manifestele lui Rhigas - cu rolul lor în acea mişcare de resurecţie naţională a
grecilor din Grecia şi în tot cuprinsul Balcanilor, publicul avea prilejul de a admira pe
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pereţi i sălii de expoziţie - reflex a altei mişcări de resurecţie a spiritului na!ional, de
astă dată al românilor - monumentalul A rc de Triumf'" al lui Ştefan cel Mare - eroul
national al rezistentei antiotomane - sau cel al unei clădiri în stil neoclasic - omagiind
amintirea celebrului Publius Ovidius Nasa - exilat la Constanta (Tomis) pe
meleagurile strămoşilor noştri. Atrăgea atenţia o hartă a Palestinei cu denumirile
localităţilor în limba greacă, oferită Patriarhului Ierusalimului, dar, mai ales, planul
unei clădiri monumentale, perpetuând permanentele, de altă dată ale artei clasice
greceşti - realizată de elevii lui Asachi ca un omagiu adus Greciei renăscânde.
Lucrarea era dedicată şcolii insulei Chios - un mesager urmând să o ducă acolo cu
formalităţile de rigoare. Reprezentative pentru spiritul public din Moldova şi Ţara
Românească, expoziţia şi examenul elevilor lui Gh. Asach i aduceau un omagiu nu
numai strălucitelor tradiţii ale culturii elene, ci constituiau şi un elevat manifest al
relaţiilor dintre cele două popoare.
O analiză a principalelor obiecte predate la Academia domnească din laşi ar fi
semnificativă pentru nivelul cunoştinţelor, exigenţele profesorilor, orientarea generală
a învăţământului şi gradul lor, receptare, cuceririlor ştiinţelor europene. Manualele
greceşti folosite la academiile din laşi şi Bucureşti devin, nu o dată, având în vedere
sursele lor, tot atâtea căi de penetrare a luminilor Europei occidentale.
Limba de predare în Academia domnească din laşi era, ca şi în instituţia
simi lară din Bucureşti, greaca - evident cea clasică - echivalentul în mediul intelectual
al Orientului ortodox, al latinei din Occidentul catolic medieval. Se uzau de manuale
tipărite sau în manuscris circulând de la o serie de elevi la alta. Numărul mare de
manuale - parte în manuscris - de caiete de teme, rezumate şi exerciţii - păstrate cele
mai multe la Biblioteca Academiei Române - Bucureşti certifică această situaţie.
Gramatica limbii greceşti se preda după manualele lui Teodor Gazis şi Constantin
Lascaris. Se foloseau şi manualele lui llarion Cigoalas şi, mai ales, cel al lui
Alexandru Mavrocordat Exaporitul, fostul profesor şi director al Marii Şcoli a
Patriarhiei din Constantinopole între 1 665 - 1 67 1 . Ediţia gramaticii sale, editată în
1 745, dimpreună cu cea a lui Mihail S inghelul (în tipografia lui Nicolae Glykci) a fost
atât de populară încât a fost depistată şi în oraşele de provincie. Un exemplar al ei
păstrat până prin 1 95 5 în !osta colectie a folcloristului D. Furtună (astăzi, în
proprietatea Bibliotecii Universităţii din laşi) certifica circulaţia acesteia spre
sfârşitul secol ului al XVI II-lea în oraşele de provincie din nordul Moldovei - Dorohoi
şi Botoşani . Ulterior erau mult folosite gramaticile realizate de Ştefan Comitas, Neofit
Ducas şi Dimitrie Darvari, tipărite succesiv in 1 800, 1 804, şi 1 806. La laşi s-au folosit
şi gramaticile de greacă clasică şi de neogreacă ale lui Constantin Vardalahos (editate
mai târzi u) cu atât mai mult cu cât acestea erau accesibile şi îndatorate gramaticilor
moderne ale Occidentului.
Se predă statornic literatura clasică - texte din Homer, Xenophon, Sofocle,
Lucian din Samosata, Herodian şi Theorast. De multă trecere se bucurau Vieţile
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a lui Plutarh - în ediţii mai vechi sau mai noi ca aceea a
lui A Corais. i ntre 1 803-1 806, comentarii după textele acestui istoric fllcea la laşi
profesorul Grigorie din Creta. Dincolo de familiarizarea elevilor cu tezaurul literaturii
clasice, valorile de altădată erau. nu o dată, receptate şi în raport cu exigenţele
prezentului; era cazul Discursurilor lui lsocrate în care critica indirectă a
neajunsurilor sociale predispunea comparativ la situaţia grecilor din primii ani ai sec.
XIX. Elogiul antic al reginei oraşelor - Atena - se comenta la Academia din Bucureşti
în raport cu starea de decădere a acestui oraş după cucerirea otomană - trezindlegitime
sentimente de revoltă în cadrul deşteptării conştiinţei naţionale ale tinerilor greci.
Acelaşi fenomen se putea petrece şi la instituţia similară din laşi; având în vedere
componenţa etnică a cursanţilor, transmisiunea acestei stări de fapt pe fondul trezirii
conştiinţei naţionale a genera(iilor de români din primele două decenii ale secolului
trecut nu trebuie exclusă . .
Studiul valorilor clasice n u era din partea profesori lor sau a elevilor u n act de
evaziune. Este interesantă, pe acest fond al aspiratiilor spre libertate şi eliberare
specifice generatiilor care vor pregăti şi vor participa la luptele eteriştilor sau în cazul
românilor la cele ale lui Tudor Vladimirescu - este reacţia unor cărturari ca Iosif
Mesiadax de la Academia din Iaşi sau cea a lui Constantin Vardalahos la instituţia
similară din Bucureşti, faţă de antichitatea clasică căreia ii apunea nu o dată cuceriri le
moderne ale descoperirilor ştiinţifice. O spunea răspicat la laşi însuşi directorul
Academiei - profesorul Iosif Mesiadax: sti incete=e acea idee preconceputli eli numai
paralele ale oamenilor iluştri

ceea ce ne-a dat anltchitatea greacă este hun. J:'uropa de asl{t=l intrece in Înţelepciune
pânâ şi vechea l:'ladâ2 /. Era combătută astfel persistenta îndelungată asupra operelor

clasice cărora li se opuneau tratatele lui Newton, Leibniz, Hans Christian Wolff,
Locke, Condil lac, Rene Descartes" ş.a. La acestea se vor adăuga, cel putin mai târziu
în lecturile lui D. Philippidis de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul celui
următor, 1. Kant, J.J. Rouseau, Mauduit, Bezout, Lalande, La Caille, Fourcroy etc.
Acesta era nivelul de cunoaştere al disciplinelor moderne al unui profesor23 numit, în
1 803, la Academia domnească din laşi'
Predarea filozofiei în ţările române pe parcursul secolului al XVIII-lea este
sensibilă la aceste mutatii. Î n secolul al XVII-lea şi in prima j umătate a secolului al
XVIII-lea, la Bucureşti, dar şi la laşi, de necontestată autoritate se bucura filozofia lui
Aristotel, aşa cum era cunoscută la noi, sub forma comentariilor lui Theofilos
Corydaleos ( 1 570- 1 646) - cel mai de seamă reprezentant al curentului neoaristotelic
din Orientul ortodox24 şi, în genere, al vechiului umanism grecesc. Existenta
manuscriselor greceşti conţinând tratatele lui Corydaleu, între care cel mai vechi din
1 669 (existent la Biblioteca Universităţii din laşi), confirmă această situaţie. După
uciderea patriarhului Chiril Lukaris, celebrul retor al Patriarhiei din Constantinopole,
Meletie Sigiros 1-a denun tat pe Corydaleu ca eretic, acuzândul-1 de calvi nism.
Contestat în Orient ca şi în Occident, neoaristotelismul a fost privit cu intelegere în
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principatele române în care autonomia acestora în cadrul Imperiului Otoman se
răsfrângea şi în evitarea, în numeroase situatii, a controlului prea strâns Patriarhiei
din Constantinopole. Ariadna Comariano-Cioran avea dreptate să constate că filo=ofia
lui Cmydaleu .mscilâ un inlere.1· deosehil penlru noi, fiindcă fitce par/e, poa/e, mai
mu/1 din cu/fura romdnâ decdl dm cea greacci.25

În cea de a doua j umătate a secolului al VIII-lea, predarea filozofiei coincide cu
audienta largă a ştiintelor pozitive la cele două academii. Este perioada în care noul
director al Academiei din laşi - !os1f lvlesiodax - opune meritelor tllozofilor
antichităţii clasice nume ca Newton, Descartes, Leibniz şi H. Ch. Wolff Încă o dată în
plus, această şcoală aflată într-un principat necunoscut, la marginea Tartariei, cum o
mai considerau destui în Occident, era sincronă - cel putin în ceea ce priveşte
orientări le ştiinţelor şi gândirii sociale- cu cuceriri le Occidentului iluminist.
Ca disciplină fundamentală a principiilor existenţei, Metafizica a fost la loc de .
cinste între obiectele predate la Academia de la Iaşi. din păcate, se şt 1 u nu prea multe ·
lucruri despre predarea acestor discipline Vicisitudinile vremurilor au dus la dispariţia
manualelor, manuscriselor etc ; nu numai profesorul D i mitrie Govdelas se plângea de
pierderea manuscriselor sale în devastările turcilor la locuintele grecilor din laşi în
represiunile din vara anului 1 82 1 . Este un motiv pentru care istoricii Academiei
domneşti din laşi nu au putut reconstitui cu lidelitate continuitatea predării acesteor
discipline. La început se vor li folosit manualele lui Evghenie Vulgaris. Având în
vedere formaţia şi admiraţia profesorilor ieşeni Ioan Furneos şi Nicolae Cercei
Zerzoulis pentru opera discipolului lui H. Ch. Wolff - filozoful Fr. Ch. Baumeister era firesc ca Metafizica acestuia să constituie un manual de bază în academiile de la
laşi şi Bucureşti. Această lucrare tradusă de 1 Ioan Furneos a circulat în mediul
profesorilor şi elevilor de la Academia din laşi. P dovedeşte existenta unui manuscris
din 1 80 1 , copiat de un Rosetti - elev al Academiei ieşene - traducere şi rezumat după
Baumeister. Manuscrisul 21' aparţinuse şi bibliotecii Academiei din laşi sau circulase în
mediul şcolăresc al acesteia: Mela{i=ica din cei mai noi, sau din scrierile lui
Rawneister ere., adunafli şi tradusi/ in IIm ha e/enc.i incli şi cu adau\·uri prea multe şi cu
insemmin nu putin� ad<iugit<i de Ioan Forneu, de origme din Agmfe. Iar acum penlru
inl<iia oar<i prescrisă şi hine coreclatci ele., anul !80/. În Scoala domneascli

greccascci dm Moldal'ia. Tot în acest mediu circulaseră Elementele de Metafizică

(:L

tOlXEta J.!Eta(jlVO"IKT]t;).
Nu putem face abstractie de manuale de morală cu rol deosebit în formarea
personalităţilor �lcvilor, în asanarea moravurilor şi în arrnonizarea relaţiilor
interumane. Această finalitate o aveau analizele - des practicate - ale Discursurilor lui
lsocrate. Este posibil - dat fiind rolul patriarhului Hrisant Notara în organizarea, în
1 7 1 4, a învătămfintu lui şi tipograllei greceşti din cadrul mănăstirii sr. Sa va (laşi) - ca

elevii Academiei de aici să fi folosit manualul H StKT] <p tÂ.ocro<pa într-o traducere
din latină făcută de nepotul acestuia, Dimitrie Notaras. la Bucureşti, în 1 7 1 7. Un
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adevărat doc � ment al gândirii sociale îl constituie manualul de Morală folosit de Iosif
Mesiodax la 'A cademia din laşi. Era tradus şi completat după La filosofia morale
esposta e proposta ai giovani a filozofului Muratori - vestit savant iluminist al
secolului al XVIII-lea italian. Ştefan Dungas a fost, se pare, ultimul profesor care a
predat acest obiect la Academia din laşi.
Pe aceeaşi linie şi cu aceeaşi fi nalitate circulau hristoitiiie - manualele de bună
purtare, anticipând Codul manierelor elegante din secolul al XIX-lea. O prelucrare
după Hristoitia în greacă a lui Vizantios a aparţinut şi lui Chezarie Daponte; nu este
exclus ca acest text să fi fost răspândit în Moldova, cu atât mai mult cu cât la Palatul
domnesc, dar şi în mediile familiilor marilor bmeri, se dezvolta o viată, nu o dată,
condusă de regulile etichetei. Până când influenta franceză le va înlocui, Hristoitia
aceasta va fi folosită până la răscrucea dintre veacul al XVII I-lea şi cel următor. Naum
Râmniceanu a pregătit, în 1 829, o ediţie bilingvă grcco-română. Anton Pann a
prelucrat şi el una, prin 1 834. Î n 1 823, Teodor Verescu - cadru de predare la şcoala
românească din Roman - o mai folosea.
O atenţie deosebită i s-a dat ca obiect de predare în Academia domnească din
laşi, Logicii - văzută ca instrument de abordare a filozofiei. Evident, având în vedere
trecerea de care s-a bucurat Theofil Corydaleu, neumbrită în principatele române de
consecinţele suprimării lui Kiril Lukaris, se va fi folosit Logica acestuia. Existen1a
unor manuscrise o confirmă. Cele mai multe dovezi relevă circulaţia Logicii lui
Evghenie Vulgaris, editată la Leipzig în 1 766, dedicată domnitorului Grigore
Alexandru Ghica, cunoscută în Moldova şi prin manuscrise AoytKTt EK naA.atmv

Kat VEmv cruv�:pavtcrSEtcra . Aten!ia de care s-a bucurat între profesorii şi
elevii Academiei era firească, dacă ne gândim la permeabi litatea acestei lucrări, la
filozofia lui H Ch. Wol ff, la ideile unor gânditori ca Gassendi, Newton, Descartes,
Leibniz etc , a căror util izare era văzută atunci ca şi acum, ca o garanţie a progresului.
Evghenie Vulgaris sintetiza, în manualul său, ideile celebrului John Locke sau
lucrări le dedicate logicii ale lui Hl. Duhamel şi Edme Purchot. Manualul lui Evghenie
Vulgaris era cel mai răspândit la noi. Un manuscris, ce a circulat în epocă la noi, ne
întăreşte în această opinie. Este vorba de manuscrisul descris de Constantin Erbiceanu
în Revista teologică", III, p. 45-46.
"
Generalizarea manualului intriga neglijarea acestuia de către unii profesori Un
progres 1-a constituit predarea logicii după traducerea lucrării cu acelaşi titlu a
discipolului lui Wolff - Baumeister - tradusă de acesta din limba latină în greacă de
Nicolae Varcosi - secretar al domnitorului Constantin Moruzi şi profesor parlicular al
copiilor acestuia. Traducerea sa din 1 756 va fi tipărită postum, în 1 795, dedicată lui
Alexandru Moruzi - pe atunci domnitor al Ţării Româneşti. Cititorii români (mai ales
cei din Ardeal) puteau folosi traducerea în limba română realizată de Samuil Micu, în
1 78 1 , tipărită în 1 799. Ca manual, elevii Academiei domneşti de la laşi, puteau folosi
şi traducerea unuia dintre profesorii ei - Ioan Furneos din Agrafa - care traducea, din
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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limba latină în cea greacă, lextul lui J.G. Heineccius din Halle, sub titlul

Elementa

philosophiae rationalis el moralis.

Un evenimenl semnificativ penlru predarea logicii la Academia din laşi 1-a
constituit traducerea de către D. Philippidis a Logicii lui Etienne Bonnot Condillac,
apărută la Viena în 1 801 . Manualul a fost folosit mult timp în ambele academii
domneşti, de la Bucureşti şi de la laşi. Pasiunea pentru Condillac a evoluat la unii
di ntre elevi şi profesori spre un adevărat cult pentru acest fondator al logicii moderne.
Unul dintre aceşti entuziaşti adepţi ai marelui savant francez a fost şi cărturarul Daniil
Philippidis; s-a pasionat de Logica lui Condiliac la Paris, unde studentul moldovean a
studiat în intervalul 1 790-1 795. Stabilit, în vara anului 1 796, la laşi, ca profesor al
celor doi copii ai marelui vistier lordachi Balş (Ioan şi Alexandru), el cerea
corespondentulu i şi prietenul săi - omul de ştiinţă Barbie du Bocage - într-o foarte
lungă listă de cărţi şi Les oeuvres de Condillac27. Î n scrisoarea din 7.Y. I 80 1 informa
pe acelaşi corespondent despre imprimarea traducerii sale în neogreacă a Logicii lui
Condillac28. Traducerea era salutată cu detercnţa omului de ştiinţă de către Barbie du
Bocage în scrisoarea acestuia''' către D. Philippides, din 7. Vl. l 80 l. Cărturarul francez
primea un exemplar la Paris prin intermediul vărului profesorului ieşean - Antim Gazi
- şi promitea o recenzie, apărută, ulterior, în .. Magasin Encyclopedique·' ( 1 80 1 , p. 247249) Î nainte de vechea traducere în limba română a lu1 Vasile Vârnav, cei interesali I
au pătruns pe Cond iliac prin aceste traduceri şi prelucrări în greacă. Cazul Logicii lui
Condil iac este semnificativ. Nu o dată, transmiterea culturii europene s-a realizat în a
doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi primele două decenii ale secolului unnător,
înainte de intensi ficarea infl uenţei culturii franceze, prin intermediul limbii greceşti.
Mult studiată era şi retorica; arta de a convinge era necesară nu numai pc
amvoanele bisericilor, dar mai ales în fata demnita1 ului, la curtea domnească şi , în
genere, în faţa celor puternici de care depindeau dreptatea şi, ma1 ales, favorurile.
Boală veche, bizantină, discursul encomiastic era un adevărat passe-partout în toate
problemele. La început se va fi folosit Retorica lui Corydaleu, având în vedere că
primul rector al Colegiului lui Vasile Lupu coresponda cu el. Nu este exclus să se fi
folosit în laşi, ca şi în Bucureşti, Retorica lui AL Mavrocordat Exaporitul �uvoi.J't<;
1:EX Vtcr pT]tOptKT] ca şi manualele lui Anastasios Papavasilopoulos, traduse în

greaca din limba latina, în 1 702, care au circulat şi la laşi. O copie din 1 77 1 era, pe la
1 885, în Bibl ioteca Mitropoliei din laşi, fiind expusa cu ocazia a 50 de ani de la
înfi inţarea Academiei M ihăilene, în expozi�ia jubiliară din palatul vechii U niversită�i.
Probabil că manualul original al lui Constantin Vardalahos. Retorica (PT]toplKT] tE
X VT]), a avut cea mai mare audienţă. Ne duce la această concluzie nu numai izvorul
documentar ( mai multe exemplare erau dăruite de însuşi autorul, Academiei din
laşi30), ci şi aderenţa Logicii lui Vardalahos la optica modernă a acestei discipline. Se
folosesc, din belşug, operele iluminiştilor francezi (Voltaire, Marrnontel, D'Alambert,
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Montesquieu), familiari celor mai mulţi dintre profesorii Academiei de la laşi, dar şi
cele ale englezilor (Roger Bacon, Pope, Adam Smith ş.a.)
Perioada de apogeu a Academiei din laşi din ultimele decenii ale secolului al
XVIII-lea coincide cu intervalul de maximă audienţă a ştiinţelor pozitive în programul
acestei institutii. Raportul citat al mitropolitului Iacov Stamati, referitor la starea
înv;1ţământului din 1 792- 1 795, este semnillcativ pentru această stare de spirit3 1 .
Manualul de matematici superioare al lui Nikiforos Theotokis" (apărut mai
târziu, la Moscova, în 1 798-1 799) a fost anticipat in predarea lui la Academia din laşi,
unde autorul a fost unul dintre profesori. Era primul tratat modem de matematici de la
noi, care se ridica la nivel european, nu numai prin apelul la Newton, Ch. Wol ff,
Leibniz etc. ci şi prin interpretarile personale relevând original itate şi spirit critic.
Manualul incl udea aritmetica, algebra, geometria, trigonometria, calculul diferentia! şi
integral
Iosif Mesiodax se va orienta spre matematicienii lfancezi Andre Tacquet şi
abatele Lacaillc; alinierea la nivelul occidental al disciplinei era mai pronunţată decât
la Theotokis; numelor mari amintite ale secol ului al XVI I I-lea le erau adăugate altele,
unele reprezentând gândirea franceză - Descartes, Maupertuis, Lalande. Contribuţiile
individuale nu lipsesc - profesorul şi directorul Academiei din laşi nefiind un simplu
compilator. Profesorii ulteriori vor alterna între sursele gennane şi cele franceze.
Astfel, Nicolae Cercei Zerzoulis va fi dominat de autoritatea profesională a lui
Christian Wol ff, din care a tradus aritmetica, geometria şi trigonometria. O copie din
1 80 1 cuprinde traducerea lui Nicolae Cercei Zerzoulis după Ch. Wolff. Este vorba de
Tratate fm1 rte introductive în elementele matematice de ale prea matematicului şi
prea învătatului Volf Ch. German cu osteneala şi studiul lui Nicolae Cercei, apoi
''
cu osârdia, prescricrca şi punerea în ordine a domnului Ilie Nicolae Rosetti . În
Moldova Dacici, în şcoala clinică de ştiinte în anul 1 801 . Textul după care traduce
sau, mai bine zis, prelucrează Nicolae Cercei Zerzoulis este Elementa matheseos
universae al învăţatului german. Daniil Phil ippidis, fonnat la Paris, va preda după
cursurile profesorului pe care 1-a avut, Mauduit. După manualele franceze (ale lui
Bezout) va preda şi Gh. Asachi la cursurile sale de ingineri hotarnici ( 1 8 1 3- 1 8 1 9) fireşte, traduse în limba română. Dimitrie Govdelas, format într-un climat spiritual
îndatorat culturii germane, va reînnoi preferinta pentru matematica lui Wolff.
De apreciabilă circulaţie s-a bucurat, în laşi, manualul lui Dimitrie Govdelas,
Elemente de aritmetică (IWtXEta Apt 3f.LETlKTJcr), în 1 8 1 8. Doctor şi profesor
de artele libere ale filozotlei, Dimitrie Govdelas dedică cartea domnitorului Scarlat
Callimachi: !'rea Înâllalului, prea piosului şi de /)umne:xu p<btul stlipân Domnului

domn Scarlat Alexandru Callimachi Voevod, prea mlireţului principe al Întregii
Moldm•lahii În prea m1c semn sfânt de recunoştin!li vecinicii autorul o dedicâJ-1.

Economiastic, plin de toate locurile comune ale retoricii clasice, autorul era totuşi
onest când îşi prezenta cartea ca o ofrandă: o primii pârgli a Academiei. Oricum, cu D.
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Govdelas se încheie un capitol în predarea acestei discipline la românii şi grecii din
laşi. Predarea ei ulterioară la Academia Mihllileană ( 1 835) şi Universitate ( 1 860)
avea, într-un trecut apropiat, o bază solidă cu cadre formate şi câteva manuale sincrone
celor mai bune realizări ale Occidentului. Ele nu apartineau numai trecutului şi nu erau
în hiatus faţă de ce avea să vină. Opera didactică (de profesor dar şi de autor de
manuale) a lui Gh. Asachi - coleg la aceeaşi instituţie cu profesorul Govdelas şi alţi
profesori greci - constituie un exemplu de continuitate, dar şi de tranziţie spre noul
învăţământ modem in limba română.
Predarea fizicii în principatele române constituie ea însăşi un capitol - poate cel
mai aderent la imaginea deschiderii celei de a două jumătăţi a secolului al XVII I-lea
spre lumea cuceririlor moderne ale Occidentului din secolele XVII-XVll l . Prin
manuscrisele şi ediţiile tipărite al� manualelor - certe ca utilitate între 1 750- 1 82 1 laşul este reprezentativ în raport cu Bucureştiul, deşi lotul documentelor apaqinând
Colegiului Sf. Sava din secolul al XIX-lea, moştenitor al manuscriselor şi
imprimatelor vechii Academii domneşti de la Sf. Sava, este mai bogat faţă de cel din
capitala Moldovei ; evident, având in vedere relaţiile dintre cele două instituţii de
învăţământ, din laşi şi din Bucureşti, ca şi de schimbul de profesori şi cărti dintre ele.
manualele au circulat succesiv între ele.
Manualul lui Nichifor Theotochis, Elemente de fizică (L10tXEta <pucrtKTJCT
EK VEWTEpco v cruvcpavtcr 3cvta) , apărut la Leipzig între 1 766- 1 767, este

indatorat fizicii moderne nu numai prin inserarea multiplelor descoperiri - consecinţe
ale experienţelor -, dar şi prin modul general de abordare al fenomenelor fizice;
îndatorat, fireşte, marilor mutaţii din gândirea iluminiştilor europeni din secolul al
XVII I-lea. Prin Theotokis, fizica se separă ca obiect de filozofic unde, la început, era
înglobată. Elevii i-au cunoştinţă pentru prima oară de descoperirile referitoare la

structura discontinuă a materiei, la compunereaforţelor, la hidrostatica lichidelor35.

Dacă nu au folosit decât puţine instrumente pentru experienţele de laborator, sigur,
elevii îşi anticipau imaginea lor în desenele meticulos realizate ale cursului. Dealtfel,
mai toţi profesorii îşi aveau manual ul lor, nu atât tradus, ci prelucrat după un altul din
Occident. Un astfel de manual putea fi cel al lui Iosif Mesiodax - rămas inedit - dar şi
cel al lui Nicolae Cercei - care va fi folosit Elementele lui Nev.1on ca şi Fizica
experimentală a olandezului Pierre van Musshenbrock. Nu este exclusă nici folosirea
Fizicii, mai precis a Cu legerii de fizică pentru grecii care se gândesc şi iubesc
învăţătura, compilată din limba germană şi france7� de către Rhigas Velestinlis

Tesalianul (<t>ucrtKTjcr anav3tcr�a. . . ) .
i n laşi, numele lui Rhigas era pe buzele multora din grecii din capitala
Moldovei, unde circulau nu numai chipul lui Alexandru Macedon, harta sau
manifestele sale revoluţionare. Fizica lui Rhigas putea fi folosită mai degrabă ca
lectură în afara şcolii şi, evident, de cititorii de toate vârstele; se combăteau
superstiţiile, se inserau marile descoperiri ale ştiinţelor din ultimele două secole, se
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încuraja gândirea descătuşată de prejudecăţile evului mediu, luând ca deviză

Cine

gândeşle liber, gândeşle hine36.

Ultimul mare profesor de fizică al Academiei de la laşi a fost Daniil Philippidis
( 1 755-1 832). Era pregătit excelent la Paris, unde s-a instruit între 1 790- 1 795.
Începându-şi cursurile la Academia domnească în 1 803, el va folosi manualul de
fizică al lui Brisson, pe care îl tradusese încă din 1 80 1 . Î n scrisoarea din 27.X. I 803
către Barbie du Bocage îşi arată intenţia să tipărească această lucrare37.
Î n scrisoarea din 9.IV. I 792, D. Philippides cerea aceluiaşi corespondent, într-o
l ungă listă de cărţi comandate, Optica lui La Caillţ - ultima ediţie - pe care a şi tradus
o ulterior38. Deşi anumite instrumente didactice le va fi folosit la predarea fizicii şi
Nikiforos Theotokis, lui D. Philippidis îi revine meritul de a fi făcut primele
demonstratii cu instrumente şi aparate pentru experienţe de fizică în faţa elevilor, dar
şi a altor categorii de public. La 26.IX. I 80 1 camlJnda, prin cunoscutul său prieten de
la Paris, instrumente matematice39. La 3 1 .III. I 802 aşteaptă să-i vină un m icroscop de
felul celuia pe care îl văzuse la profesorul Desparcieux40. La 20. Vlll/ l .IX . l 802, D.
Philippidis certifica lui Barbie du Bocage primirea caietelor cu instrumente de
matematică (un echer, un compas, o riglă, o ruletă, un raportor, o busolă, un
grafometru cu lentile), dar şi cu aparate necesare experienţelor de fizică (o maşină
electrică, o butelie de Leyda, o maşină pneumatică cu două corpuri de pompe,
emisfere de Magdeburg, un recipient cu sonerie pentru experienţe relevând situaţia
sunetului în vid, termometre, un cadran solar etc.) " .
Deşi i s-a mai dat puţină atenţie, chimia este şi ea în vederile programei
Academiei din laşi. Ca şi in cazul acestor discipline, la şcoală profesorii uzează de
manualele reprezentan\ilor il uştri ai disciplinei. Elogiul unanim îl viza pe marele
Lavoisier42.
Daniel Philippide adaptează pentru elevi tratatul lui Antoine Fran9ois Fourcroy.
Stefan Dungas a predat la Iaşi chimia în ultima perioadă a existenţei acestei şcoli. Se
pare că elevii au avut prilejul să asiste la primele experienţe chimice.
Programele de învă]ământ nu neglijau Geografia. Până la apari]ia, în 1 795, a
volumului tradus după C. Buffier, De obşte gheogra fie (geografie universală) a lui
·
Amfilohie 1-lotiniul, român ii, ca şi grecii din principatele române, s-au folosit de surse
greceşti. Românii aveau deja o tradiţie - dacă nu în predarea obiectului, sigur într-o
anumită recunoscută voca]ie geografică, care i-a determinat şi pe unii din românii
stăpâniti de acelaşi dor şi m ister al pământului necunoscut să se aventureze pe alte
îndepărtate meleaguri. Este cazul devenit de notorietate universală al spătarului
Milcscu, trimis de ţarul Rusiei, în serviciul căruia era, în misiune la împăratul Chinei
( 1 675- 1 676) - călătorie care a prilejuit interesantul său memorial şi cunoscuta
Descriere a Chinei, renumită în întreaga lume. Stolnicul Constantin Cantacuzino
tipărise în 1 700, la Padova, " hartă a Ţării Româneşti (Valahiei), iar Dimitrie
Cantemir, învăţatul domn al Moldovei ( 1 673-1 723) realizase şi el una a Moldovei, ca
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anexă la Descriptio Moldaviae ( 1 7 1 6), redactată la cererea Academiei din Berlin, al
cărui membru devenise.

Folosirea, ca prime manuale, a geografiilor lui Hrisant Notara (Ltcrayt T) E tcr
-ra yEcoypa<ptKa Kat mpatptKa) din 1 7 1 6, sau cea a Mitropolitului Meletie al
Atenei (y�:coypaq:na naA.ata Kat NEa ) din 1 728, este posibilă având în vedere
circulaţia acestor lucrări în toată diaspora greacă. Nu este exclus ca în aceeaşi situaţie
să fi fost şi geografia tradusă din latineşte de Dimitrie Notara, la îndemnul unchiului
său - patriarhul Hrisant Notara. Este geografia al cărei manuscris îl avea şi Chezarie
Daponte în sejurul său ieşean. Geografia lui Gheorghe Fateas era tradusă în limba
română din greacă - circulând în ambele limbi. O copiau un călugăr de la Episcopia
Romanului, în 1 780 şi un dascăl, Alexandru Athanasiu, din Dănnăneşti - Piatra
Neamţ, în 1 786. Primul manual original, alcătuit special pentru elevii săi, a fost acela
scris de Nechifor Theotokis - tipărit postum, în 1 806. Ca urmaş al acestuia, Iosif
Mesiodax a elaborat şi el un manual de geografie, tipărit în 1 78 1 - manual realizat prin
asimilarea contribuţiilor moderne la studiul acestei discipline. Era prima oară când
elevii greci şi români de la Academia din laşi se fam il iarizau, între altele, cu faptele
marilor explorări şi marile descoperiri feografice de la Magelan şi până la James
Kook. Cartograf al curtii domneşti din laşi, Iosif Mesiodax a alcătuit o hartă care, mai
târziu, a servit lui Rhigas să-şi redacteze cunoscuta sa hartă. Nu ne surprinde că
Rhigas a notat în dreptul localităţii natale a lui Mesiodax - Cernavoda din Dobrogea
patria lui Mcsiodax. Era un omagiu adus cartografului de la Iaşi, dar şi un act de
fidelitate faţă de harta lui 1. Mesiodax, unde găsim aceeaşi însemnare.
Pe aceeaşi linie a valorificării surselor moderne ale disciplinei se axează şi
.,
lucrarea lui Daniil Philippidis (scrisă în colaborare cu vărul său, Grigorie Costandas ),
-

N�:co-rEptKT) y�:coypa<pta.
Lucrarea s-a bucurat de succes, nu numai în Moldova, care i-a devenit autorului
o a doua a sa patrie, ci şi în cercurile pariziene. Dealtfel, aceasta a fost prezentată în
periodicele "Magasin Encyclopedique" sau în "Nouvelles Annales de Geograph ie".
Sfârşitul secolului al XVIII-lea înseamnă, în mare măsură, şi la români şi la
greci i din ]ările româneşti, resuscitarea sentimentului istoriei şi descoperirea
istoricităţii - fie că era vorba de pasiunea pentru arheologie, de exhumarea tezaurului
de documente şi manuscrise, dar, mai ales, de punerea în valoare a marilor
personalităţi ale trecutului
simboluri ale conştiinţei naţionale Emergenţa
preocupărilor de domeniul cercetări lor istorice coincide şi cu o criză a conştiinţei speci fică marilor mutaţii sociale şi marilor răscruci ale istoriei - criză a vechilor valori,
a mentalităţilor şi institutiilor vetuste. Evident, istorie se făcea şi se discuta şi înainte
de secolul al XVII I-lea. Cărturarii greci de la Academia domneascli trăiau şi predau
în tările româneşti în care apelul la istorie din Letopiseţul (cronica) lui Miron Costin
era o constantă. Istorismul profesorilor greci de la laşi şi de la Bucureşti venea pe un
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teren terti i. Apelul la cunoaşterea istoriei se constituie firesc: Cel ce nu-şi cunoaşte şi
istoria patriei, e un copil in ţara sa.' - avertiza cărturarul D. Philipiides din laşi, în a sa
Istorie a României din 1 8 1 6.
Operele părintelui istoriei Herodot, ale lui Xcnofon, Plutarh sau Herodian erau
şi mai înainte folosite în exercitiile de gramatică şi retorică ale elevilor celor două
academii din principatele române. Ceea ce aduce nou ultimul deceniu al secolului al
XVIII-lea, dar mai ales primele două decenii ale secolului al XIX-lea, este asocierea,
alin ierea istoriei la aspiratiile prezentului. Eroii antichităţii - personaje literare sau
tiguri de stil. altă dată - devin modele şi devize ale aspiratiilor militante ale
prezentului. Comparaţia între trecutul de glorie al acelor eroi şi cetăţi trezea nostalgia
recuperări lor, dar şi militantismul tinerilor care se vor înrola sub steagul Eteriei. Erau
aspecte care, departe de a aparţine numai tinerei generatii ale grecilor, erau comune
tuturor popoarelor sud-est europene; e adevărat că grecii reprezentau fermentul
principal.
Ceea ce impresionează este aOuxul mare al cărţilor de istorie. Î n principate
circulă traducerea în neogreacă a Istoriei lui Charles Rollin. Exemplare din cele 1 6
volume ale lucrării, de formatul şi structura unei enciclopedii, se găseau în bibliotecile
academiilor din Iaşi şi din Bucureşti. Lucrare de mare popularitate, aceasta era
proiectată pentru a apărea fragmentar în Istoria de aur (Xpucrrt l crtopta), în
tipografia lui Vernardos din laşi. Î n paralel, circulau versiuni româneşti partiale de la
sfârşitul secolului al XVIII-lea şi primele decenii ale secolului următor. Un manual cu
trecere a fost Rlements de l'histoire generale ancienne el moderne al abatelui
Millot. Mult apreciat ca manual în şcoală, el a fost tradus (parţial) şi în limba română,
în 1 798. Destinată elevilor, era şi o istorie generală a Darvaris. O Istorie un iversali!
extrasil din direriti istorici vechi şi noi alciltuitil pe scurt de Nicolae Po1ienis, apare
la laşi, în tipografia lui M. Vernardos ( 1 820). Î n 1 885 se expuneau, în Expozitia
Jubiliară, 5 din cele 8 volume în manuscris, din care apăruseră, în tipografia lui
Vernardos, doar primul volum44. Românii şi grecii din principatele române se puteau
documenta asupra istoriei princi patelor, ţărilor din jur sau de mai departe, nu numai
din aceste istorii, ci şi din lucrări speciale ca Istoria Greciei a lui Oliver Goldsmith,
tradusă în greceşte de Dimitrie Alexandridis, în 1 806. 2 1 3 exemplare din Istoria
tradusă de Popa Eftimiu din germană au circulat în Moldova şi Ţara Românească dintre acestea, numeroase printre elevii celor două academii. Istoria Rusiei, tipărită în
1 787, este o traducere greacă din limba germană. În anul unnător, este tradusă din
greceşte în limba română, la mănăstirea Pângărati, din Moldova; Istoria Americii (Icr

tOpta trtcr A�-tEPtKrtcr) a lui W. Robertson este tradusă de Gheorghe Vendotis în
neogreacă, în 1 792- 1 794. Românii aveau o versiune în limba lor tipărită la 1 8 1 6, la
Budapesta. Este impresionant interesul pentru evenimentele apropiate devenite ulterior
istorice - revoluţia franceză sau viaţa lui Napoleon Bonaparte.
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Activitatea de traducere a lucrărilor de istorie a românilor nu este deloc
neglijabilă, având în vedere popularizarea lor în cercurile cullurale din afara tării.

Astfel, la laşi, în 1 734, Lazăr Scriba traducea în greacă l cr t o p t a O" U V 0 7t t l K T]
tm v

TJ YE: J.LOym v

O uyyp o p t.. a v a cr tE: K a t tcrtO p t a M ot..

o a P t a cr ,
păslrată în cadrul manuscrisului grec nr. 5 1 6 din Biblioteca
Academiei Române. Î n greceşte s-a tradus şi cronica lui Neculai Costin (manuscris
grec nr. 235, din aceeaşi bibliolecă). Î n 1 795 era publicată traducerea în greacă a
operei lui Dimitrie Cantemir - ÎntâmplărileCantacuzinilor şi Brâncovenilor, mult
apreciată în epocă, real i7.ată de Gheorghe Zaviras. Istoria lui Mihai Cantacuzino era
tipărită la Viena, în 1 806. U n rol deosebit I-au avut cercetările istoricilor ulteriori Istoria Dac iei (Icrmpta tr]O" Ll.aKm) a lui Dionisie Fotino şi Istoria României (1
m:opm TT']cr Poy�avmcr), tipărită î n 1 8 16, a lui D. Phil ippidis.
[)ragul m�u prieten, redactc

in greceşte

Istoria României, adicâ a ţârii dintre

- îl informa D.
Philippidis pe Barbie du Bocage4 5. Cursul evenimentelor a hotărât altfel - tipărirea
căqii se va termina la Leipzig, în 1 8 1 6. Nicolae Iorga îl considera pe D. Philippides
primul istoric care a folosit în lucrările de specialitate numele generic de România
pentru teritoriile ţărilor române unite, succesiv, la 24 ianuarie 1 859 (Moldova şi Ţara
Românească) şi 1 decembrie 1 9 1 8 (Basarabia, Transilvania şi Bucovina de Nord)
Oricum, extraordinara înflorire a istorismului românesc de după 1 830
(publicarea documentelor din arhive, editarea cronicelor ţării, elaborarea şi tipărirea de
lucrări, numeroase volume, studii şi articole consacrate istoriei naţionale) avea în unnă
cronicele ţării şi noul spirit românesc al resurectiei nationale, dar �i aceste numeroase
istorii (originale sau traduceri din greacă) au stimulat, sigur. acest proces.
Dacă Academia domnească începuse. spre sfârşitul secolului al XVII I-lea. să
tie dominată de odraslele protipendadei şi în general de cei mai mult sau mai puţin
favorizati de soartă, într-un context în care ultimii domni fanarioţi - unii dintre ei
adevăraţi cărturari - încep a condiţiona repartizarea slujbelor şi demnităţi lor curtii şi de
nivelul pregătirii intelectuale, Şcoala ţancasteriană - în limba greacă - înfiinţată la
laşi de Gheorghios Cleobulos, cu concursul tânărului boier Neculai Rosetti
Roznovanu şi sprijinul financiar al principatului Moldovei - este a celor mul!i. Metoda
învăţăturii rapide a lui Joseph Lancaster din Anglia în mare vogă, într-un moment în
care imperativul alfabetizării unui număr din ce in ce mai mare de elevi era în
contratimp cu numărul mic al învăJălorilor, implicit cu posibil ităţile financiare de a-i
plăti, se răspândesc şi în celelalte ţări europene. Era eficientă şi practică; un număr
impresionant de elevi (pentru acele timpuri) erau instruiţi şi controlaJi prin intermediul
monitorilor. Neculai Rosetti-Roznovanu, coborând el însuşi dintr-o familie de greci
emigrată in Moldova secolului al XVII-lea, românizată pe parcursul secol ului al
XVII I-lea, îşi însuşise metoda la Paris, unde frecventa cursurile Colegiului Pţesis,
risa, N1s/ru şi /Junâre ( .. . ). / 'oi imprima la ia.)'/ aceasl<i lucrare
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devenind, concomitent, partizan al Eteriei (între hârtiile sale s-a păstrat un exemplar
din j urământul ce-l prestau cei ce deveneau membrii acesteia). A devenit membru la
Societe pur L'cnseignement elementaire (Societatea pentru învătământul elementar)
din Paris, care promova metoda lancasteriană Acţiunea era sprij inită şi de m itropolitul
Veniamin Costachi şi de ceilalţi doi ierarhi ai Moldovei, episcopii de Roman şi de
Huşi, astfel încât succesul acesteia fu asigurat de la bun început. Toţi aceştia, alături
de tânărul boier Neculai Rosetti-Roznovanu aveau să devină spriji nitorii de nădejde ai
acestei instituţii.
Având în vedere că învăţământul elementar în limba română, în Moldova, dar şi
în Tara Românească era apanajul mănăstirilor şi dascăli lor bisericilor de mir, iniţial, ·
această şcoală era integral pusă la dispoziţia grecilor, cu atât mai mult cu cât nevoia de
învăţători în Grecia continentală, peninsulară şi insularil şi, în genere, în întreaga
diasporă greacă, era acută. Profesorul Gheorghios Cleobulos, angajat pentru a veni la
laşi, era cunoscut în cercurile eteriştilor de la Paris ca şi prietenul şi protectorul său
Nicolae Rosetti-Roznovanu - corespondent al lui Ioan Capo d'lstria şi apropiat în
capitala Franţei al fratelui acestuia - August Capo d'lstria. Dealtfel, lancasterienii erau
eterişti sau, cel puţin, simpatizanţi ai acestora. Scriitorul Ion Ghica ( 1 8 1 6- 1 897) ce-şi
cunoştea bine generaţia sa dar şi pe cea anterioară, vedea în învăţătorii formaţi la
Şcoala lancastcrianli din laşi pe viitorii propagandişti ai insurecţiei nationale din
1 82 1 , respectiv pe combatanţii acesteia.
Şcoala'"' se deschide cu oarecare întârziere, la 1 . 111. 1 820, cu 80- 1 00 elevi.
Cunoscu doar două sesiuni de examene (cum era şi tiresc, în 1 82 1 activitatea ei se
întrerupse) dar consecin l ele ei au fost deosebit de benefic-eficiente în rândurile
grecilor de pretutindeni şi nu numai în domeniul învăţământului. Cursanţii intrali erau
divizaţi în două seci ii - o parte (mică) care avea o oarecare pregătire la clasa adulţilor 
destinaţi pentru viitoarele posturi de învălător - şi o alta (majoritatea elevilor) de vârstă
fragedă, pentru a ti alfabetizaţi. S-au folosit ca materiale didactice tabelele
lancasteriene tipărite la Paris, în 1 8 1 9.
Î n 1 825 acestea au fost traduse şi în l imba română, fundamentând metoda şi în
învăţământul românesc. S-au organizat două sesiuni de examene, în iulie 1 820 şi la 28
octombrie 1 820, evident, rezultatele au întrecut aşteptările. Examenele erau onorate
prin prezenţa protectorului şcol ii - Neculai Rosetti-Roznovanu - dar şi a mitropolitului
ţării - Veniamin Costachi, a unor înalţi dregători ca marele postelnic lacovache Rizos
Nerulos etc. Urmărind locul de origine al elevilor - viitori învăţători - ca şi acela al
stabilirii lor ulterioare, întrevedem eficientul rol al şcol ii în alfabetizarea şi ridicarea
culturală a copiilor de pe întreg teritoriul actualei Grecii. Enumerarea localităţilor în
care absolvenţii Şcolii lancastericne au fost repartizaţi este cel mai bun argument în
această privinţă"''.
Elevii - absolvenţi ai celor două serii din 1 820 recompuneau geografic, după
locul lor de origine, însăşi imagi nea Greciei insulare, peninsulare şi continentale,
·

-
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diaspora din Asia Mică tiind şi ea prezentă. Cum era firesc, mulţi se întorc dornici de
a-şi începe profesia de învăţător în locurile de obârşie. Mulţi sunt din insule.
leromonahul Iacob Teodoridis pleca la Hydra obâr�iei sale ca şi Acachios din Larisa,
Mihail Alexandrakis plecă în insulele ioni.:e, Calinic şi Gheorghe Vaos în Creta,
Gheorghe Malisinos în Patmos, Neofit în Chios etc. Ca o excepţie, absolvenţii
Antonie şi Anastasie Hristopoulos rămân în Moldova, fiind rerartizati la şcoala din
Botoşani unde era, de asemenea, o colonie greacă. Sunt şi absolvenţi originari din
Atena dar şi din Asia Mică şi de pe alte meleaguri ale diasporei. Urmărind reperele
geografice şi itinerariile lor profesional-spirituale, reeditezi, nu o dată, pe acelea ale
lumii greceşti din Imperiul bizantin de odinioară.
Dacă Academia domnească de limba greacă din laşi, dar şi cea din Bucureşti,
şi-a desfăşurat activităţile didactice vreme de aproape două veacuri, şcoala lui
Gheorghe Cleobulos a ţinut mai puţin de un an (evenimentele anului 1 82 1 intrrupând
o), dar şi într-un caz şi în celelalte, consecinţele lor au fost - fără exagerări - nesperat
de mari. Prima instttuţie se va remarca în domeniul învăţământului superior, al
circulaţiei ideilor, ştiinţelor - cealaltă se va ilustra intr-un sector mai limitat, dar
practic - cel al luminării celor multi. prin lichidarea neşti intei de carte. Ambele
instituţii, prin mesajul şi consecinţele lor, depăşesc frontierele celor două ţări
româneşti (atunci separate); este un spatiu ai căror locuitori le-au fost mai mult decât
gazde ospitaliere care le-au ocrotit şi sprijinit material, înscri indu-le într-un spaţiu
aparte spiritual mai larg - cel al penetrării civili?a[iei europene în perimetrul
Balcanilor, dar şi mai departe . . . Metoda lancasteriană utilizat şi promovată la laşi,
concomitent cu aplicarea ei în metropole europene ca Londra, Paris, era fructificată
într-un mediu grecesc de amploare - cel al oraşului Smirna din Asia Mică, prinsese în
Atena, Sparta, n umeroasele insule greceşti, era aşteptată în Crimeea imperiului rus . .
Traduse şi imprimate l a laşi, î n limha română, în 1 825, de către mitropolitul
Moldovei, tabelele didactice au impus - nu pentru puţini ani - metoda invăţământului
elementar românesc în perioada lui de pionicrat.
Finanţarea şcolii (chiria local ului, salariul lui Gheorghe Cleobulos etc.) a tost
sarcina Eforiei oraşului laşi, din bugetul ţării. Mihail Suţu (Soutzos), ultimul domn
fanariot al Moldovei, s-a pus el însuşi chtzaş, Neculai Rosetti-Roznovanu - iniţiatorul
acţiunii - a contribuit personal, substantial, la reuşita acesteia; el 1-a contactat la Paris
pe Cleobulos, i-a editat, în 1 8 1 9, în capitala Franţei, materialul didactic, i-a oferit
locuinţă în palatul său din Uliţa domnească (actuala Ştefan cel Mare şi Stănt), sau la
ţară, în confortabilul conac de la Stânca, dotat cu celebra lui bibliotecă, 1-a gratulat pe
parcurs şi recompensat la sfârşit (pe profesor. dar şi pe elevii absolvenţi) cu generoase
daruri . .
Î n spatele tuturor acestor prestigioase manifestări pedagogice c u consecin\e
benefice pentru învăţământul grec, dar şi pentru cel românesc, întrezărim ajutorul
dezinteresat al boierului Roznovanu, al altor boieri, al domniei, al ţării care a ocrotit
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această manifestare Este un fapt pe care pedagogul de talent, omul de iniţiativâ, dar şi
de caracter, Gheorghe Cleobulos, nu-l uită atunci când în discursul său de încheiere al
unui ciclu de învăfământ, spune: Gloria Moldovei este mare şi ea va intra Îll istoria
omenirii, pe11tru că a contribuit cea dintâi Îll mare măsură şi generos la re11aşterea
47
morală şi redresarea tinerimii greceşti ortodoxe
...

Evident, în Moldova, Academia domnească de limbă greacă din laşi era
singura şcoală de rang academic, dar nu era singura instituţie de învăţământ în care se
preda în greceşte din Moldova. Î n provincie, în a doua jumătate a secol ului al XVIII
lea, erau, în diferite oraşe, alte şcoli unde se preda exclusiv în limba greacă sau în
greacă şi română. Î n afară de aceste şcoli domneşti exista şi un altfel de învăţământ
particular. Majoritatea boierilor mari, dar chiar şi cei mijlocii, aveau dascălul lor grec
sau român cu noscător al limbii greceşti care preda greaca copiilor solicitantului. La
aceştia se mai adaugă, uneori, de-a lungul celor 2-3 sau mai mulţi ani, cât dura
.Jnvătătura··, alte persoane din anturajul familiei beneficiare. Evident că aceste "şcoli"
nu au lăsat arhive; informaţii despre ele se pot găsi tangenţial în anumite memorii,
scrisori sau condici de socoteli ale caselor boiereşti Ele erau numeroase de vreme ce
hrisoavele domneşti includ măsuri limitative pentru a nu se stingheri învăţământul
domnesc, reglementat şi controlat de stat'" .
Hrisovul domnesc dat şcolilor din Moldova la 1 766 de către domnitorul
Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, include şcoli în fiecare ţinut al ţări i. La cele 2 1
d e şcoli din aceste ţinuturi se preda în limba română; l a Botoşani, Galati, Bârlad şi
Focşani - oraşe cu colonii greceşti mai importante -· existau şi şcoli elineşti 49 Treptat,
şi aceste şcoli vor asocia, spre sfârşitul secolului al XVIII -lea, şi limba română alături
de alte obiecte. Aşa arâta în 1 79'2 Şcoala elinească din Botoşani, înfiinţată prin
hrisovul domnitorului Ion Theodor Callimachi din 1 759. Aceste şcoli erau, în general,
elementare; elevii învăţau să scrie şi să citească, noţiuni elementare de aritmetică şi
cunoştinţe corolare serviciului religios.
Printre cele mai bune şcoli din provincie era cea din Galali, din incinta
mănăstirii MavropoL Hrisovul domnitorului AL C. Moruzi din 29.V. I 803 conslinţea
această stare de fapt. Î nfiinţată cu 38 de ani mai înainte, şcoala deservea populatia
greacă, dar era frecventată şi de copiii românilor doritori să cunoască greaca. Şcoala
era reglementată de stat, măsurile şi prevederile acestuia erau supravegheate pentru
buna lor aplicare şi des�şurare de către o epitropie compusă din patru boieri, dar semnificativ pentru demografia acestui oraş de pondere comercială - şi din trei
negustori. Institutia avea un caracter elementar, dar practic; în afară de cunoştinţele de
scris-citit-socotit, rugăciunile şi practicile religioase, elevii învăţau să redacteze zapise
(contracte comerciale şi alte acte necesare în practica afacerilor). Debutând ca o şcoală
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elinească, şcoala existentă, încă din 1 858, va continua ca o şcoală mixtă, greacă dar şi
română. Se pare că la aceeaşi situa(ie se aj unge şi la celelalte şcoli elineşti din
Botoşani, Foq,şani şi Bârlad.
Este interesant că şi in tinutul Sucevci, intrat după 1 775 in componen(a
imperiului habsburgic, se perpetua mai departe şcoala greacă. Este vorba de şcoala
mănăslirească, de nivel elementar, de la mănăstirea grecească Teodorenii de lână
Burdujeni-Suceava. Î n deceniul trei mai exista, de vreme ce aici îşi începea învăţătura
viitorul pictor Gheorghe Panaiteanu Bardasare; fiind însă destul de precară, acesta se
va transfera ulterior la GhimnaziaVasiliană din curtea Treilerarhilor.
Anul 1 82 1 , an al mişcărilor lui Tudor Vladimirescu şi al celei eteriste a lui
Alexandru lpsilanti, şcolile se inchid in laşi, dar şi in majoritatea celorlalte oraşe din
provincie. Academia domnească de la laşi care fumizase, ca şi cea din Bucureşti,
numeroşi ostaşi batalioanelor Eteriei este desfiinţată prin decret imperial 5° Cei şapte
ani ( 1 822- 1 829) de prohibiţii şi restricţii petru grecii din principate, care atrage după
sine şi preluarea spre administrare - timp de şapte ani - a averilor mănăstirilor
închinate etc., desfiinţează aproape total invăţământul in limba greacă din principate.
Aceste evenimente nu vor fi singurele cauze care duc la disparitia treptată, în
Moldova, a limbii greceşti ca limbă de predare. Instaurarea domniilor pământene
( 1 822) consfinţeşte un nou proces, anticipat de eforturile anterioare ale cărturarilor
români - introducerea limbii române ca limbă de predare in cadrul invă(ământului
naţional - modem organizat, indiferent de grad. Incinta Trei lcrarhilor devine în
primele decenii şi, de fapt, pe intreg parcursul secolului al XIX-lea - vatra de
regenerare a învă)ământului românesc.
Mai mult, limba greacă încetează treptat de a mai avea ponderea de mai înainte,
ca limbă de circulaţie în sud-estul Europei. Relatiile progresiv-dezvoltate ale
Moldovei cu celelalte )ări străine după tratatul de la Adrianopole ( 1 829) acordă acest
regim limbii franceze, cunoscută deatfel de marea boierime; accedarea la cunoaşterea
acestei limbi este generală începând cu decen iile 3-4 (în şcoli de stat, particulare sau
cu profesori la domiciliu).
Folosită doar în câteva şcoli cu un număr restrâns de elevi, limba greacă
încetează practic de a mai fi limbă de predare, cu excepţia a două-trei şcoli (pensioane)
cu un număr restrâns de elevi; dar şi la acestea se predă, în paralel , franceza. Este
cazul pensionului lui Chiriac Trandafir (existent prin 1 8 1 4) care, în anul de invătământ
1 837- 1 838, mai avea 27 de elevi 5 1 cărora li se preda greaca, franceza şi germana; in
acelaşi an, şcoala greacă a lui Gh. Panaite avea, în laşi, 21 de elevi, iar cea din
Botoşani, a lui N. Panaiti - 1 9, in timp ce, la Bacău, Panaite Grccu preda greceşte doar
la 9 elevi. Putini elevi avea şi pensionul de limbă greacă a lui Kukulli, de vreme ce
acesta se autodesfiintează la deschiderea, in acelaşi an - 1 835-, al Academiei
Mihăilene, unde fostul director - proprietar al pcnsionului menţionat - devine profesor
de greacă. O eventuală excepţie confirmă regula: Profesorul N. Cucuba are, intr-
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adevăr, în şcoala sa de la Iaşi, 44 elevi; numărul mai sporit al acestora se datora
faptului că profesorul preda aici, pe lângă limba greacă, franceza şi germana.
Prioritate o va avea, în învăţământ, limba naţională. Astfel, in zone delim itate în
primul rând de localităţile rurale, ca in ţinutul Fălciu, cei şase dascăli (învăţători majoritatea provenind din rândul clerical) de la cele şase şcoli ale ţinutului aveau 1 32
elevi cărora li se preda numai în limba română (fireşte, la cursul elementar); situaţia e
similară la Suceava (un dascăl cu 20 devi), la Burdujeni, 1-lârlău, Ştefll neşti, Tutova,
Târgu Ocna. Este firesc ca în ţinuturile cu localităţi mai dezvoltate, unde alluenţa
grecilor se fllcea resimţită ca şi activitatea comercială (este cazul ţinutului Covurlui),
să apară câte o şcoală in care se preda numai greceşte ( e adevărat, la un număr de doar
1 5 elevi); preda aici prof Vertor. Exemplul este oarecum izolat dacă-1 raportăm la cei
302 elevi din ţinut. Înşişi grecii de rând sunt conştienţi de rolul limbii franceze ca
limbă de circulaţie internaţională, astfel că in acest ţinut şcol ile cu câte 20 elevi ale lui
Gh. Loghiototu şi Panaite Caragi preda, in paralel, greaca şi franceza. În noul context
politic intern şi internaţional, elevii (unii din ei greci), frecventează în acest ţinut
şcolile lui Spiridon, respectiv Ştefanache în care se predă, în paralel, în limbile română
şi greacă. Era firesc ca şcoala cea mai frecventată, la Roman, să fie cea a profesorului
Ion Sava 1-lagiolu, care preda româna, greaca şi rusa (în Moldova, Rusia era socotită
putere protectoare, iar Turcia - suzerană). De asemenea, în ţinutul Putnei, în care în
şcoli se preda majoritar în l imba română, la �coala prof Mina Papaftiu predându-se
celor 25 elevi în româneşte şi greceşte. Greaca se menţine şi în virtutea tradiţiei şi
conservatorismului părinţilor elevilor. Astfel, pensionul lui Gh. Maier, din ţinutul
Putnei, cu un număr de 1 1 profesori la cei 21 elevi, se preda franceza şi germana,
alături de cursurile de clavir şi zugră\·it, dar şi elina. La fel, la pensionul de
demoa zele, ţinut de Maria Burada şi sotul ei, vornicul Tudorachi Burada, se preda, in
1 83 1 , şi greaca, alături de franceză, muzică ş.a.
Din motive de ritual religios, greaca se menţine până în 1 850 la Şcoala de
psaltichie, infi inţată în 1 85 1 , de boierul Costache Ruset, pe lângă biserica Stratenia
din Botoşani, ctitorită de eL După numai două decenii, greaca dispăruse ca limbă de
conversa1ie de la curtea domneascâ. Scrisorile se scriau şi ele in limba ţării sau în
limba franceză. Scrisorile redactate într-o limbă greacă ingrjită, chiar elegantă, pe care
domnitorul Mihail Sturza le scria in deceniul patru al secolului al XI X-lea, erau o
dovadă de preţuire, nu lipsită de galanterie, pe care domnitorul ţinea s-o arate celui
mai apreciat şi apropiat colaborator al său, prinţul N. Şuţu, ce îşi_ păstra în anturajul
cotidian al familiei sale limba părin!ilor şi strămoşilor săi - greaca'-. Dar acelaşi înalt
dregător al lui M. Sturza şi Grigore AL Ghica era sceptic, în cotextul unei societăţi
intrate pe fllgaşul unei modernizări rapide, asupra persistentei limbii eline in
programul colegiului (Academia Mihăileană) ca re, atât de anevoioasă, atât de grea
chiar şi pentru copiii din Grecia, n-a făcut decât să înca rce, o dată în plus, elevul
;'
moldovean, cu o sarcină şi cu o pierdere de timp inutilă şi stearpă .
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Oricum, limba greacă se menţinea ca limbă străină în Ghimnazia Vasiliană,
înfiintată în 1 828, la Trei Ierarhi, unde era predată de prof. Metaxa şi Gh. din
Terapia, Ia 1 830, dar şi la Academia Mihăileană, după 1 835, la clasa 1 şi a 11-a de
umanioare. Ca şi Ia franceză şi latină, elevii exersau, în cadrul obiectului, realiz:ind
lucrări; elevul C. Sira! realizează, în anul de învăţămânl 1 836- 1 837, Cuvinte
olintiatice a lui Demosten[e], iar colegul său, Mihai Cerchez. Ecuba, tragedie a lui
Euripidis" .
Până la apariţia viitoarelor manuale din a doua j umătate a secolului al XIX-lea,
se foloseau, pentru cei ce debutau în cunoaşterea limbii, Abecedar mare, coprinzător
de gramatica grecească nouă şi dialoguri ca şi volumul Caligrafia grecească şi
franţuzească, pe piată Ia sfârşitul deceniului IV al secolului al XIX-lea. Circula, încă
din 1 834, Sintaxa limbii elene de G. loanid55. Tot acum, apărea ediţia a III-a din
Aeceda r greco-român cu frumoase dialoguri, rugăciuni, legi moraliceşti, idei
fiziceşti, geograficeşti şi istoriceşti, cules din mai m u lte cărţi pentru învăţătura
copiilor de Gh. Pleşoianu. În a doua j umătate a secolului al X I X-lea, limba greacă
clasică se va menţine în cursul superior al liceelor şi, evident, Ia Facultatea de litere şi
filozofie a Universităţii din Iaşi - nou înfiinţată, în 1 860. Şcolile cu limba de predare
greacă dispar temporar in deceniile VI-VII, pentru a apărea ca şcoli confesionale
numai acolo unde populaţia greacă era numeroasă (Galaţi).
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Mai mulţi cercetători au încercat să-i creioneze viaţa şi activitatea, dedicându-i
2

frumoase ragi n i d� c ron ică.
Anul acesta în luna martie. S f S i nod al Bisericii Ortodoxe Române. a analizat
memoriul remru canonizarea sa. înaintat de către Episcoria 8uzăului. re ran căreia
se ani\ schitul Brazi. 1ar la 5 oc tomhne a.c. într-o amrlă rrocesiune. icrarhul martir 
TJ-:ODOSIE al I l - l ea . a l(lst trecut în sinaxarul B.O.R .. în randul sfinţilor mucenici,
li ind serbat la 22 sertembrie

L S l ujind lui Dum nezeu şi oa menilor. . .

tv1 itropol it u l "l ol do vei TFODOSIF al 1 1 - l e a , care face subiectul acestei
comunicări, s-a născut în zona Vrancei. in pmna JUmătntc a secolului al XVI I-lea,
pnn cnmd d i ntr-o fam i l ie de mazi l i . huni creştini din zona schitului Brazi (Panciu),
aşczământ m onastic despre care trad itia locală spu n e că îşi are în c epu t uri le în timpul
'
domniei lui Ştefan cel "larc şi Sfânt.

Având încă de tânăr chemare spre vi ata monahală. a intrat în mănăstirea Brazi,
aroi s-a în drepta t spre mănăstirea B ogd an a (Bacău) u n de s-a că l ugări i, iar mai

frate,

ca

t:.îr1i u va ajunge egumen.

La în dem n u l său. un evlavios boier moi dO\ can

rcctitori ..din teme/u" mănăstirea, devenind ctitor
�gumcnul Tcodosic. 4

Solomon

8 â rl ădean u l -- va

principal al acesteia, alături de

Din ascultarea de cgumen la Hogdana s-a remarcat, li i n d ales de către soborul
1erarh ilor M o ldovei . episcop de Rlldăuti. spre s fârş i tu l anului 1 669. co nfinnat de
domnul (iiri i ·· Gh. Duca

:

C'el

dintăi

dintre

blograli

a

rost episcopul

Romanului

IW�tANliLl'l Ş I A EPISCOPIE! DE ROM AN, voi

ARHEOLOGICE ADUI'ATL DE PE LA 48 DE

1.

MţlC!h.!�eq_�_ş_,_�!ă_n�ş-�y. ('RONJ('A
Buc.,

MAi'<ASTIRJ

1 8 74; NOTITE ISTORICE ŞI

ŞI

l:liSERJCI ANTICE

DIN

\-tOLOOVA, l:lu< ,1885; Ntcolae larga, ISTORIA l:liSERlCII R0:0.1ANEŞTI, EdtJ!a a 11-a, Uuc., 1 928,
voi.

1, \___!,)p� ISTO R IA

BISERICII ROMA�E. secolul al XVII- lea. cu,·s lnogroliat, lluc , 1 9 1 0.

Scar.ID.t l'o!cescu. EPISCOPIA RO\·tANL'I .L'I. Roman. 1 984. �-1 •rc_c�_!'liCJ!f'!I.lY ISTORIARISERIC'll

OR"J ODOXE RO�vl :\1\L. Ed. Institutului B1 bllc. Buc . 1 �)l)�. G r Popescu. G10n Ionescu. Contribuţii la

lsH>11a lltscncu Ortodoxe Romane OATE NOI DESPRE �ttTROl'OLITLL TEODOStE AL I l - LEA AL

\fOLDO\TI. in rev• sta .. Atserica Onodo.xă Rom:mă". anul (' I V . 1 986. n r 5-6. Proto5..i.nybc 1 Glicherie

lQ�in- �1 A N,\ STI R E A ROGD-\NA.judetul Bacău. C'htşinău. 1 926
1 PL !!r_ _pQRe-�ţ_u.,_Q Q... l
on.eşg.J_. . . SCHITUL BRAZl". Editura Episcop1ei Buzăului.
cu binecuvântarea P S Epifanie - ep1scopul Buzăului şi 111 Vrancei.

1 99 l . lucrare tipărită

' Protos. Gl ic hen e Lovin. MANASTIREA BOGDANA, Judetul l:lacău. Chtşmllu. 1 926, p. 8

11rată că Teodosie a fOst pnmul egumen
Solomon Bârlădeanu .

al

- 9, unde se

mănăstirii Bogdana rectitoritâ din temel i i de marele logofăt
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După alegerea episcopului Dosoftei, în scaunul mitropolitan de la Iaşi, Teodosie
a fost ales în demnitatea de episcop al Romanului (iulie 1 67 1 ). În anul 1 674, într-o
perioadă deosebit de tulbure prin care trecea Moldova, domnitorul Ştefan Petriceicu,
după numai trei luni de domnie a fost nevoit să-şi părăsească tronul, refugiindu-se în
Polonia, împreună cu mitropolitul Dosoftei.
Noul domn - Dumitra.şcu Cantacuzino, a încuviinţa! ierarhilor Moldovei să
aleagă mitropolitul ţării.
Din cei trei candidaţi: Teodosie al Romanului, Sofronie al Huşilor şi Seratim al
Rădăuţilor, a fost ales potrivit tradiţiei moştenite, episcopul Romanului - TEODOSIE.
Pentru a nu fi confundat cu un alt mitropolit al Moldovei de la începutul secolului al
XVII-lea, ce a punat acelaşi nume, Teodosie ( 1 605- 1 608), istoricii I-au numit:
TEODOSIE al-II-lea _s
Din păcate relaţiile mitropolitului cu domnitorul vor fi tensionate, având în
vedere că Dumitra.şcu Cantacuzino era un om al turcilor, având o conduită imorală şi
excese privind ,jefuirea" ţării.
6
Vlădica Teodosie a păstorit ca mitropotit doar un an - (apr. 1674 - anle 10 mai 1 675).
Deşi scună, această perioadă a fost tristă şi plină de evenimente neplăcute
pentru locuitorii ţării, dar şi pentru bisericile Moldovei. Iarna grea din 1 674 - 1 675 şi
năvălirea tătarilor, veniţi o dată cu turcii care-I aduseseră ca domn pe Dumitraşcu
Cantacuzino în 1 674, au adus multă amărăciune.
Cronica lui Ion Neculce ilustrează acele vremuri de bejenie" astfel: Deci au
"
intrat Iti/arii in tară ca lumi intr-o turmci de oi. de s-au ase=at pe oameni... Iar tt'ilarii
sunt lupi apuc:âtori. pradâ. robesc:. bat ş1 că=nesc: pe creştini
... Pre multi au şi robit
·
furis temei. tete. copii... 7
Suferinţele poporului sfâşiau inima părintelui spiritual al Moldovei. În multe
rânduri el a cerul domnitorului şi boierilor, ca măcar ei să aibă milă faţă de ţăranii şi
târgove[ii jefui ţi de tătari.
Suferinţa mitropolitului s-a amplificat atunci când .,păgân ii " au început cu
sălbăticie să jefuiască bisericile şi ,sti de=brace de podoabei mcincistirile Moldovei. "R
Ca să fie pe placul turcilor, însuşi domnul ţării săvârşea nelegiuiri. De aceea,
mitropolitul Teodosie, asemeni lui Ioan Botezătorul, nu s-a sfiit să vină plin de curaj
înaintea domnitorului şi să-I mustre.

' Pr. Prof. Dr. Mircea t>ăcurariu, ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROM Â NE, voi. III, Buc., 1 997,
p54 1 . Este vorba TeodosieBarbovschi, fost episcop de Rădăuti, + 23 febr . 1 608, Înmonnăntat la Sucevita
(, Pr. Praf Dr. Mircea Păcurariu, lstoria Bisericii Ortodoxe Române, vol.lll, Buc., 1 997, p 542
1 Cronica lui Ion Neculce copiată de loasafLuca, manuscrisul .,Mihail", Editura Zamfira şi Paul Mihail",
"
Buc., 1 980, p.IS.
' Ibidem. p.18
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Reacţia lui Dumitraşcu Cantacuzino n-a întârziat. Tătarii s-au retras în Crimeea
în primăvara anului 1 675, iar voievodul şi-a continuat farădelegile, în primul rând 1-a
îndepărtat din scaun pe mitropolit, .,a/ungându-1 din cmă ati:tra cu necrnste".
Persecuţia împotriva acestuia va continua şi după părăsirea mitropoliei, fiind
"închis" la mănăstirea Sf. Sava din laşi.
La câteva luni însă, prigonitorul lui Teodosie îşi va pierde tronul, iar noul domn,
Antonie Ruse! îl va readuce pe mitropolitul Dosoftei din exil 9
Vlădica Teodosie va fi eliberat din detenţie şi începând de acum înainte, viaţa sa
se va acoperi cu fapte mari, pline de smeren ie.
S-a retras în ţinuturile natale ale Vrancei, vieţuind o vreme la mănăstirea Sf.
Ioan din Focşani, apoi Ia Bogdana şi în cele din urmă la bătrâneţe, s-a retras la schitul
Brazi, loc mult îndrăgit de dânsul.
Era mereu în căutarea liniştii sufleteşti, a rugăciunii, dar nu a neglijat nici
treburile gospodăreşti, ctitorind noi schituri: TROTUŞANU, cu hramul Sf. Nicolae,
SCÂNTEIA şi MUŞINOAIELE. 10
Mulţi creştini îl căutau, mulţi îl ajutau cu cele trebuincioase schitului, mulţi
di ntre aceştia fhcând danii (case şi pământuri) schiturilor.
Dar încercările şi suferinţele lui nu au încetat nici acum. În anul 1 688 a fost
răpit în taină de către trimişii lui Şerban Cantacuzino, domnul Ţării româneşti şi închis
pentru 1 O săptămâni la mănăstirea Cotroceni, pentru a mărturisi sub presiuni dure, ce
ştia despre fostul episcop al Strehaiei - Daniil ( 1 662 - 1 679;+1 688), înmormântat de
către Teodosie Ia schitul Brazi.
Chiar dacă cei doi ierarhi au fost apropiaţi, Teodosie nu a putut da mărturie
despre bunurile episcopului Daniil. 1 1
Scăpând şi de această ispită, se va reintoarce Ia schitul său în Vrancea. La Brazi,
va ridica o biserică pe care o va şi picta prin zugravul Mihai il. Din documentele vremii
putem afla trăsăturile nobile ale ierarhului. Era apropiat semenilor săi, cărora le venea
în ajutor cu sfaturi şi asistenţă în cazul tranzacţiilor, sau chiar al j udecăţilor.
Semnătura sa ca martor, dădea autoritate actelor, obligând la respectarea
întocmai a prevederilor şi menţiunilor din cuprinsul acestora. Este suficient a cerceta
volumele din culegerea de documente moldoveneşti, aflate în păstrare la Arhivele
Statului din Bucureşti, pentru a ne edifica în acest sens. 1 2

' Pr. Prof Dr. Mircea Păcurariu, Op.C1l., volll, Bucureşti, 1992. p.96
"' Pr GrioorePopescu G Dlonescu, SCHITUL BRAZI, Editura Episcop iei Buzăului, 1 99 1 , pp. 8-1 O.
1 1 Pr.Prof.DrMirceaPăcurariu. Op Cit. . voi Hpl66
" CATALOGUL DOCUMENTELOR MOLDOVENEŞTI din Directia Arhivelor Centrale, cinci volume
ŞI un suplimeni,Bucureşti, 1975
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Martiriul şi cinstirea ierarhului martir
Î n vara anului

1 6 94,după 1 5 august, tătarii au invadat din nou Moldova

ajungând şi la schitul Brazi. Bătrânul ierarh Teodosie mai cunoscuse urgia acestui
neam păgân, in iarna anului 1 674. pe când era mitropolit la la�i

Cunoştea tirea sălbatică şi sfi n geroasă a tă tar ilor ŞI cum nu s-a temut de ei in

vremea năvăli rit preceden te . n-a avut teamă nici acum.

Tătari i i-au cerut .,aurul şi argintul'', adică odoarelc bisericeşti şi refuzând a face

această b lasfem ie, a lilst lovit şi torturat pentru a dezvălui taimţa. Bătnînul n u le-a spus
însă n i mic, fapt pentru care i - a u tăiat capul, lăsându-1 intr-o baltă de sânge .

La Mitropolia Moldovei d i n laşi, se păstrează un document privind sfârşitul

proin ( fostul u i ) mitropol i t u l u i

T�odosie de

descoperirea m i raculoasă a moaştelor sale.

la sch i t u l Brazi, i n care
1'

se

aminteşte despre

Documentul datează d i n 1 839 - 1 840 şi este scris d e ieroschimonahul Dimitrie,

m it ropo l i tul Moldovei cele intâmplatc:
"Am sâpaT pe rând si am g<isil IVI trupul s t scv/ându-1 l-am spâlat cu vm si l-am
t !!E!l c;_ţ,irâl1!lţ/_fţ_!_1J...ll�'f__ }llh C:l![!_.�:c.:riiJJJi numele lw dqJ:_
({�e__:::aCL111r.- un �"i_t.f:!}�_A!!!___g{�
l -I
capul era cu gura in tos pe nirlimtdi1._precwn a /(Jst tâutl de llitari. . . . .
Ceva mai târziu, arhimandritul Antonie Dum bra,·ă -- egumenul mănăstirii
J. IJI!J.!il!l'f'
Bogdana, scria in 1 857: .. /,a schttu/_flra::t _dt!1_li_f1 11l_ll/_j'jii1JCI, �yj{i]_5J..JC
carului stiu. scoa.\·li din mormânt si răstrată cu mare cJn.\le. .L 1 5
O altă dovada a cinslirii aduse mucenicului Teodosie, este mărturisirea lăcută d e
un a l t sfânt al Moldovei - Antipa de la Calapodeşti, din vremea când era novice la
schitul Brazi, in anul 1 840, fi ind martor l a descoperirea moaştelor mi t ropolitului
Teodosie. lată ce relatează Sf. Anti pa :
" M-am invrednicit a vedea aceste moaste. m-am atin.\ de ele si erau hrne
"16
mirosrtoare.
egumen al schitului Brazi, care i l înştiinţa pc

L a 6 m a i 1 842, osemintele martirului a u fost prohodite de u n sobor d e sl uj itori ,
apoi ele au fost aşezate într-un mormânt nou, zidit în partea de nord a paradisului
subteran. Din însemnări le egumenului Dimitrie atlăm câ "sicriasul " a ti>st .. dus in
�J� intr-o ocntt(Lg_i_ş{j_stelj_�ye vesniL'liJ!_Q!n?JJ)_!!!..:_ � 1 7

" Protos.Ghchenelovm,Op.Cll,pp.IS- 1 7 141bJdem,p.17
" Ibidem, p. 1 7

1 � Victor G . Cădere, Însemnări despre unele mănăstrri ş i schituri din Moldova. in rev. ,.Mrtropoha
Moldovei ŞI Sucevei", nr. 9 - 1 0, 1 964, pp. 5 1 6 - 522.
16
Pr. Dr. Paul Mihail, Vmta cuvrosulUI ieroschunonah român Antrpa. in rev."Ortodoxra'', 1 99 1 , nr.4.
p.160
17 Protos Glicherie Lovin, Op cit , p 17
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După două luni, acelaşi egumen consemna că acolo in r>estercl .1 e .llUfelte
Stiinta Liturghie", fapt ce confirmă evlavia ce o aveau încă de timpuriu călugării, fală
de acest mucenic.
De curând au fost descoperite rămăşiţele pământeşti ale m itropolitului Teodosie,
la Brazi, în urma lucrărilor de reconstructie a schitului, iniţiate de P.S. Epifanie episcopul Buzăului şi al Vrancei.
Pe baza mărturiilor documentare privind viaţa, activitatea, suferinţa în dreapta
credinţă, precum şi moartea sa mucenicească, Comisia Sinodală pentru canonizarea
sfinţilor români, a înaintat Sf. Si nod al B.O.R. un memoriu - proiect - privind trecerea
în rândul sfinţilor a mitropolitului.
Luând act de aceasta, Sf. Sinod întrunit la 3-5 martie 2003, a hotărât canoniza
rea SF. IERARH MUCENIC TEODOSIE DE LA M-rea BRAZI şi prăznui rea acestuia
la 22 septembrie.
1 s-a întocmit sl ujba, de către P.S. Ioachim Bâcâuanul, arhiereul vicar al episco
piei Romanului, care este membru în comisia pentru canonizarea sfinţilor români, 1 s-a
pictat chipul pe icoană de către /'. C. arhid. Gabriel Sihiescu din Buzău şi a fost trecut
în calendarul B.O.R.
Consacrarea sa a avut loc la 5 octombrie 2003 , 1 a Mănăstirea Brazi,unde în pre
zen!a patriarhului Teoctist, înconjurat de un impresionant sobor, dar şi de mulţime
mare de credincioşi şi pelerini, a fost proclamat sfânt act prin care Biserica a
"
",egiferat" ceea ce poporul a .,declarat cu mai bine de 1 50 de ani în unnă.

III. in loc de concluzii
Mitropolitul Moldovei TEODOSIE al II-lea, apare astăzi în lumina făcliilor de
pomenire, în faţa creştini lor mileniului al treilea ,ca o adevărată icoană a spiritualităţii
româneşti, prin viaţa sa curată pusă în slujba lui Dumnezeu şi a oamen ilor
Activitatea sa pastoral-gospodărească s-a ridicat la rang de virtute, pentru că
toată agoniseala sa, a folosit-o exclusiv pentru cele 6 lăcaşuri de cult, ctitorite sau
refăcute de dânsul şi care au devenit în timp adevărate oaze de cultură şi spiritual itate.
Roadele lor persistă până azi în amintirea comunităţilor monahale de aici şi chiar
dincolo de limitele acestora.
Cazul schitului Brazi care a fost reînviat în 1 99 1 , este un exemplu în acest sens.
Cercetându-i viaţa ,vom vedea că nu a fost altceva decât jertfă şi dăruire, o însoţire
benevolă cu martirajul.
El a trăit 20 de ani din mila creştinilor şi niciodată nu s-a înfricoşat de moarte,
căci el nu se temea de cei care ucid trupul, ci de cei care ucid sufletul
A suportat cu răbdare şi smerenie toate, şi umilinţa şi suferinţa, nu din vreo vină
personală, ci din conjunctura vremurilor în care a trăit.
Considerăm că trecerea sa în sinaxarul Bisericii Ortodoxe Române este un act
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de dreptate şi recunoştinlă fală de toate neodihnele sale.
Să ne plecăm şi noi fruntea cu pietate în faţa icoanei sale şi să rostim cu glas de
rugăciune:
mult nevoitorule mucenice TEODOSJE roagâ-te pentru noi cei care o·u
...

dragoste sâvârşim pomenirea ta şi ne intârim duhovniceşte din lucrarea ta. . . "18

l!< Acatistul Sflerarh Mucenic Teodosie de la mănăstirea Brazi,intocjmit de pr.Gngore Popescu de la
biserica "Popa Soare" ,Bucureşti,aprobat de Sf Si nod prin hotărârea nr 82 1 din 4-5 martie 2003.

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro 50

ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS

PREOCUPĂRI DE ORIENTALISTICĂ-TURCOLOGIE
ÎN ROMÂNIA DE LA MAREA UNIRE PÂNĂ LA
INSTAURAREA REGIMULUI COMUNIST (191 8-1 948)
DAN PRODAN

1 9 1 8 a fost unul din cei mai i mportanţi ani din istoria bimilenară a poporului
român. Î n acest an s-a desăvârşit procesul deformare a statului naţional unitar român,
prin unirea cu Regatul a Basarabiei, Bucovinei, Transilvaniei propriu-zise.
Maramureşului, Crişanei şi Banatului (april ie- ! Decembrie 1 9 1 8) Acest eveniment
politic, corolar firesc al evoluţi i lor şi acumulărilor seculare, a impus profunde
transformări în toate domeniile de manifestare ale societăţii, culturii şi civi lizaţiei
româneşti, relaţiile externe ale României Mari şi istoriografia naţională incluzându-se
între acestea.
Peste trei deceni i ( 1 948), regimul politic comunist a cuprins întreaga societate
românească, celelalte forme de manifestare materială şi spirituală (economia, viaţa
socială, cultura, societatea, libertăţile fundamentale ale omului etc.) fiind remodelate
după matricea sistemului totalitar comunist. Din nou, însă de data aceasta malefic, o
evoluţie politică şi-a pus amprenta asupra unor acumulări cantitative şi calitative
cultural-ştiinţilice,
deturnându-le
într-o direcţie
totalitaro--dirijisto--ideologică
obiectivele şi motivaţii le, fonnele de manifestare şi finalităţile didactico--ştiinţifice, şi
nu în ultimul rând, rolul de '·punte culturală'' între două sau mai multe popoare. Ş i
i storiografia românească post 1948 a fost trecută prin sita dirijisto--ideologică marxist
leninisto--stalinistă şi subordonată factorului politic, impunându-i-se astfel un '"nou
suflu", '·noi motivaţii şi finalităţi" doctrinar- ideologice comuniste, teme '·prioritare"
de cercetare, subiecte tabu etc. Şi preocuplinle româneşti de turcolog1e, domeniu
firesc al istoriografiei naţionale din deceniile III- V ale secolului al XX-lea, au suferit
acelaşi '"tratament", urmările negative fiind percepute în anii următori.
Doresc astfel să unnărim evoluţia preocupărilor româneşti de orientalistică
turcologie între aceste două evenimente politice fundamentale în istoria contemporană
'
a României , ambele influentând puternic cultura şi i storiografia românească, primul
1 Prezenta contributie succede firesc şi complementar srud1ilor mele anterioare, cu aceeaşi temat•că,
rderitoare la perioada 1 878 - \ 9 1 8: Dan Prodan, l'reoc11pări de orlemaliMic:ă-lllrco/ogie in Romdnia in
perioada c. /8 75- 1 950. Consideratii infroductil'e. in "A. M . S.", 1, 1 999, Botoşani, pp. 7-82; idem,
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(1918) într-o manieră benefică, stimulatoare, oferind trei decenii de democraţie reală
naţiunii şi societăţii româneşti, în toate domeniile lor de manifestare, iar al doilea
(1 948) într-o formă malefică, restrictivă şi ideologizantă, impunând brutal modelul
totalitar comunist.
Pe plan politic, în perioada 1 9 1 8- 1 948 între România şi Turcia nu au existat
probleme în litigiu ce să pericliteze prietenia şi colaborarea din intervalul 1 878-- 1 9 1 6.
Turcia avea interese i mportante economico--politico--strategice în Marea Neagră şi în
zona balcanică, iar România i nterese multiple vitale în zona Strâmtorilor şi la sudul
Dunării. Armonizarea şi promovarea acestor interese comune au avut ca rezultat o
politică de prietenie şi colaborare profundă, sinceră şi activă, între cele două ţări şi
popoare (şi rezolvarea prin tratative şi acorduri oficiale a problemei emigraţiei turceşti
din Dobrogea în Turcia a contribuit la aceasta), de cooperare fructuoasă în cadrul
Înţelegerii Balcanice, la conferinţele de la Lausanne şi Montreux. Acest parteneriat nu
a fost influenţat negativ sau alterat de derularea celei de-a doua conflagraţii mondiale,
fiind un model de cooperare zonală pontico--balcanică.

Evoluţia gândirii istorice şi a istoriografiei româneşti în perioada ce îmi stă în
atentie a fost puternic influenţată de realizarea şi de urmările marelui act istoric de la 1
Decembrie 1 9 1 8. Formarea statului naţional unitar român a permis istoricilor români
consacraţi, dar şi celor în formare, să-şi îndrepte atenţia cercetărilor şi finalizărilor
ştiin]ifice spre domenii deloc sau putin avute în vedere în perioada antebelică; aceasta
a dus, benefic, la studierea unei palete largi de manifestări ale vieţii umane, materiale
şi spirituale. Acest pronunţat eclectism, deconcertant la prima vedere, dar obiectiv
justficat şi încadrabil în însăşi evolutia generală a societă]ii contemporane interbelice
româneşti, la o analiză temeinică, având ca origine "revitalizarea gândirii istorice
[româneşti - n. D. P.], fenomen explicabil desigur după o mare conflagraţie"2 , iar ca
urmare o diversitate a preocupărilor şi a contribuţiilor istoriografice (între care se
încadrau, firesc şi organic, şi cele de orientalistică turco/ogie), este o primă
3
caracteristică a peisajului istoriografic interbelic românesc .
f'reocupc}ride orienta/i.\ficri-lurco/ogie in Ronrâmu imre Independentă şi Murf!u f fnire (1878 -

1918), in
"A. M. S.", 1, 1 999, Botoşani, pp. 83- 1 78
'· Al. Zub, Istorie şi islorici in România interhe/ic{J (11!/Ta abreviat· 1.\-torie ŞI istorici), Editura Junimea,
laşi, 1 989, p. 52
.\ Lucian Boia. Ero/uţia istorioj!ra
jie i române, Tipografia Universitătii din Bucureşti, 1976, p 234.
Această caracteristică a fost subliniată, în 1 93 1 , ŞI de istoricul C. C Giurescu: "Generaţia Istoricilor
dmainte de războ1 a avut ca preocupare centrală problema care forma idealul întregit societăţi româneşti
unitatea na(ională. Generaţia de azi a văzut implinit acest ideal. Ea se găseşte acum în fa(a unor probleme
care au căpătat o nouă valoare: probleme sociale, economice, culturale. De aceea isloriogralia, continuând
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Desăvârşirea unităţii naţionale româneşti, ce a "eliberat" din sfera l uptei
naţionale importante energii istorice creatoare, a însemnat şi institutionalizarea
cercetărilor istorice, prin întemeierea unor noi universită)i la Cluj şi Cernăuti (cu
facultăţi de istorie), şi a unor institute de cercetări de profil, prin implicarea tot mai
activă a Statului român în sustinerea materială şi morală a acestor demersuri cognitive.
Rezultatele nu au întârziat să apară: creşterea cantitativă şi calitativă a cercetărilor şi
studiilor istorice, organizarea tot mai temeinică, lărgirea şi adâncirea muncii ştiinţifice,
apariţia unor noi şi variate tematic periodice de specialitate de nivel european, şcoli
româneşti post-universitare la Paris şi Roma, sporirea spiritului critic până la
"hipercriticismul" tinerilor istorici grupaţi în "noua şcoală" din anii '30, intensificarea
cercetărilor în arhivele româneşti şi străine şi continuarea editării colecţiilor de
4
documenteinterne şi externe etc.
Istoriografia românească a fost capabilă, în perioada interbelică, "să se alinieze
5
din mers, prin ce avea mai bun, la exigenţele istoriografiei europene" , prin studiile şi
lucrările istorice proprii, prin conturarea unui ideal de sinteză istorică (N. Iorga şi C.
C. Giurescu), deziderat ce "e mereu în faţă, sever şi intangibil, ca o «fata morgana)) în
6
pustiu " , prin conferinţe la universităţi străine, prin numeroase prietenii personale şi
colaborări ştiinţifice cu mari istorici ai lumii, prin participarea semnificativă la
congrese internaţionale de istorie, unde au fost formulate şi lansate i niţiative de
elaborare a unor noi sinteze de istorie universală (N. Iorga sau Gh. 1. Brătianu) etc.
7
În acest cadru general de evoluţie , sumar schiţat în paginile anterioare,
preocupările româneşli de onenlalislică lurcologie, existente încă din perioada
antebelică, au continuat să se dezvolte, impunând fără drept de apel, ca o necesitate
obiectivă, disciplina lurco/ogie în cadrul istoriografiei româneşti interbelice.

preocupările anterioare, va da de azi înainte tol mai multă aten lie acestor chestiuni din trecutul nostru"
(vezi Cm•âll/ inainte, in «R.LR.", 1, 193 1 , fasc. 1, Bucureşti, p. 4; idem, Amintiri, voi 1, Editura Sport
Turism, Bucureşti, 1 976, p. 287).
< lhidem, pp. 235-237.
5 Al. Zub, op. cit., p. 52
'' Ibidem, p 3 1 8.
7 Fredrick Ke!logg, O iJiorie a iJioriograflei române, Editura "Institutul European", laşi, 1 996, pp.66-74:
istoriografia românească la "vârsta de argint 1 9 1 8-1 944"
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1 . Descoperirea, traducerea şi editarea izvoarelor istorice
documentare şi cronistice otomane, ale altor surse istorice
europene sau orientale referitoare la istoria Imperiului
otoman şi/sau a relaţiilor române-otomane
între secolele XIV-XX
În perioada interbelică a continuat activitatea ştiinţifică de cercetare a
arhivelor interne şi externe, de traducere şi editare a izvoarelor documentare şi
cronistice otomane, orientale şi europene (cu referire la istoria Imperiului otoman
şi/sau a relatiilor româno--otomane )descoperite.
Astfel, în marea colecţie Hunmcaki, Nicolae Iorga a terminat de editat seria
''documentelor greceşti privitoare la istoria românilor", partea a III-a. anii 1 560-1 820,
în care au fost incluse 425 de documente inedite şi edite, dar greu accesibile, în limba
greacă, sau traduceri greceşti ale unor documente otomane, despre legăturile domnilor
români cu Patriarh ia din Istanbul, despre relaţiile româno--otomane în perioada
8
amintită etc.
În aceeaşi colecţie, istoricul 1. 1. Nistor a publ icat trei volume (XIX/ 1 +2, X X
şi XXI) d e documente ş i "rapoarte austriece" referitoare la relaţiile româno--otomane
între anii 1 782-1 836, între care şi unele piese documentare otomane (fermiin-e,
scrisori vizirale, alte documente, în special în voi. XIX), în traducere germană,
9
descoperite în arhivele din Viena, Budapesta sau Lwow
10
Andrei Veress, în cele I I volume ale colecţiei sale , a publicat numeroase
izvoare documentare şi cronistice otomane după traduceri în limbile maghiară,
germană, italiană, polonă, sârbă sau latină, fără a folosi însă originalele acestora sau a
realiza versi unile în limba română direct după textele originale.
Mihai Costăchescu a publ icat două documente importante privind începutul
relaţiilor moldo--otomane: scrisoarea dată de voievodul Petru al I II-lea Aron lui
Mihaii-Mihul logofătul pentru a merge să plătească sultanului otoman primul "hara�·
molodovenesc", datată "Vasl ui, 1 456, iulie-septembrie", şi scrisoarea lui Mehmed al

H Eudoxiu de Hurmuzaki, /)ocumenle referitoare la l.ftoria românilor, voi. XIV, Oocumente greceşti
pril•itoare la istoria românilor, publicate după originale sau după copiile Academiei Române şi t1părite de
N1colae Iorga, partea a III-lea, 1 560-1820, Bucureşti, 1 936, XLIV p. +588 p
'
Jhidem, voi. XIX/1 ( 1 782-1 797), Rapoarte au.l'triece. Bucureşti, 1 922: voi. XX/2( 1 798- 1 8 1 2).
Rapoarteau.'ilriece. Cernăuţi, 1 938; voi. XX ( 1 8 1 3- 1 827). RapoarJemtstriece, Cernăuţi, 1 94 1 ; val. XXI
( 1 828-1 836), Hapoarteau.l'triece, Bucureşti, 1 942, toate editate de 1. 1. N1stor
10 Andrei Veress, J)ocumente pril·itoare la i.\·toria Ardealului, Moldm'C!i şi Ţ{Jrii Româneşti, voi T-XI,
Acte şi scri.mri (1527-1690), Bucureşti, 1 929-1939.
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II-lea către amintitul voievod, datată însă greşit " 1 456, octombrie"S'', ambele în limba
11
slavonă, cu traducerile în româneşte .
În afara marilor colecţii de documente anterior amintite, astfel de izvoare
istorice au mai fost publicate în articole sau studii cu o mai mică sau mai mare
întindere, semnate de turcologi sau de alţi istorici români cu preocupări permanente
sau ocazionale de turcologie, ultimii cu sprijinul unor traducători care cunoşteau limba
turcă, sau traducându-le ei înşişi după ediţii în diferite limbi europene.
Astfel, Nicolae Iorga, marele istoric al Imperiului otoman şi al relaţiilor
româno-otomane, a publicat în traducere românească, după varianta în limba germană
din edi]ia critică de documente otomane realizată de turcologul Fr. Kraelitz (Viena,
1 92 1 ). '·actul" acordat de sultanul Mehmed al Il-lea negustorilor din Cetatea Albă, la 9
12
iunie 1 456, susţinând eli localitatea de emitere a documentului se afla în Serbia . S-au
adăugat apoi alte trei acte otomane: scrisoarea trimisă de sultanul Selîm al II-lea lui
Ferdinand de Habsburg pentru a-i solicita comunicarea condiţiilor pentru reînnoirea
păcii momano-habsburgice şi a-i cere predarea lui Bogdan Lăpuşneanu ( 1 572);
benit-ul acordat de sultanul Osmăn al II-lea lui Alexandru l liaş al Moldovei în 1 620,
în care se făceau referiri la valoarea tributului şi la viitorul comportament al domnului
moldav; scrisoarea marelui vizir Kopriilii Mehmed pâşâ, adresată boierilor şi clerului
Ţării Româneşti, prin care li se comunica numirea ca domn a lui Mihnea al III-lea
13
Radu (28 ianuarie 1 658)
Nicolae Iorga le-a tradus din limba germană, după ediţia
realizată de Jan Rypka ( 1 933). Pentru secolul al XVII I-lea, a publicat două ar=- uri în
limba turco-osmana, din arhiva lui Nicoale Mavrocordat, redactate de boierii şi clerul
ortodox din Ţara Românească sau din Moldova şi adresate sultanului Mustafa al I I I
lea (c. 1 760). Traducerile au fost însoţite de o clară fotocopie a primului document,
metodă modernă de editare a izvoarelor istorice; în schimb, editorul nu a men ionat
numele traducătorului documentelor din limba turco-osmană în româneşte � . A
publicat şi comentat "două porunci turceşti" adresate domnului Moldovei, Mihai

,

11

Mihai Costăchescu, JJocumentemo/downeşti inainte de Stefan cel Atare, voi. 11, J)ocumenteexterne

(1387-U58}, laşi, 1 932, d. 233, pp. 797-800; d. 234, p. 80 1 .

1 2 Nicolae Iorga, Actul lui Mohamed al //-lea pentm Cetatea Alhă (/./56), în " R L", an X , nr. 46/Apnlie-lume 1 924, Bucureşti, p. 1 OS; vezi şi regestul realizat de Damian P. Bogdan in Creşlerea
co/ecţit/or Hihliotecii Academiei Române, Bucureşti, 1 937 (- 1 942). p. 1 6.
l.l ldem, Nm ponmci turceşli că1re /Jomnii noştri (15 72--1658}, in "R. 1.", an XX, nr. 1 0- 1 2/0ctombrie
Decembrie 193./. f'f'· 3/il -383.
"
ldem. /Jmul arzuri ale 1ări1 către .11i11an in .l'ecolul al Xl'/11-lea, în " AAR.M.S l.",s. 111. 1. XVI, 1 935,
nr_ 1 0, Bucureşti. PP- 206--2 1 0 + 1 pL, vezi şi recenz1a favorabilă a C. Grecescu în "R.I.R.", voi. V
Vl/1935-1 936, Bucureşli, p. 520.
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Racoviţă, în 1 722 şi 1 726, referitoare la trasarea hotarului moldo--transilvan 1 5 A oferit
noi informatii istorice despre ultima invazie a tătarilor (din Hucak) în Moldova ( 1 758),
16
pe baza valorificării unui "nou document"
Tot secolului fanariot îi aparţin alte trei
documente în limba greacă cu traducerea în româneşte: scrisori semnate de clerici,
boieri sau de Alexandru Ypsilanti-vodă, piese documentare ce au fost redate şi în
17
fotocopii
Nicolae Iorga a insistat şi asupra formularelor documentelor fanariote,
publicând 72 de astfel de "începuturi de scrisori" în limba greacă, redactate între
1 774-1 8d 7, descoperite într-un caiet cu scrisori apartinând familiei domnului
Ypsilanti. Istoricul român a susţinut că aceste formulare erau de origine bizantină,
18
preluate ulterior de fanarioţi .
Nicolae Iorga a tradus şi publ icat în limba română originalul grecesc al
scrisorii mitropolitului Timotei către papa Pius al V-lea, în care epistolă a fost
incorpora! şi ordinul (din 1 57 1 ) a sultanului Selîm al Il-lea adresat lui Alexandru al
II-lea Mircea, domnul Ţării Româneşti. Padişahul otoman 1-a anunţat pe conducătorul
muntean că a cucerit insula Cipru şi i-a ordonat să facă cunoscută întregi i ţări această
mare victorie. Apoi să-şi unească propria armată cu cea a sultanului şi să atace insula
Corfu, Veneţia şi Roma. Dar a urmat înfrângerea navală otomană de la Lepanto şi
19
toate aceste planuri s-au spulberat
Istoricul român a tradus, publicat şi comentat inscripţia în limba greacă a
bisericii ortodoxe din satul Elsani de lângă Ohrida, inscripţie datată 1 407- 1 408. Acest
izvor epigrafic a ridicat problema identificării fiului lui Bâyezîd 1 care a stăpânit
această zonă în timpul interregnum-ului otoman, fiu pe care Nicolae Iorga 1-a
identificat ca fiind Miisă <;:elebi, cel care a avut legături politice şi cu Mircea cel
20
Bătrân
La aceste izvoare istorice s-au mai adăugat republicarea şi comentarea a două
scrisori sultanale originale în limba greacă, adresate dogelui Veneţiei: a lui Selîm 1 din
15

Idem, /)ouă ponmci 111rceşti către domnul Moldm·ei, Mihail Racm·iţă I T . , din 1 722 şi 1 726, pentn1
indreptarea hotantlui cu Tran.1ilmnia, in "A.A.R.M.S.l. ", s. Il, t XXVIII, 1 905-1 906, Bucureşti, 1 906,
pp. 5 1 1 -5 1 3
l (i ldem, Prădticitmea tătarilor de la 1 75R, după un nou documenl, in "R.L", anul I l , nr. 1 -3/lanuarie
Martie 1 9 1 6, Bucureşti, pp. 26-27
1 7 ldem, Trei rare documentefanariote, in "A.A.R.M.S.I.", s. III, t XVII, 1 935, nr.2, Bucureşti, pp.2936+2 pl.; vezi şi recenzia favorabilă semnată de C. Grecescu in "R.I.R.", voi. V-VI/1 93S- 1 936.
Bucureşti, pp 520-52 1 .
'" ldem, Furmulantlfi:mariut, in "AA.R.M S.I.", s. lll, 1 . XVII, 1 935, nr. 5, Bucureşti, pp. 1 88-134.
' '' ldem, Ordinul lui Selim Il către Alexandm-l i>dă al Ţclrii 1/.omăneşti (1572). in "R.l.", an XI, nr. 1 -3/
Ianuarie-Martie 1 925, Bucureşti, pp. 1 53-1 55.
20
Idem, line inscription greque sow; le Su/tan Mousa, /-107-/-IOH, dan.'l la region d'Ochrida, în
"RH.S.E.E.", X' annee, n-os 1-3/Janvier-Mars 1 933, Bucarest, pp. 1 1 - 1 2.
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25 octombrie 1 5 1 3 şi a lui Siileymăn 1 din 1 3 noiembrie 1 529, in ultima tiind descrisll
21
campania otomană antimaghiară din 1 5 26 .
Bizantinistului clujean Nicolae Bănescu i s-au prezentat, cu ocazia unei
călătorii de studii la Veneţia, în 1 925, "opt scrisori turceşti", pe care fostul voievod şi
domn al Ţării Româneşti, Mihnea al Il-lea, mazilit atunci la Tripoli în Libia22 , le-a
adresat diferiţilor înalţi demnitari otomani din capitala Imperiului otoman pentru a
obţine, in primul rând, mutarea intr-o localitate din 'Turcia europeană", apoi, în
măsura posibilităţilor, reconfinnarea sultanală în scaunul domnesc de la Bucureşti.
Scrisorile, şase dintre ele datate, au fost redactate ta 1 8 septembrie 1 5 84 sau la 1
octombrie acelaşi an, după calculele cronotogice ale "interpretului " Gh. logu, care le-a
tradus in limba română. Prof. N. Bănescu a introdus in anexa studiului său fotocopiile
clare ale celor opt scrisori, acesta tiind primul exemplu din perioada interbelică in care
editarea unor documente otomane a fost însoţită de facsimile bine reali?.ate tehnic. Şi
astăzi acestea din urmă pot fi folosite cu succes atât in scop ştiinţific cât şi, mai ales,
didactic. N. Bănescu a sesizat corect că aceste scrisori ofereau o imagine inedită şi
interesantă atât despre "decăderea politică a ţ�rilor nostre in epoca de inainte de Mihai
Viteazul", prin ingerinţele repetate ale Porţii Otomane în viaţa politică internă
românească, cât şi despre "dedesubturile afacerii " numirii unui domn pe un tron
23
românesc
Gh. logu a calculat greşit datele scrisorilor in calendarul creştin

2'

gregorian; cele corecte sunt: 25 septembrie şi 8 octombrie 1 5 84 . N. Bănescu nu a
răspuns la întrebarea cum au aj uns aceste scrisori în oraşul lagunelor.
Apreciind după aspectul "tehnic" al fotocopiilor ataşate studiului lui N.
Bănescu, personal cred că sunt scrisorile originale, in eventualitatea in care nu au fost
redactate in dublu exemplar, pentru a mări siguranţa ajungerii lor la destinatari. În
ultimul caz, în arhivele Veneţiei se păstrau duble/ele, prima serie de scrisori fiind
înmânată destinatarilor stamhulioţi. Dacă au fost redactate inlr-un singur exemplar,
atunci prezenţa lor în oraşul dogilor ar putea ti explicată în două moduri: fie ele nu au
mai fost expediate (puţin probabil 1 ), rămânând în "arhiva" familiei lui Mihnea al
l i -lea "Turcitul ". Fie au fost expediate, destinatarii au luat act de continutul lor, iar
2 1 ldem. /Jeux leflre.q_!requeJ de Sul/am·, in "R.H.S.F.E.", XVII� a.nnee, n-os 1 -3/Janvier-Mars 1 940,
Bucaresl, pp. 1 -<5
22 Vezi Gh David, JSlU.- /585: Un principe român in Africa de nord, in ..M.l", s.n . anul XXVTI, nr
J /3 1 O-ianuarie 1 993, Bucureşti, p. 88
:.\ N. Bănescu. Opt s,·ri.mri tw·,·e�ll ali! lui M1hnea Il "lim.:iml", in "A.A - R.M.S.l.", s. 111, t. VI, m. 8,
1 926, Bucureşti, pp. 1 77-t 91 +8 pl.
2
-' Vezi şi Mihail Guboglu, Tahelele .\·incronice. /)atele HeKirei şi datele erei noastre cu o introducere in
crunologiamu.mlman{l (n�fi-a abreviat: Tabde.\·incronice). Bucureşti. 1 955, p. 199. Eroarea a fost sesizată
şi de C 1. Karadja. ( 'a/wlcuY!a datelur HeJwei, în "R.I.", anul XVII, nr. 4-.Q/Aprilie-lunie J 93 t ,
Bucureşti, PP- 1 44-147, care a greşit şi e l i n incercarea de a l e calcula corect, folosind însă u n sistem de
calcul invechit şi inexact, din sec_ XVIII.
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trimisul lui Mihnea, pentru asigurarea secretului demersurilor de culise la Istanbul ale
"surghiunilului valah", le-a "recuperat"' şi le-a readus expeditorului_ Cum au ajuns l a
Venetia ?

Încă

n u se pol face decât speculatii_ Revenire deJa, într-un mod sau altul, în

"arhiva" lui Mihnea 'Turcitul", aceste scrisori au ajuns la Venetia sau la Murano, in
decen i i leurrnătoare, cu unul di ntre membrii familiei acestuia.
Dumitru

Z.

furnică a publicat traducerile in limba franceză a 12 documente

otomane din fondul de 2 1 5 acte otomane d iverse copiate din arhivele otomane, traduse
în limba franceză şi depuse la Academia Română la sfârşitul secolului al XIX-lea. D i n

hiinuiyzin-ul d i n 1 9 august 1 564 (greşit datat:
.ferm<ln-e trimise voievodului t'vloldovei Alexandru

c e l e 1 2 piese arhivistice, u n a este h<ltt-1
1 56 5 1 ) adresat regelui Poloniei, 6

Lăpuşncanu, 2 voievodu l u i Ţării Româneşti, Petru cel Tânăr, unul h<in-ului tătar, unul
vameşilor otomani de la Dunăre şi ultimul k<ldi-ilor de pe traseul Dunăre-Istanbul,

toale documentele emise între anii 1 560--1 56& _ Toate aceste piese documentare au un
''caracter economic'', referindu-se la trimiterea de cereale, animale, cherestea ele. din
Ţările Române la Istanbul sau la cetatea Ozu

(0zu

sau O<;akov), la rezolvarea unor
25
Din cele 1 2 documente

litigii comerciale, fixarea parilă!ii anumitor monede etc

publicate, 1 O au datarea cronologică greşită, dar vina revenea traducători lor din limba

turco ..usmană în franceză,
turcă.

ŞI

nu lui D.

Z.

Furnică care, dealtfel. nici n u cunoştea limba

Dr. Andrei AntaltTy din Târgu Mureş, bun cunoscător al l i m b i lor osmană,
arabă, persană şi al scrisului cu a l fabet arab, a publ icat doar în traducere românească
două documente descoperite într-o colecţie de scrisori păstrată in Biblioteca egipteană
26
din Cairo
Este vorba despre o .fellhmime în limba lurco--{)smană referitoare la
cucerirea cetătilor Chilia şi Cetatea Albă de către armata otomană condusă de sultanul
Băyezîd al Il-lea, în i u l i e-august 1 484, ş i despre varianta persană rezumată a primeia,
cu enumerarea pompoasă a titlurilor oficiale ale anterior amintitului sullan, cu elogiul
în "stil oriental" al virtu!ilor l u i etc.

A

Antalffy, analizând cele două scrisori şi

colecţia în care au fost descoperite, a ajuns la concluzia că "scrisoarea persană nu este
27
decât o simplă prelucrare a celeilalte [turceşti-corupi. D.P.]"
Scrisorile publicate
ofereau informatii noi şi interesante despre înverşunatele l uple românO--{)tomane,
despre importanta strategico--economică a celor două celă]i etc., iar prin elementele de
cronologie conţinute au contribuit la o mai bună cunoaştere a derulării evenimetelor
petrecute în sudul Moldovei în vara anului
�5

1 4 &4.

Deşi traducătorul avea ''frumoase

Dumitru Z. Furnică, J)oc.:umewe pril'i/Oare la comerţul române.\·c, /-172 /868, Tipografia "România
1'ouă", Bucureşti, 193 1 , pp. XVII-XVIII;J-14 (dac nr. 3-1 4)_
�(' Dr. Andrei An tai ffy, /)ouă documenle din Hihlioteca 1-."giptc�ană de la ('airo âespre cuc«.'rirl!a Cluliei şi
Cetăţii Albe in 1-18-1, in "R.I.", an XX, nr. 1-3/lanuarie-Martie 1 934, Bucureşti. pp.33-42: vez• ŞI nota
bibhogralică a lui Petre P. Panaitescu în " R . l .R.", voi. IV/1934, Bucureşti, p.367.
�7 Jhitlem, p. 35.
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copii fotografice" ale celor două scrisori, aceste necesare "accesorii tehnice" nu au fost
însă ataşate la sfârşitul textului, probabil că dotarea tehnică precară a editurii nu a
permis aceasta.
Orientalistul mureşan a studiat şi culegerea de documente a lui Ahmed
Feridiin Ruksanzade şi i-a stabi lit valoarea ştiintifică ca izvor pentru istoria românilor.
După ce a sintetizat toate informaţi ile istorice despre viata şi operele kiilth-ului şi
nişanct-ului Ahmed Feridiin, oriental istul român a precizat că Miinşa 'al es-Sellilîn
(Saisori ale .lu/tanilor), principala compilaţie documentară a lui Ruksanzăde, prezintă
un anumit interes pentru istoria relaţiilor româna-otomane în evul mediu. Culegerea
include copiile a cinci "scrisori " şi a jurnalului expediţiei sultanului Suleymăn 1 în
2�
Moldova în 1 538, pe care le-a tradus din turco-osmană în română . Dintre cele cinci
"scrisori'', patru prezintă importanţă: '·inalta scrisoare" a lui Koprulu Mehmed piişii
trimisă boierilor din Ţara Românească (28 ianuarie 1 658); ''inalta scrisoare" a
aceluiaşi către hiin-ul tătarilor din Crimeea (noiembrie 1 659); '·înaltul beriit'' trimis lui
Alexandru I liaş (septembrie 1 620), în care a fost rezumat conţinutul hlill - t
hiimliy1in-ului acordat domnului moldav anterior pomenit ş i s-a precizat valoarea
harclr-ului pe care trebuia să-I plătească anua.J:- 560.000 cik�·e-le; copia "scrisorii
imperiale" trimise de Selîm al I l-lea lui Maximilian al Il-lea de Habsburg (august
29
1 572)
A. Antalffy nu a încercat să dateze cronologic aceste "scrisori ", deşi
informaţiile istorice din cuprinsul lor penniteau acest lucru. Scrisorile n-le 1 , 3 şi 4 au
fost publ icate în traducere românească chiar în acelaşi an, 1 934, şi de Nicolae Iorga,
dar după variantele în gennană realizate de turcologul Jan Rypka ( 1 933). Dar ceea ce
nu a remarcat sau nu a subliniat în scris atât A. Antalt'fY cât şi Nicolae Iorga este faptul
că, din cele şase piese documentare referitoare la istoria românilor incluse în l'vflinşa al
e.1-Selălin, doar două (cele din 1 538 şi 1 572) au fost introduse personal de
Ruksanzâde, celelalte patru (din sec. XVII) fiind selectate de altcineva, poate de
alcătuitorii editiilor din 1 848- 1 849 sau 1 858, ambele apărute la Istanbul. Ultimele
patru izvoare istorice pot fi considerate "scrisori'' pseudo-Ruksanzâde.
H. Dj . Siruni, alt bun cunoscător al limbilor turcă, arabă şi persană şi al
scrisului cu alfabet arab, a publicat în româneşte I l scrisori dintr-o "corespondentă
necunoscută în limba turcească" a lui Scarlat Caii machi, domnul Moldovei ( 1 8 1 21 8 1 9), cu diferiţi demnitari otomani, opt documente epistolare fiind traduse parţial
(fără formulele de început sau de încheiere) iar trei rezumate. Şase scrisori au fost
expediate, iar cinci primite de domnul moldav în mterval ul l 809- 1 8 1 5 ; prin acest set
'

lH

ldern. Mrmşa'at al-Se/atin al lui Rukh.mnzacle Ahmed Feridun, er-/erkii (pomeni/ ->i supl muuele de
Ahmed /·i!ndun Hei nişangi) ca i=mr pen1n1 i.\fOI"It.J românilor. in "B_CLR.". nr. _X:Ifl, 1934, Bucureşti,

pp. 5-8; vezi şi nota bibliografică 11 lui Petre P. Panaitcscu in "R.I.R.", vol IV!J934, Bucureşti, p. 367,
care a subliniat atât valoarea cât şi importan{a traducenlor.
2'' Ibidem. pp. 8-23.
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epistolar s-au transmis informatii despre diferile evenimente interne şi externe din
intervalul temporal aminlit; datările scrisorilor (doar în an i ' ) sunt corecte, cu o singură
excepţie (dar poate li o simplă greşeală de tipar). Autorul nu a menţioant fondul
30
documentar unde a descoperit scrisorile şi nici nu le-a însoţit cu fotocopii
Acelaşi turcolog a mai publicat, în traducere românească, alte patru
documente otomane referitoare la revoluţia din Tara Românea�că din 1 82 1 şi la
urmările politice ale acesteia asupra Principatelor Române ( 1 822). Primele două
documente sunt scrisori ale paşei de Silistra, Mehmed Selîm, din iulie-august 1 822
adresate recent numitului domn al Moldovei, loniţâ Sandu Sturza; ultimele două sunt
scrisori primite de Grigore Dimitrie Ghica, domnul Ţării Româneşti ( 1 822-1 829), de
la înalţi funcţionari otomani de pe linia Dunări i, prin care i se "recomanda" să
cerceteze şi să solutioneze două cazuri de abuz şi de neplată a unei datorii contractate
în timpul evenimentelor din 1 82 1 . după care să informeze despre '·realitatea faptelor"
"
şi "rezultatul cercetărilor" Traducătorul a men]ionat locul de depozit arhivistic al
documentelor; datarea cronologică a scrisorilor este exactă: dar H. Dj . Siruni nu a
însoţit traduceri le cu fotocopiile originale lor.
Cercetarea şi traducerea unor documente din "fondul turcesc" de la Arhivele
Statului din Bucureşti i-au permis lui H. Dj . Siruni să publice noi izvoare documentare
otomane despre relaţiile româna-otomane în evul mediu. Astfel, a publ icat în
traducere românească 2 1 de documente otomane din perioada decembrie 1 759decembrie 1 774, referitoare la aspecte puţin sau deloc cunoscute ale relatiilor
comp'exe di ntre Ţara Românească şi Imperiul otoman, accentul fiind pus pe "o
năvălire necunoscută a bandelor turceşti'' în centrul şi estul Munteniei în apri lie-mai
32
1 769
Primele şapte documente (n-le 1- VII), datate decembrie 1 759--septembrie
1 763, se refereau la "decretul împărătesc'' din 1 759 ce interzicea intrarea în Ţara
Românească a mil itarilor otomani, construirea pe pământ românesc a taberelor de
iarnă şi la aplicarea acestuia penlru soluţionarea unor conflicte şi treceri ilegale de
frontieră în zona Dunării. Următoarele patru piese arhivistice (n-le VIII-XI), datate 925 mai 1 769, ofereau informaţii despre urmările (morti. răniţi, pagube materiale etc.)
"năvălirii bandelor turceşti", plecate din Giurgiu, în zona Bucureşti şi în estul
Munteniei (aprilie--mai 1 769). Prin ultimele zece documente (n-le XII-XXI), datate
octombrie-decembrie 1 774. s-a adus Ia cunoştinţa boierilor munteni şi a functionarilor
.lu

H . Dj_ Siruni,

() core.\poudenJci m•crmosclllil in ltmha lrlrc.:ea.,c.:ii a lui ._\'carlur Calimac.:lu, /Jommd

Afoldmvi. in "R.L". anul XVII. nr. 7-9/ Iulie-Septembrie 1 93 1 . Bucureşti, pp. 1 77-1 85 .
.l i

ldem. J)ocwneme turceşti re.fi!ritoare In e\'enimentele din 182/ - /822, in "A. R.", voi. IV/1 940,
Bucureşti. pp. 259-263: vezi şi nota bibliograficii a lUI Ioan N. Neda în "R.LR.", voi XI-XII/194 1 - 1 942.
Bucureşti, p 485.
·'1 ldem. O nărcillre necunosculii a hande/orwrceşti in Ţările Române la 1 769 (după documentemrceşli
clm Arhil"eie S!audui). în "R. A ", nr. lVII. 1 940, Bucureşti, pp 6--{)8+4 pl
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otomani de pe linia Dunării, de la Cladova până la Brăila, că s-a încheiat pacea
otomano--rusă la KU9ilk Kaynarca, că re 'iiJ •<"i-lele (supuşii creştini) din Principatele
Române trebuiau protejate împotriva abuzurilor autorită l ilor locale, că era necesar să
fie împiedicate trecerile "răufăcătorilor'' otomani la nordul Dunării, pentru a evita
''
excesele şi jafurile de genul celor săvârşite în 1 769 . Din aceste documente a rezultat
cu claritate realitatea istorică, subliniată şi de H. Dj . Siruni, că Ţările Române nu erau
provincii otomane, ci şi-au păstrat entitatea şi autonomia statală, că ele erau
considerate "grânarele (ki/ar) Pragului nostru al fericirii ", că anumiţi funcţionari
otomani de . pe linia Dunării interveneau abuziv în '·afacerile judiciare" ale Ţării
Româneşti, încălcând ·'autonomia juridică'' a acesteia. O introducere'� . un glosar35 şi
şase fotocopii completau informaţiile istorice oferite de aceste documente. Comparativ
cu studiile anterioare semnate de turcologul român, se observă cu această ocazie un
pas înainte în ceea ce priveşte însuşirea şi apl icarea unei concepl ii şi metode ştiinlificc
de editare a documentelor otomane. Titlul studiului reflectă doar parţial tematica
documentelor traduse şi ar fi fost necesar ca autorul să fi ţinut cont în formularea
titlului de toate piesele documentare publicate cu acea ocazie.
Tot din "fondul turcesc" de documente de la Arhivele Statului din Bucureşti,
turcologul Il Dj . Siruni a mai publicat zece documente otomane, datate între august
1 822-februarie 1 827, referitoare la: împrumuturile şi cheltuielile făcute de domnul
Ţării Româneşti, Grigore Dimitrie Ghica (cu ocazia numirii sale pe tronul "valah"), în
august-septembrie 1 822, la Istanbul şi Silistra (doc. n-le 1 şi Il); activitatea
hey=<lde-lelor Moldovei (N icolachi Sturza) şi Ţării Româneşti (Costachi Ghica) la
I stanbul, în calitate de h<işkapukeh<lyii-le ale pări nţilor lor, domnii în functie ai
Principatelor Române, tinerii "reprezentanti diplomatici " având reşedinţa în cartierul
t;:engei-Koy, pe tărmul asiatic al Bosforului (o scrisoare trimisă lui loni(ă Sandu
Sturza şi şase lui Grigore Dimitrie Ghica de diferi]i funcţionari otomani-dac. n-le lll
YII, IX-X): valoarea "sumelor obişnuite anuale" plătite de Ţara Românească vistieriei
otomane în timpul primului "domn pământean " anterior amintit şi modalitatea de
36
'7
achitare a datoriei acestuia (doc. nr. Ylll)
O substanţială introducere (în prima
parte fiind analizate evenimetele legate de num irea "domnilor pământeni " în iulie
1 822 iar în ultima "viaţa cotidiană" a be=iide-lelor la t;:engei-Koy), şi glosarul
cuvintelor turceşti a cartierelor lstanbulului, a numelor diplomaţilor străini şi a
·'-' Ibidem, pp. 26-55.
\.1
· 1/ndem, pp. 6·-25.

�5 lbidc:m, pp. 56-68�

p. 345 .

.\h

vezi şi nota bibliografică semnată de Aurel Decet:-Nicoară Beldiceanu, in K.M.R.,

ldem,Două heizadele la ( 'enKhel ( '/wi,
nr. VII 940, Bucureşti, pp.303-3 1 O.

in lumina dcJL·11mentelor turceşti din Arllil'e/e Sta/lllui,

R.",

·" !hidem, pp. 275-302.
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"demnitarilor turci pomeniti în texr-J" au completat acest studiu. Lipsesc fotocopiile
unor documente, cerinte tehnice cu care ne obişnuisem deja. Cred că editura unde se
ti părea periodicul ''Arhiva Românească'' nu avea dotarea tehnica pentru a le realiza.
Î n biblioteca Institutului de Istorie Universală din Bucureşti, H. Dj . Siruni a
cercetat un manuscris otoman din secolul al XVIII-lea, în fapt o înşiruire de note de
protocol dintre anii 1 698-1782, destinate a alcătui o "culegere de ceremonii şi
obiceiuri" din Istanbul, în care izvor istoric a descoperit "mai multe note despre
ceremoniile cu care erau primiti domnii români la curtea din Stanbul" şi pe care le-a
tradus în limba românăJ9 Î n Introducere a oferit informatii generale despre acest
manuscris, subliniindu-i rolul important în reconstituirea vieţii cotidiene din capitala
otomană în secolul al XVIII-lea şi insistând asupra informatiilor istorice despre
prezenta domnilor români la curtea sultanală. A trecut succint în revistă informatiile
oferite de călătorii europeni, de cronicarii otomani şi de cărturarul Dimitrie Cantemir
în legătură cu acest subiect; a stabilit, pe baza studierii acestor izvoare istorice, etapele
şi "formalitătile'' investirii unui domn român la Poarta Otomană�0
Traducerea în limba română a pasajelor textului otoman cu referiri la
�1
�1
români , cu interesante şi documentate adnolări , a fost însoţită de transliteralia
�J
originalului otoman în alfabet latin şi de transcrierea unor paragrafe în alfabet arabH
�'
�6
Această editie a fost completată cu un indice . hih/iografie şi cu încă 1 6 planşe în
care au fost reproduse stampe şi desene contemporane ce ilustrau viata cotidiană
otomană în secolul al XVIII-lea. Această nouă contribuţie a turcologului român,
adevărată ediţie critică a fragmentelor publicate din importantul manuscris otoman, a
reprezentat cea mai bine realizată şi cea mai completă lucrare a lui H. Dj . Siruni în
domeniul publicării documentelor otmane, la nivelul cerinţelor ştiinţifico-tehnice
europene în această sferă de activitate. Existenţa "triadei " ştiintifico-tehnico
metodologice: text otoman în alfabet arab-transliteratie în alfabet latin-traducere în
" lhidem, pp. 3 1 1 -3 1 4; vezi şi nota bibliografică favorabilă semnată de Ilie Corfus in "R.I.R.", voi.
VI-XIl/ 1 94 1 - 1 942, Bucureşti, p. 483.
N Domnii români la /'ourtu Olomană, după un manuscris turcesc conpnând note şi însemnări despre
ceremoniile şi recepţiunile din Palatul Împărătesc din Stanbul între anii 1698-1782, tradus şi adnotat de
H Dj Siruni, Ducureşti, 194 1 . 1 :!4 p. + XXI planşe, în colecţia ''Studii şi Cercetări", nr. LV, a
Academiei Române.
" /hidem, pp. 3 - 1 0
" lhidem, pp. 1 1 --3 1 .
" /hidem, pp. 3 3-92
" lhi<lem, pp 93-106
" !hJdem, pl. 1-V.
" Ibidem, p. 1 07- 1 1 7.
"' lhidem, p. 1 1 9- 1 22
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româneşte a permis ca această carte să poată

fi folosită

şi ca material didactic aplicativ

pentru studenţii sau cercetătorii care doreau să se specializeze în acest domeniu al

turco/ogiei româneşti.
Toate aceste calităţi ale l ucrării au fost sesizate de către unii istorici şi arhivişti
47
, fără specializare in turcologie, care au recenza! elogios această carte.

contemporani
Unul

dintre

ei,

contribuţiilor lui

Dumitru

H

lmbrescu,

a formulat câteva "reflecţii"

Dj . Siruni (elaborate până în

1 942)

pe marginea

intr-o recenzie cu un titlu

4H
semnificativ: Studii de turcologie in Românio
D. Imbrcscu a apreciat că "ne-a l i psit
omul care să facă inceputul [studiilor de turcologie- compl. D.P.]. Î n fine, s-a găsit.

Nu ne mai rămâne decât ca brazda bărbătească trasă de el în cercetarea materialului
al l i cerceUitori"�9

istoric turcesc să fie dusă mai departe, făr� întreruperi şi şovăiri, de
Turcologul

Mihail

Guhoglu

personale, că studiul lui

Il

a

pc

considerat însă, poate

baza unor resentimente

Dj . Siruni din 1 94 1 ·'nu este decât o traducere aridă, fără o
50
sistcmatizare şi cercetare mai adâncă a materialului"
Personal, regret faptul că H

Dj

Siruni nu a transcris în alfabet arab toate posaj.:le referitoare la domnii români din
51
şi, în ultimă instantă, faptul că n u a elaborat

acest manuscris deosebit de important

(sau

nu a reuşit obiectiv să o

p . , ceea ce i-ar

fi

ştiinţifice de turcolog.

1-1.

ti nalizezc 1 ) edi!ia

critică a imregului manuscns cu

conferit o recunoaştere europeani\

Dj . Siruni

a

a

224

pregătirii şi activităţii sale

publicat în traducere românească 1 J documente otomane din

intervalul mai 1 578-iulie 1 826, din acelaşi fond de Documente turceşti de la Arhivele
Satului din B ucureşti, referitoare l a unele litigii de hotar româna- -otomane pe linia
52 I
n consideratiile introductive autorul a trecut în revista caracteristicile

Dunării

-1? Aurelian Sacerdoteanu, H. 18. Sinmi, /)omnii româm la l'oarta otomană, in "R. /\.", voi. IV/2, 1 94 1 .

Bucureşti, pp. 403-404; N . Camanano, Studiu/ lui H. 18. Sinmi, /Jomnii români la J'oarta Otomană, în
"R F. R.", voi 1X/5, 1 942, Bucureşti, pp475-476; Cornelia Bodea, in aceeaşi pubhca{ie, voi IX/8, 1 942,
Bucureşii, pp 477-4 78; note bibliografice semnale de C. Grecescu in "R.I.R. ", voi. XI-Xll/1 94 1 - 1 942.
Bucureşti, p. 468, de AL Iordan in "8.", VII, 1 1 1 944, Bucaresl, p. 277; de V. Mihalea, in "R.I.", voi.
XXIX. nr. 7-1 2/lulîe-Decembrie 1 9-43, Bucureşti. p. 304 (''bazată pe un manuscris inedit, este o lucrare
de mare însemnătate la lămurirea raporturilor româno-otornane"), în "Arhivele Olteniei", an XX, 1 94 1 ,
n r 1 1 3--1 1 8, Croiova, p. 333; d e Mihai Berza i n "R.H.S.E E.",X\'111' annee, 1 94 1 , 13ucaresl, p . 29 1 , de
A. DeceJ-Nicoară Beldiceanu, în K.M.R., p. 345.
-IH În "Ramuri. Revistă literară", an XL, nr_ 3-6/martie-iunie 1 944, Craiova. pp. 1 59-1 62.
"
lhidem, p. 1 6 1
S'J Mihail Guboglu, /'aleowu.fia şi diplomatica wn:o-osmunb. Studiu şi a/hmn (infra abreviat:
PaleoJ!ra.fia), Editura Academ1ei, Bucureşti, 1958, p. 1 9
5 1 Pe care Franz Babinger 1-a mentionat i n mod expres i n Quelquesprohli!IIU!.\· d 'etudes is/amiques dan.\·
le _,"d -e.,tellmpeen, in "L'Europe Orientale", no. 7/1937 (no 34), Paris, ( 1 935-)1 937, p. 1 08.
52 H. Dj. Siruni, Acte wrceşli prh•ifoare la hotarele dunărene ale ţării româm!Şii, in "R. A.'', nr. V/1 ,
1 942, Bucureşii. pp. 1 29-165
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orgaizării administrativ-teritoriale, militare şi juridice ale 'Turciei europene" , în
special a regiunilor de la sudul Dunării şi de pe litoralul nord-vestic al Mării Negre. A
subliniat, în unna prelucrării infonna!iilor oferite de aceste piese documentare, două
mari adevăruri istorice: că între Ţara Românească şi Imperiul otoman a existat o
frontieră riguros determinată şi bine cunoscută, autorităţile româneşti şi cele otomane
obligându-i pe supuşii lor să o respecte cu stricte(e; şi că populaţia ka=ă-lelor otomane
de la nordul Dunării era în majoritate covârşitoare românească ("romanitatea
53
raialelor"-<lupă formula turcologului român) Pot să adaug aici încă un mare adevăr
istoric demonstrat indirect şi de aceste documente: conservarea entităţii statal
naţionale şi a autonomiei interne româneşti. Şapte fotocopii clare ale celor mai
importante documente au fost inserate în această contribuJie, iar un "glosar de cuvinte
turceşti şi geografice" oferă explicaţiile necesare înţelegerii termenilor otomani
întâlniţi în aceste izvoare istorice.
Cu o finalitate didactică declarată, H. Dj. Siruni a întocmit o culegere de
fotocopii 54 a 28 de documente otomane din interval ul mai 1 578-octombrie 1 824,
referitoare la diferite aspecte ale relaţiilor româno-otomane, păstrate la Arhivele
Statului din Bucureşti, fondul /Jocumente turceşti. Fiecare document reprodus în
fotocopia bine realizată tehnic este însoţit de un scurt rezumat în româneşte şi de
transliteraţia parţială a textului otoman în alfabet latin. Este de reproşat că tocmai într
o astfel de lucrare, cu un pronun!at caracter didactico-formativ, autorul nu a introdus
transliteraţia integrală şi traducerea riguroasă a textului otoman. Nici ordinea
cronologică a redactării documentelor nu a fost respectată cu stricteţe. Din titlu ne este
dat să înţelegem că după fasc. 1, publicată deja, ar unna fasc. I l , ce n-a mai fost însă
tipărită niciodată. Majoritatea documentelor incluse în culegere au mai fost publ icate
anterior de către autor în traducere integrală românească, în diferite contribuţii ale
sale, ceea ce ar explica, poate, una din "neîmpl inirile" tehnico--metodice amintită în
rândurile anterioare. Aceste "scăderi " nu ştirbesc însă prea mult importanţa şi valoarea
didactico--ştiinţifică şi caracterul de pionierat ale acestei culegeri.
Mihai Regleanu a publ icat traducerea românească a zece documente otomane
trimise de i nalta Poartă lui Alexandru Dimitrie Ghica, primul domnitor
"regulamentar"' al Ţării Româneşti ( 1 834- 1 842), din intervalul aprilie 1 834--martie
;_; lhtJem.

pp 1 29-1 34; vezi notele bibliografice semnate de C. Grecescu, în "R.I.R.", voi. X l l lt 1 943,
fasc. III, Bucureşti. p. 99, Aurei Oecei-Nicoară Beldiceanu, în K.M.R., p . 345
s� Culegere Je_fi:lcsimile pc.mtnt .�·coala de Arhil'isticil. seria turcă, fasc.I (nr. l -28), de H. Dj. Siruni,
Tiparul "Cartea Românească" S.A., Bucureşti, 1 943. 8 p.+28 planşe.
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55
1 838 . Traducerea românească a acestor documente a fost realizată în anii domniei
lui Alexandru Dimitrie Ghica, iar cele două variante ale actelor (în limbile turco
osmană şi română) au fost inserate într-o condică a Secretariatului domnitorului,
păstrată la Arhivele Statului din Bucureşti, unde a fost descoperită de M. Regleanu.
Documentele contin porunci ale conducerii otomane, trimise amintitului domnitor,
referitoare la organizarea unor instituţii şi servicii statale în Ţara Românească în
perioada aplicării prevederilor Regulamentului Organic. Şapte documente au fost
datate greşit, probabil chiar de la traducerea în l imba română (mijl. sec. XIX), sau
u lterior, în urma transcrierii lor în condică. Descoperind doar copiile documentelor,
M. Regleanu a renunţat la realizarea facsimilelor transcrierilor. Însă a precizat că va
mai publica "şi alte şaisprezece documente turceşti din aceeaşi vreme, cu traducere în
l imba greacă'", dar nu a mai reuşit să materializeze acest proiect.
% a ·'tratatelor şi a altor
F. C. Nano a întocmit şi a publicat o culegere
legăminte ale României" din perioada 1 354-1 937(- 1 943), în care a inclus c. 1 25 de
astfel de documente otomane sau europene, originale ori apocrife, traduse în limba
română, majoritatea publicate anterior în mari colecţii româneşti sau străine de
documente externe. Această culegere, nefiind însă o ediţie critică de documente
externe, oferea doar o imagine de ansamblu asupra relaţiilor "diplomatico-juridice"
româno-otomane in intervalul temporar precizat.
Gen. Radu R. Rosetti a publicat aprox. 60 de documente otomane referitoare
la Ţările Române57 , din inte�valul 1 725- 1 849, traduse integral sau rezumate în
româneşte de Gh. logu, translator in M. A S. al României. Aceste izvoare istorice,
păstrate în secţia Manuscnse a H. A. 11., deşi aveau o valoare istorică secundară,
puteau contribui totuşi, a apreciat autorul, la o mai bună şi mai completă cunoaştere a
relaţiilor româno-otomane la începutul epocii moderne.
Maria Matilda Alexandrescu-Dcrsca a publicat traducerea în franţuzeşte a
.fermiin-ului, din iunie 1 764, al sultanului Mustafa al I I I-lea adresat lui Grigore
Alexandru Ghica, domnul Moldovei ( 1 764-1 767), a analizat şi a integrat acest
document în contextul "raporturilor de economie dirijată turco-române in secolul al

55 Mi h ai Regleanu, Zece doc..:umeme turceşli din \'remea lui Alexandru Ghica / ·odă, in "8.", voi. II111/1 939-- 1 940, Bucureşti, 1 940. pp. 3 1 9-330; vezi şi notele bibliografice semnate de Nistor C"amariano, in
"R.I.R.", voi. XVI/1 946, fasc. TI, Bucureşti, p. 207 şi de Aurel Decei-Nicoară Beldiceanu, in K.M.R.. p.
344.
% F. C. Nano, Cronica tratalelor şi a al10r legăminte ale României, 135-1-1937, voi. 1, 1 938� voi. II,
1 938; voi. III, 1 942; Supliment , 1943, Bucureşti.
57 Gen. Radu R. Rosetti, Câte1'a ...cri.mri şi documente turceşti preh·itoure la (ări/e noastre, în
"AAR.M.S.I.", s. l l l , t. XX II I , 1 940, m. 2, Bucureşti, pp. 1 7-25; vezi şi nota bibliograflcă a lui C.
Grecescu in "R.I.R.'", voi. XI-XIl1194 1 - 1 942, Bucureşti, p. 467.
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5s_
XVII I-lea" O copie a acestui document şi traducerea lui în franţuzeşte se găseau la
H A. 11. , colecţia /)ocumente turceşti, fiind realizate la sfârşitul secolului al XIX-lea de
funcţionarii Legaţiei române de la Istanbul. O fotocopie a (ermăn-ului, imprimată însă
din greşeală "în oglindă" , însoţea traducerea; lipsea transliteraţia textului otoman în
alfabet latin.
Mihail Guboglu a întocmit inventarul ··manuscriselor orientale" păstrate la
H.A. 11. 5�, insistând în mod special asupra documentelor otomane (originale sau copii)
de diferite categorii, în număr de câteva sute, ale căror traducere şi editare în limba
română se impuneau cu necesitate. Odată intrate în circuitul ştiinţific intern şi extern,
ele ar fi contribuit la o mai bună cunoaştere a caracterului relaţiilor român()-{)tomane
în evul mediu şi în epoca modernă.
Iniţiativa publicării acestor documente otomane a aparţinut anterior istoricului
C. C. Giurescu, profesor de Istoria Românilor la Facultatea de Litere şi Filosofie din
Bucureşti şi director al Institutului de Istorie Naţională din acelaşi oraş, care anunţase
în 1 94 1 chiar o vi itoare ediţie a amintite1or izvoare istorice, sub auspiciile acestui
institut60 Dar această editie, concepută probabil în spirit critic, nu a mai apărut
niciodată. Ar fi interesant de ştiut cărui turcolog român i-ar fi încredinţat C. C.
Giurescu această "misiune" : lui H. Dj . Siruni ? Lui Aurel Decei '/
Nu a mai văzut lumina tiparului nici catalogul documentelor turco-osmane
aflate al Arhivele Statului Bucureşti. Catalogul a fost întocmit de H Dj . Siruni între
anii 1 940.- 1 942, în urma cercetării, inventarierii şi traducerii aproape în întregime, în
româr.cşte, a respectivului fond documentar. Precizez că pentru această activitate
arhivistico-ştiinţifică turcologul amintit a fost angajat de Arhivele Statului din
61
Bucureşti în 1 940, în calitate de "colaborator extem " .
V. Mihordea a întocmit un volum de Documente privitoare la .wveranitatea
(.'ic -') otomană în Principate, anunţat fie "sub tipar", fie "în pregătire" , pe coperta a
IV -a a revistei "Balcania""2 , dar care culegere de documente nu a mai fost editată
Maria-Malilda Alexandrescu--Dersca, A prupo.s d'rmjirman du su/tan Aiustapha /11, în ..8.", voi. Vll2/1944, Bucarest, pp. 366-391 + 1 pl
;•J lon l N1slor, Manu.\"CriJele orientale din Hih/ioteca Academiei Române cu inl'entanrl lor, in
"A.A R.M.S.L", s. lll. t. XXVJII/1 946, rn. 4, Bucureşti, pp. 77-126 (mremand întocmit de Mihail
Guboglu, pp. 93-126).
60
Vezi nota bibliografocă semnată de C. C. Giurescu în "R.LR ", voi Xlll/1943, fasc lll, Bucureşti, p.
1 04.
61 Mihail Guboglu, H. Dj. Stnmi la 80 de ani, în "R.A.", an XLVII, voi. XXXII. nr. 2/1 970, Bucureşti,
pp. 652-665; Nicolae M. Ghinea. H. /)j. Sinmi (1890- 1973}, în "R.A.", anul L. voi. XXXV, nr. 2, 1 973,
Bucureşti, pp. 4 1 3-4 1 4 ; vezi şi "R.A.", IV/ 1 , 1 940. Bucureşti, pp. 1 1 6; 404; 466; "R.A.'', V/1 , 1 942,
Bucureşti. p. 1 68.
62
Vezi "B.'', voi. IV/1941 , Vl/1943, Vll, l / 1 944, Vll,2!1944, Vlll/1945, Bucureşti.
j!l
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niciodată. Lipsa altor informaţii mă împiedică să ofer noi detali i "tehnice" despre acest
nepublicat volum de documente.
Aurel Decei a publicat textul otoman şi traducerea în limba română a
'·confesiunii creştine" a patriarhului Ghenadie al II-lea Scholarios, adresată sultanului
Mehmed al l l-lea63 Textul otoman, cu '"caractere noi turceşti " , a fost însoţit de
facsimilele formei originale cu caractere arabe. Acelaşi orientalist-turcolog a
descoperit şi publicat copia contemporană (din noiembrie-decembrie 1 490) a
6�
'·tratatului de pace al sultanului Mehmed cu Moldova" , pe care 1-a datat în 1 479 .
Transliteraţia în alfabet latin şi traducerea în româneşte au fost însoţite de fotocopii ale
textului tratatului în alfabet arab.
Î n perioada interbelică, în urma cercetărilor în arhive, biblioteci sau muzee
(publice sau paniculare) din România şi din străinătate, au fost descoperite, traduse şi
editate în ţara noastră cron ici sau fragmente de cronici, biografii, relatări şi jurnale de
călătorie etc. otomane, orientale sau occidentale despre relaţiile complexe româna
otomane/orientale în evul mediu.
C. Brătescu a tradus din limba latină fragmentele ltinerarium-ului călugărului
franciscan Guillaume de Rubruck referitoare la spaţiile carpatic şi nord-pontic, pe care
le-a străbătut în timpul sol iei la curtea marelui hiin mongol Mongke, în 1 253-12546'
Acelaşi autor a tradus din limba franceză fragmentele din relatările de călătorie ale lui
66
lbn Battuta referitoare la Dobrogea în anul 1 330 (sau 1 3 3 1 )
Acestea au fost
singurele traduceri româneşti (parţiale) din relatările de călătorie ale amintiţilor
peregrini, realizate în istoriografia românească în perioada interbelică.
Nicolae Iorga, marele istoric al Imperiului otoman şi al relaţiilor româna
otomane, a subliniat, pentru prima dată în istoriografia naţională, însemnătatea
deosebită a izvoarelor narative otomane pentru scrierea istoriei poporului român în
evul mediu. A realizat o succintă trecere în revistă a ediţiilor de cronici otomane
apărute în Europa de Vest şi Centrală, comparând aceste reuşite cu situaţia precară din
istoriografia românească şi propunând alcătuirea unui co1pus cu toate fragmentele şi
6l

Aurei Deceî,

Veniunea wrcea.�că a confesiunii patriarhului Ghenadie 11 Scholario.... scrisă la cerea

sultanului Mehmed Il,

extras din voi.

Omagm Îna/1 Prea .Winţiei Sale nr. Nicolae Hălan, Mitropolitul

Sibiu, 1 940, 39 p., vezi notele bibliografice semnate de C. C.
Giuresc u in "R I.R.", XIV, 1 944, fasc. 1, p. 13 9 : ("acest stud1u este o valoroasă contribuţie in domeniul
turcologiei") şi de Nicolae Beld1ceanu, in K.M.R., p. 337.
M ldem, 'li·atatul de pace-sul/miime-incheiat intre .wltanul A1ehmed al //-lea şi $teji:m cel Mare la 1-179,
in "R.I.R.", voi. XV/1 945, fasc. IV, Bucureşti, pp. 465-494 (reeditat in idem, Relaţii româno-orientale,
cule}(ere de srudii, E.Ş.E. . Bucureşti, 1 978, pp. 1 1 8- 1 39, fără facsimilele textului in alfabet arab).

Ardealului, la 20 de ani de arhipă.'>torie,

o.s E. Brătescu. lunerariulfrawlui Wilhelm de Ruhn1q11i.\, din ordinulfraJi/or minori(i in anul mântuirii
12jJ. inpărţile ră.>ărilene,

""

ldem, lhn Halfltlah,

1 38-1 48.

in "An. D ", anul li, nr.

4/1 924, pp. 507-535.

un căţ(Jtor arah prin /)ohmgea in sec.
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informa!iile din cronicile otomane referitoare la istoria românilor: "O concluzie se
desface din acest studiu. Trebuie sâ avem şi noi, slând la un loc, /o/ ce ne priveşte în
cronicile osmanilor. Dar pentru aceasta ne trebuie orientalişti (sub!. N. 1.). Nu e o
'7
ruşine că până azi nu avem nici unul? " ' Apoi a selectat, a tradus în româneşte şi a
comentat fragmente din Te wirîh- i al-i 'Osmăn, ed. Fr. G iese, 2 voi., Breslau-Leipzig,
1 922-1 925, cu informa!ii despre: Mircea cel Bătrân, Vlad DracuL Iancu de
Hunedoara, Vlad Ţepeş şi Şlefan cel Mare68 . Nicolae Iorga a mai prezenlat şi cronica
marelui vizir Rustem-păşti, ed. L. Forrer, Leipzig, 1 9:23, cu informaţii despre cucerirea
Chiliei şi Cetăţii Albe de către otomani ( 1 484) şi despre expediţia sultanului Soleymiin
1 impotriva lui Petru Rareş al Moldovei ( 1 538). De asemenea, ca o paralelă la cronica
lui Rustem-ptişă, a tradus fragmente din "istoriile lui Marco Guazzo" despre luptele
69
moldo-otomane din perioada 1 475- 1 484
La sfârşitul acestui studiu, autorul a atras
atenJia istoricilor români asupra operelor cronicarului otoman Nasuh Matrak9i şi
culegerii de documente a lui Ahmed Feridiin, cu informaţii despre campania lui
Stileyman 1 impotriva lui Petru Rareş al Moldovei ( 1 538) 70 A tradus din limba
germană, după ediţia realizată de Theodor Seif ( 1 925), şi a comentat un fragment din
cronica lui Ştikrullah bin Şehabbcddin Ahmed, referitor la expediţia sultanului
Mehmed 1 Kirişc;i împotriva Ţării Româneşti ( 1 4 1 6- 1 4 1 7): refacerea cetăţilor
lsaccea, Yeni Kale şi Giurgiu, distruse anterior de "ghiaurii cei !liră de minte",
cucerirea cetălii Severin, impunerea acestei ţări la plata haraciului şi incheierea păcii
71
(banş) cu "valahii " .
Marele istoric român a tradus şi a editat în româneşte fragmentele din cronica
lui Jehan de Wavrin referitoare la l uptele româmlor împotriva otomani lor in 1 445, Ia
care lupte a participat şi nepotul cronicaru lui, Walerand de Wavrin ( 1 445) 72
Î n ceea ce priveşte istoria relaţiilor bizantino-otomane în secolul al XIV-lea. a
analizat Isroria romanlicâ a lui Yakub-- �·e/ebL scrisă de un catalan anonim la sfârşitul

67

N1colae lorga, Cronici turceşli ca izwJr pemnt i.\loria românilor, în "A.A.R.M.S.I " , s. III. t. IX, 1928.
m. 1. Bucureşti, p. 22 (reeditat in idcm, JJe.\precronican şi cronici. edilie îngrijită de Damaschin Mioc.
E.Ş.E., Bucureşti. 1 988, p. 288).
6' Ibidem, pp 3- 1 5 (pp 276--2 83, ed. 1988).
''9 Ibidem, pp 16-22 (pp 283-288, ed. 1 988).
70 Ibidem, p 22 (p 288. ed. 1988).
7 1 ldem, O nouă men{iunl! turcea.w..·â de.\pre români, in "R.I.", anul XXVIII, nr. 1 -1 2/1 942, Bucureşti, p
26.
72 Cronica lui Ww•rin şi românii, ed. Nicolae Iorga în "B.C 1 R. ", voi Vl, Bucureşti, 1 927, pp. 57--148.
Cronh:a a fost analizată şi comentată de istoricul român în studiul său Le.\· a1·entures ".mrrasines" des
franc,;·ais des Hourgogne.f au XJ. · siecle, Cluj_ 1 926, 52 p., in seria «Universite de Cluj Publications de
I'Institut de l'histoire generale. Melanges d'histoire generale"
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73
acelui veac, cu informaţii istorice interesante despre domnia lui Murad 1 Î n această
"producţie literară pe fond istoric", autorul anonim a descris aventurile "romantice"
ale ·'moştenitorului legitim" al tronului otoman, Yakub <;'elebi, fiul lui Murad 1, fratele
lui Bayezîd 1. Autorul, contemporan cu evenimentele narate, a călătorit prin Imperiul
otoman şi prin Orientul Apropiat.
Referitor la cucerirea Constantinopolului de către otomani, Nicolae Iorga a
74
analizat şi a editat două surse narative referitoare la acest eveniment , incluse în
Codul grecesc al printului Alexandru Ypsilanti, cod anat la H. A. R. Aceste izvoare au
titlurile: !. Penlru incepurul Ţariy,radului, şi Il. Penrru robiia prea-slcivi/cJ cetâ(i a
Ţarigradului (/./53). Nicolae Iorga le-a atribuit lui Constantin Cantacuzino Stolnicul,
care le-a scris iniţial în li mba greacă. după anul 1 680. Aceste relatări sunt izvoare
istorice narative deosebit de i mportante referitoare la evenimetul descris. Datele
istorice sunt exacte, personajele reale, atmosfera timpului veridică.
Nicolae Iorga a tradus şi a comentat informaţiile cuprinse in incunabulul
german Geschichlfef wm der li1rkey[autor Jorg von Nilmbcrg], tipărit la Memmingen
in 1 482, despre luptele moldo-otomane de la Vaslui ( 1 475) şi Valea Albă ( 1 476) şi
ecoul lor in spaţiul gennan75 (Ulterior, in 1 943, C. 1. Karadja va edita această cronică
a lui Jorg von NUmberg, cu un substantial studiu introductiv.)
Dorind să contribuie la realizarea dezideratului formulat de Nicolae Iorga încă
din 1 928 (acela de a se intocmi o culegere de cronici turceşti referitoare la români),
orientalistul din Târgu Mureş dr. Andrei Antalf!Y a studiat "cartea de călătorii " a
celebrului Ci/obetroller otoman Evliyâ <;'elebi, Seyahlitnlime, şi a tradus în româneşte
76 Î
lragmentele referitoare la călătoria acestuia prin Moldova, în 1 659
n prefaţă
orientalistul transilvănean a analizat sumar viata şi opera cunoscutului călător,
insistând in mod deosebit asupra călătoriilor acestuia prin Ţările Române ( 1 65 1 -1 666)
incadrându-le atât în desflişurarea evenimetelor politico-militare ale vremii, cât şi in
n
structura editiei 1, turceşti, în zece volume, Istanbul, 1 897- 1 938, a Seyaharname
7·� Nicolae Iorga,

Contrihulion.s catalannes iJ l 'hiswrie hyzamine. /. /. 'hi.Woire romamique de Yakoub

Tchi!Jebi, Ed. "J . Gamber'', Paris, lmprimena .. Datina Românească", 1 927, pp. 3-8. Reeditată cu acelaşi

titlu in "R.H.S.E.E.", IV, 1927, Bucureşti, pp. 308-J 14.
Jdem. {!ne source miKiiKee de la prise de ConSf<llllinople, extras din "Academie Roumaine. Bulletin de
la section historique", tome XIII, 1927, Bucarest, 70 p. (introducere, pp. l - 10; textul prinei relatări în
româneşte, pp. l l - 1 S, şi in rranceză, pp.48-S2; textul celei de-a doua relatări in româneşte, pp. l 6-30, in
slavonă, pp. J I -47 ŞI in franceză, pp.S2-70).
75 ldem. line nrmwlle suurce srtr les campaJ.,'17e!i" tie Mehmet Il contre hienne le (irand, prince de
Mo/Jm·ie, in "R H S.E E.", XI'' annee, n·os 1 0-1 2/0ctombre-Decembre 1934, Bucarest, pp.341 -J42
76 Dr. Andrei AntallTy, Călătoria lui E,·Jyti ('e/ehi prin Moltlm·a fn anul /659 (traducere din textul
lllrcesc) , in "B C.LR.", voi. Xll/1933, Bucureşti, pp. J-56
77 Ibidem, pp. 3-1 1 .

1 -4
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Călătorul turc a descris localitătile din Dobrogea, Ţara Românească şi Moldova prin
care a trecut, portul, obiceiurile, viaţa cotidiană a locuitorilor, a enumerat principalele
dregătorii din Moldova şi a descris principalele lor caracteristici etc. 78
august

Dr. Andrei Antai ffy i-a prezentat această traducere lui Nicolae Iorga (în
1 932}, însotită de o interesantă scrisoare, în care traducătorul îl ruga pe marele

istoric să se pronunte asupra valorii lucrării. Andrei Antalffy 1-a mai informat pe

Nicolae Iorga că în vara anului

1 93 1 a făcut cercetări în bibliotecile din Istanbul,

căutând noi manuscrise otomane cu informaţii despre român?J
răspuns la

Nicolae Iorga a

8 noiembrie 1 932 printr-o scrisoare în care a apreciat că '·lucrarea domniei

tale e de o mare valoare", publicând-o în anul următorK0

Orientalistul transilvănean a mai analizat şi tradus integral în româneşte toate

pasajele referitoare la români81 din Tevc/rih-i cil-i 'Osmlin (Istoriile dmastiei otomane},

după textul turcesc cu alfabet arab al editiei critice elaborate de dr. Friedrich Giese

( 1 922). În partea introductivă a reluat principalele concluzii la care a aj uns
traducătorul şi editorul dr. Fr. Giese referitoare la filiaţia dintre aceste cronici

otomane. Apoi a tradus

14 fragmente referitoare la români, între anii 1 389- 1 485, din

aceste cronici, cele mai bine i lustrate "momente" fiind actiunile militare antiotomane
conduse de Iancu de Hunedoara şi Ştefan cel Mare. A. Antalffy a tradus J'ev<irih-i ăl

i 'Osmăn prin sintagma "vechea cronică otomană", ceea ce este incomplet. Cum însuşi

Andrei Antalffy a precizat, traducerile in limba română

s-au făcut după textele in

limba turco-{)smană, dar variantele româneşti nu au fost însotite de textul original în
alfabet arab şi de transliteratia acestuia în "caractere noi turceşti".
Constantin Moisil a tradus în limba română fragmente din cronicile lui Tursun

hey şi Mehmed Neşrî referitoare la luptele sultanului Mehmed al I l-lea cu Vlad Ţepeş

82
( 1 462) şi Ştefan cel Mare ( 1 476) , insistând apoi asupra confruntării sârbQ-{)tomane

de la Kossovo sau Câmpia Mierlelor ( 1 389), cum a fost prezentată în cronica aceluiaşi

Neşrî8J

Traducătorul n u a mentionat însă editia din care a tradus respectivele

fragmente, dar, nefi ind orientalist-turcolog, nu a putut folosi editia lui Mehmed Arif

hey, în alfabet arab, Istanbul,

1 9 1 4--1 9 1 6, fără ajutorul unui filolog român specialist în

domeniu. Mult mai sigur este faptul că C. Moisil a folosit ediţia in limba maghiară a

" Ibidem, pp. 1 2-56.
70 Biblioteca Academiei Române, Core.,pondentă N Iorga, voi. CCCXCI, 1 932, f 1 9, Bucureşti.
110
Apud Valeriu N1ţu. Anta(Uy ��-ndre, în Ioan Chioreanu, Ladislau Kocziăny, Valeriu Niţu, Profiluri
nwreşene, voi. 1, Târgu Mureş. 1 971 (308 p.), p. 275 (fotocopia scrisorii).
111
Dr. Andrei Antalffy, rechea cronică uromanli, edita/ti de Friedrich Giese, c:a i=l'ur pelllm iswria
Românilor (lraducere din limba /urceascll), in "RT. ", anul XXIII, nr. 1-3/193 7, Bucureşti, pp. 2 1 7-235
112
Constantin Moisil, Spicuiri dm c.:Jvnicarti Irirei, în "Re vis la Societă1ii «TinerimeaRomână»". an IV. nr
6-7/februarie-martie 1923, Bucureşti, pp 195-202.
"' Ibidem, loc. cii., an IV, nr. 9-1 O/mai-iunie 1 923, Bucureşti, pp. 259-276.
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J.
1, Budapesta, 1 893.
C . 1. Karadja, diplomat şi istoric român, discipol al lui N . Iorga, a publ icat

fragmentelor de cronici otomane, 7oriik TiJrtenetirok, realizată de orientalistul

Thury, voi.

·'poema·· cântăreţului (trubadurului) Michel Beheim despre cruciadele antiotomane ale
lui Iancu de Hunedoara dintre anii 1 443-1 444, însoţită de o temeinică şi documentată

introducere8� . Vedem aici urmarea exemplului lui Nicolae Iorga, care editase anterior
mărturiile despre români, din

1 445, ale cronicii lui Jehan de Wavrin. Cu toate

scăderile şi impreciziile "poemei", "textul lui Beheim este însă de o importanţă

netăgăduită'' pentru stabilirea rolului istoric al românilor la Dunărea de Jos la mijlocul

secolului al XV-lea. fapt ce justilică editarea în România a acestei naraţi uni în versuri.
Autorul a analizat şi cronica germanu lui J6rg von NOmberg (0eschlchtfe! von der
Turkey, Memmingen,

1482, 1 4 p.) privitoare la otomani. insistând asupra pasajelor

referitoare la relaţiile acestora cu Ştefan cel Mare, în a doua jumătate a secolului al
XV-lea85 Meşterul J 6rg, turnător de tunuri, a fost prizonier la otomani două decenii:

întâi în Bosnia ( 1 460-1 463 ), apoi la Istanbul ( 1 463--1 480), având posibil itatea să vină

în contact şi să cunoască "lumea otomană" din interior. Scăpat din prizonierat, a scris
din memorie o relatare despre deceniile petrecute la otomani, evenimetele politica-

militare la care a fost martor ocular ( 1 456-- 1 480), legea şi religa islamică, soarta
prizonieri lor creştini aflaţi la sudul Dunării. "Cronica lui J 6rg von Nomberg, adesea

confuză şi inexactă, cu toate lipsurile ei, are totuşi meritul de a fi prima incercare a
unui occidental de a da o istorie a neamului turcesc (sub!. C.

Karadja86.

1. K.)", a conchis C. 1.

În 1 930 a fost publicată la Bazarcik, cu ·'caractere noi turceşti", cronica lui
l brahim Ali din Caffa referitoare la evoluţiile politice de la nordul Mării Negre în
prima treime a secolului al XVIII-lea8 7 Această istorie a fost scrisă în 1 736, iar
manuscrisul ei descoperit în

1 92 8 într-o bibliotecă din Istanbul. Autorul a subliniat

îngrijorarea conducătorilor tătari de la nordul Mării Negre în privinta pericolului rus,

în paralel cu indiferenta sultanului Ahmed al I I I -lea faţă de apărarea hotarelor otomane

din această zonă. lbrahim Ali a lăsat să se înteleagă că, dacă conducerea otomană ar

fi

ll..j C. 1 . Karadja, Poema lui Miche/ Heheim de.\pre cntciade/e lmpolrhn turcilor dm anii 1-1-13 şi /-1-1-1, in
"B.C.I.R.". vot. XV/1936, Bucureşti, pp 3-1 7 (introducere), pp. 1 8-57 (textul în germană), p. 58
(rezumat în franceză), notă btbliografică in "R.LR.", vot. Vll, 1937, fasc. HV, Bucureşti, p 2 1 1 .
Idem, ( 'tvnica lui Jorg \'On Niirnherg, in voi. Omagiu lui Ioan /,upaş la Implinirea \'lÎrslei de 60de ani.
Augu.fi 19-10, Bucureşti, 1 943, pp. 398-409, + 1 4 p. reprod. O notă bib t iografică despre această contributie
în "R. I.", XXIX, nr. 1 --6/lanuarie--lunie, 1943, 8ucureştl, pp. 1 85-186
86
C. 1 . Karadja, ari. cii., loc. cii., p. 405.
K7 lbrahim Ali din CafTa, Tevlirih-i tatar han ve JJagi.\'lăn re Mo.\·ku ,.e JJest-i Kip�ak ii/ke/erinindir
(l.l'lorii/e hiln-ului 1ă1ar şi a tinulllrilor /Jaghe.<wn, Mo.<cm·a şi De.<t-i Kipfilk), Bazargik, 1 930
(nepagmală)
KS
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redus valoarea sarcinilor fiscalo--materiale impuse celor doua. principate româneşti, ele
ar fi fost interesate în s usţinerea eforturilor comune otomano--ta.tare de apa.rare
ss
împotriva pericolului rusesc _
Marcela

C.

Karadja a comentat

informaţiile istorico--geografice inedite

referitoare la Ţa.rile Române în primele deceni i ale secolului al XVIII-lea, cuprinse în
R9
"memoriile'' sau insemnârile unui funcţionar otoman care a activat în cetatea Hotin
În aceasta. originala. şi i nedita. "oglinda. otomana.'" a Europei central-sudice şi estice,

datata. c.

1 740, au fost descrise Ţara Româneasca. (lflăk), Moldova (Hogdăn), Hucak,

cetatea Orakov ((b'i), Crimeea etc.
Preotul Vasile Radu, cu temeinice studii de limbă şi literatură arabă la
Institutul Catolic din Paris

( 1 9 2 1 - 1 927), completate cu cele de filologie orientala. la

L'cole des Langues Orienrales Vivanres şi de la J;'cole des Haufes f:.'rudes, a realizat

traducerea şi editarea în limba franceza. a textului în arabă a relatărilor de călătorie ale

lui Paul din Alep, secretarul patriarhului Macarie al Antiohiei. Secretarul sirian 1-a
90
însoţit pe înaltul prelat '·cerşetor", după expresia lui Nicolae lorga , în călătoria
acestuia prin Orientul Apropiat, Moldova, Ţara Românească şi Rusia ( 1 653- 1 657).

În studiul preliminar, V. Radu a precizat că traducerile anterioare în limbile
engleză (a lui Belfour), rusă sau română, ultimele realizate de B. P. Haşdeu, Emilia

Cioran sau Gh. Popcscu-Ciocănel, erau defectuoase, ceea ce impunea o nouă versiune

într-o limbă de circulaţie internaţională, bazată pe manuscrisele în limba arabă ale
relatărilor de călătorie. Traducătorul a analizat amănunţit cele trei manuscrise de bază

ale relatarilor: de la Biblioteca Naţională din Paris, de la British Museum din Londra
şi cel păstrat la Sankt Petersburg, aJ ungând la concluzia ca. Paul din Alep a povestit cu
9
exactitate tot ceea ce a văzut, aceste însemnări având o mare valoare istorică 1 . Apoi a
publicat ediţia critică, incompletă însa., datorită morţii sale premature, a relatărilor de
9
călătorie, textul arab şi traducerea în limba franceză 2 Ediţia critică realizata. de V.

RR

Vezi recenzia semnată de Seit Abdurrahman în "R.I.R.", voi. III, 1 933, Bucureşti, p. 420.
Marcela C. Karadja, Principatele Române 1'ăzute de un Jimc(ionar fure din Jecolul al Xl' /11-lea, în
"Arhivele Oileniei", anul XII, nr. 5-8/mai-augusl 1 933, Craiova, pp. 263-278.
90 Nicolae Iorga, /stona românilor prin călă/Orii, voi. l, ediţie îngrijită, studiu mtroductiv şi note de
Adrian Angheleseu, Editura Eminescu, Bucureşti, 1 98 1 , pp. 235-245 (cap. XX).
9 1 Vasile Radu, J 'oyage dupatriarche Macarie d'Antmche. /�"!ude preliminaire. 1 '"a/eurdes manu.w.:ril.\ el
des traduction.•, l , Paris, 1927, 99 p. + IX pl.
92 ldem, 1 'oyaKe du paTriarche Mac.:arie d'Amiuche. l"e.tfe arahe el ll"'llduclion_fram,:aise par .. . , Il, Paris,
1 930, in "Patrologia Orientalis", t. XXII, fasc. 1, pp. 1 9- 194; ibidem, III, Paris, 1 933, loc. dr., t. XXIV,
lase 4, pp. 201-364; ibidem, IV, Pans, 1949, loc. cit. . t. XXVI, fasc 5, pp. 603-720 (traducere
incompletă, până la descrierea oraşulu• Kiev din Ucraina, inclusiv)
8')
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Radu s-a bucurat de o bună primire în cercurile ştiinţifice din ţară şi din străinătate,
91
fiind recenzată favorabil de istorici şi filologi .

Gh. Zerva, "cancelarul Legaţiei României din Ankara", a tradus în limba
română pasajele referitoare la călătoria G/ohetrotter-ului Evliya <;:elebi prin Tara

Românească şi Moldova în perioada august-octombrie

1 66094 Traducătorul a folosit

ca text de bază ediţia în limba turcă cu alfabet arab a celebrei Seyahlltnâmc, voi. IV.
N. Firu a tradus în l imba română, din aceeaşi ( 'arte de câlâtorii a neobositului

peregrin Evliyă <;:elebi, pasajele referitoare la cucerirea cetăţii Oradea de către

otomani în

95
1 660 . A folosit ca text de referinlă fragmentele din amintita <arte traduse

în l imba maghiară şi incluse în culegerea Torok Tortenerirvk, voi. l l l , Budapesta,
96
1 9 1 6. Tot din limba maghiară şi din aceeaşi culegere, G. Postelnicu şi egumenul
9
Serapion 7 au tradus fragmentele referitoare la cetatea Timişoarei şi la Bantul otoman
la mijlocul secolului al XVII-lea. Au fost reeditate însenmările de căliltorie ale
9R
Globetrotter-ului otoman prin Dobrogea . publicate de Goran 1. Cialicoff în 1 9 1 2,

dupil traducerea în limba bulgară efectuată de D. G. Gadjanoff.

Anterior tuturor acestor traduceri din vasta operil a lui Evl iyă <;:elebi, cu
referiri la români, C . 1 . Karadja a schiţat o imagine de ansamblu asupra uriaşei surse
9
de informaţii istorica--geografice numită Seyahârniime, comentând 9 traducerea

Recenzie favorabilă la voL I-II semnată de istoncul C.C Giurescu in "R.I.R.", an I, voi. 1, fasc. IV,
193 1 , Bucureşti, pp. 421 -424; vezi şi privirea de ansamblu asupra vie� ii ŞI operei lui Vasile Radu realizată
de acelaşi istoric, în loc. cit. . voi. X, 1 940, Bucureşti, pp. 49\ -493. Maria Matilda Alexandrescu-Dersca
Bulgaru a apreciat că ediţia critică realizată de V. Radu era cea mai bună traducere intr-o hmbă europeană
a relatărilor de călătorie ale lui Paul din Alep. Cu mult superioară, prin concepţie şi abordare, traducerilor
(Interioare realizate de Emilia Cioran şi de Gh. Popescu-Ciocănel, ediţia in limba franceză a lui V. Radu a
fost folosită ca text de bază pentru cea mai bună traducere în limba română, elaborată de M.M.
Alexandrescu-Dersca Bulgaru (Călători .1'/răini de.lpre Ţănle Române, voi. VI, 1 976, E.Ş.E., Bucureşli,
introducere, pp. 4-20, ş1 text, pp. 2 1 -307). Vezi şi diac. prof. Emilian Vasilescu, Orienta/istica românii,
in "O.R.P.R.", anul Ylll. nr. 4/oclombrie-<iecembrie 1 956, Bucureşti, pp. 622-<i23.
,,..
Gh Zerva, Călătoria lui f.\·lya ('e/ehi-l�fendi, in "B.C.J.R.", voi. XVI, 1 937-1 938,Bucureşli, pp. 24728 1
95 N. Firu, b·�rti Ce/ehi, călător turc, de.\pre ocuparea cetăţii Oradea de către turc.·i. 1i·aducere din
ungureşte. Oradea, 1 939, 32 p
96 G. Postelnicu, Descrierea Timişoarei de către un călătur turc in wac.:ul al .>..1'l/-lea, în "Analele
Banatului", anul !, nr. 1/1928, Timişoara, pp 57-64
97 Egumenul Serapion, Un c{Jiătur turc prin Banal in l'eund al .YJ-11-Ieu , în "Banatul", anul III, nr.
1 / 1 928, Timişoara, pp. 6-1 O.
9H /)in descrierea călătoriei lui /,\·�râ Ce/ehi in f)ohrogea (pe lajumătatea ''eacului XI '//), traducere de
G. 1. CialicofT. in "A. D.", anul li, nr. 2/1919, Bucureşli. pp 1 34-146.
99 C. L Karadja, Un i.vtoric turc de.'>pre noi, in "R.I.", an IX, nr. 1 -3/lanuarie-Martie 1 923,Bucureşti. pp.
92-93.
9·'
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fragmentară în limba engleză a acestei Cărţi de câlâtorii, realizată de orientalistul

turcolog austriac Joseph von Hammer-Purgsta11100

Istoricul român a subliniat

pasajele şi informaţiile despre români din această Carte, ediţia în limba engleză fiind

singura accesibi lă istoricilor români din perioada interbelică, alături de fragmentele
publicate în limba maghiară. Un grup foarte restrâns de istorici şi fi lologi turcologi

putea folosi ediţia în limba turcă cu alfabet arab, şi astfel au apărut traducerile în

româneşte efectuate de dr. Andrei AntaltTy şi Gh. Zerva.

Cartea de câlătorii a lui Evliyâ t;:elebi s-a situat şi în atentia tinerilor turcologi
(pe atunci 1 ) Gh 1. Constantin şi Mihail Guboglu . Primul a prezentat. în cadrul

Institutului de Istorie Naţională

din. Bucureşti, la 27 iunie 1 946, comunicarea
1111
, la discuţii participând şi Mihail Guboglu.

( :cilâtorul Evlia Ce/ehi la Dzmârca dejo.1·

E foarte posibil ca autorul, discipol şi colaborator al lui Franz Babinger, să fi folosit

ediţia în limba turcă, cu alfabet arab, a Seyahâtnâme, alături de traducerile în

româneşte apărute până atunci. Al doilea turcolog a susţinut, tot în vara anului 1 946,

dar la Institutul de Studii şi Cercetări Balcanice din Bucureşti, conferinla cu titlul
102
C'ălăloriile lui l:"vliyă (:eleh1 ca i::vor pentru istoria Ţărilor /lomâne
, pe baza

valorificării ediţiei turceşti şi a traducerilor româneşti din Seyahiitniime.

Mihail Guboglu a mai susţinut, la acelaşi institut bucureştean, la 6 iunie 1 94 5 ,
103
, ca rezultat al

şi comunicarea /lomâni1 in cronicile turceşiJ din secolul al XV-Iea

valorificării cronicilor otomane din acest secol, ale căror editii se găseau în biblioteca

Institutului de Turcologie de la Iaşi ( 1 940- I 945) Autorul a admis că un detaşament
"val:lh" a participat la l upta de la Ankara ( 1 402). În comentariile pe marginea acestei
comunicări s-au folosit termenii de turcolog şi turco/ogie pentru a-1 caracteriza pe

autor şi domeniul istoric în care efectuează studii şi cercetări de specialitate. O
comunicare cu acelaşi titlu Mihail Guboglu a susţinut, probabil în intervalul octombrie

I 942-iunie 1 943, şi la Institutul de Istorie "A D. Xenopol'' din laşi, în prezenţa

directorului de atunci, istoricul Al. V. Boldur. La Institutul de Turcologie, al cărui

asistent era, Mihail Guboglu a prezentat, în anul universitar 1 94 1 - 1 942 sau, poate, în
cel următor, comunicarea fsloriografia otomană şi importanţa ei pentru Istoria
Ţârilor Române, moderator fiind Franz Babinger, directorul de studii al acestei

instituţii 1 114.

1 00 1. von Hammer-Purgstall, Narrafive of Tral-·e!J in r:urope, Asia and Africa .. hy ��-,·��'a �jfmdi, voi. 1111, London. 1 834, 1 848. 1 850.
1 0 1 Vezi "R.LR.", XVI, 1 946. fasc. ll, Bucureşti, p. 227

hll

Mihail Guboglu, Crestomaţie turcll. lz1'oure narUTh·e privind i�toria Europei orientale şi centrale
(1163 /683}, Bucureşti, 1 977, p 8 1 2. n. 1 3 .
10-' Vezi "B.", VIII, 1 945, Bucureşti, p. 336, şi "R.H.S.E.E.", XXII' annee, 1945, Bucureşti, p. 326
10' DanProdan, op. cii. , pp. 1 9 1 - 1 92 şi nota 1 89: Anca Radu, /'rc!fe.mnt/Mihai/ Guhoglu la ?O de ani, în
"A.UAXL", XIX, 1982, laşi, p. 924.
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Este regretabil faptul că cele patru comunicări nu au fost publicate în perioada

imediat următoare suţinerii lor, ceea ce ar fi constituit tot atâtea contribuţ i i importante

la realizarea, parţială deocamdată, a dezideratului formulat de Nicolae Iorga încă din

1 928.

Th. N. Trâpcea a făcut o prezentare generală a vieţii şi cronicii rimate ale lui

Suzi <;:elebi, cu numele adevărat Muhamed Effendi ibn Abdullăh. În cronica sa,
intitulată Ciccav<llmlme-i Ali Bei!; Mihaloi!;lu, şi dedicată vestitului comandant de

akmc1-ii Mihalo!!,lu A l i Beg, a descris faptele de arme ale stăpânului său la mijlocul

secolului al XV-lea, din Carintia şi până la Giurgiu, şi marea poveste de dragoste

dintre temutul akmct-u şi frumoasa Maria, fiica unui boier muntean. În concluzie, Th.
N. Trâpcea a subliniat că "opera lui Suzi <;:elebi este bine apreciatll în istoriografia

turcească şi ocupă un loc de seamă în istoria l iteraturii turceşti. Ea mai prezintă însă
interes şi pentru istoriografia românească"105. Nefiind turcolog, autorul prezentării nu

a putut folosi manuscrisul original şi nici nu a tradus pasajele referitoare l a români din

această cronică.

Turcologul german Franz Babinger a descoperit la Istanbul, în Muzeul
Revol uţiei,fimdu/ M Cevdet, nr. 228. manuscrisul original în care erau descrise viaţa,

activitatea politică,

opera

filosofică

etc.

ale şeyh-ului

reformator Bedr ed-dîn

Mahmild, la sfârşitul secolului al X I V-lea şi la începutul celui următor. Manuscrisul,

elaborat de nepotul şeyh-ului, Halîl b i n -lsmă'îl, a fost copiat pentru editare de Jbrahîm

Hakk 1 Ko'nyah din Istanbul şi publicat de Franz Babinger la laşi, în 1 943 1 11 6, pe când
era director al Institutului de Turcologie din acest oraş. Editarea manuscrisului, ca al
I l -lea volum, partea

1, al seriei "Publicaţiunilor Institutului de Turcologie", s-a realizat

prin multipl icarea fotografică a copiei realizate de lbrăhîm Hakk1 Konyah, în bune

condiţii grafice. Transcrierea cu caractere arabe este cursivă, îngrijită, inteligibilă,

semnele de vocalizare bine redate, textul fiind uşor de citit şi de tradus. Volumul putea
fi folosit atât de către specialiştii turcologi, cât şi ca manual didactic de către studenţi

l a seminarul de paleografie turco-osmană 1 07 În partea a II-a editorul Franz Babinger,

cu sprijinul ştiinţific al aceluiaşi lbrăhîm Hakk1 Konyah, a intenţionat să realizeze
transliteraţia textului din alfabetul arab în cel "nou turcesc", iar un studiu introductiv

urma să analizeze această interesantă biografie şi să-i fixeze locul şi rolul în cadrul

105

Th N. Trâpcea, /Jin cronica rimată a lui Suzi Ce/ehi, in "B ", voi. V, 1 / 1 942, Bucureşti, pp. 433-444.
IJie Vita (Meniiqibniime) de.> Schejch Bedr ecl Jiu Mahmlid, J(en. lbn {}adi Samarma, von Chalil bin
lsmii'il bin Schejch Bedr ed-<lin Mahmiid, 1. Teil· llrtext nach der einzig erhaltenen Handschrifl im
Revolutions-Museun zu Istanbul (Sammlung Muallim Cevdet, Nr. 228), Alleinvertrieb Ausserhalb
Rumaniens und der Turkei; Otto Harrassovilz, Leipzig C" 1943, 1 26 p
107
Vezi Dan Prodan, /)in tradiţiile orienta/isticii româneşti. 1-'ran: Hahinger şi Institutul de 7itrco/ogie
de la laşi (/9-10-/9-15), in "C.L.S.O.", nr. 2, coordonatori: conf. univ. dr. Mihai Maxim şi asist. univ.
Bogdan Murgescu, Bucureşti, 1 993, pp. 1 92-193
IOf•
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istoriografiei otomane din secolul al XV-lea. Textul astfel pregătit pentru tipar a fost
însă distrus în mare parte; la 1 6 manie 1 945, când un incendiu produs de
bombardamentul aliaţilor asupra oraşului Wurzburg a mistuit locuinţa lui Franz
0
Babingcr din acest oraş nord-bavarcz 1 8 . Panea a Il-a va fi editată, cu un studiu
09
introductiv, abia peste două decenii de către 11 bdOlbak1 Golpmarh 1
Această ediţie a Memiklhnamc-lci s-a bucurat de o bună primire in rândul
turcologilor români şi străini. Astfel, lvl. lvl. Alexandrescu-Dersca a apreciat că acest
manuscris era o mină de informatii de cel mai mare interes pentru viaţa şeyh-ului
reformator. istoria Peninsulei Balcanice în intervalul 1 360- 1 4 1 6, şi relaţiile politice
0
româna--otomane la începutul secolului al XV-lea 1 1 Aurel Decei şi Nicoară
Beldiceanu au subliniat, în plus, necesitatea ca manuscrisul în alfabet arab să lie
transliterat în alfabet latin, iar o introducere la text să valori fice istorica--filologic
111
bogăţia şi diversitatea informaţiilor pe care acesta le conţinea .
Aurel Decei a descoperit, printre manuscrisele păstrate la geamia Suleymaniyc
din Istanbul, o copie inedită a unei Fctilm<lme-i Karahogd<m ( 1 538), pe care a
atribuit-o cronicarului otoman Nasuh lvlatrak9i (acesta era şi autorul unei alte
.ferihmime-i Karahogdtin, păstrată la Topkap 1 Saray1 KO!ubhănesi, fond Revan Koşku,
no. 1 284). Aurel Decei a transliterat in alfabet latin textul cu caractere arabe, a expus
şi a analizat informaţiile oferite de acest izvor cronistic inedit. Şi-a exprimat intenţia
de a � ublica cele două .fC!ihmime-le, cu o traducere în limba română şi cu un studiu
12
critic , proiect nematerializat însă.
Cercetările unor istorici români, în perioada interbelică, în diferite arhive,
biblioteci sau muzee publice sau private, din tară sau din străinătate s-au concretizat în
descoperirea câtorva mii de documente turco-osmane, orientale sau emise în
cancelariile statelor vest- şi central-europene, cu referire specială la Imperiul otoman
sau la relaţi ile româna--otomane. Astfel, Nicolae Iorga, Aurel Decei, N. Bănescu, H.
Dj . Siruni, A. Antalffy, Ion 1. Ni stor, D. Furnică, lvl. lvl. Alexandrescu -Dersca, lvl.
Regleanu, Andrei Veress, R. Rosetti, Mihail Guboglu etc. au introdus în circuitul
istoriografic documente inedite scrise în limbile turco-osmană, persană, greacă, sau
traduse anterior in germană, polonă, franceză, latină, italiană etc. Toate aceste izvoare
istorice au contribuit la o mai buna. cunoaştere a istoriei economice, sociale, politice,
IUK Franz Babinger, Schr�flt!JJ\'er:eichm.\, 1910 hi.\ /961, MUnchen, 1 962, p. 32
1 09
Abdulbak1 Golpmarh, editor, Hal il bin lsmă'il bin Şeyh Bedruddin Mahmud, Simal'lla Kiidisiof!,/u
.�eyhHedreddin mmiikihi, Istanbul, 1 967, XLIV+ 1 27 p.
1 10
Notă btbhograJică in "B '', VJI, J / 1 944, Bucureşti, P- 25 1 -252.
111
Aurel Decei, Nicoară Beldiceanu, K.M.R.. in "Oriens", 11/1949. Leiden, pp. 334-335.
1 12
Aurel Dccei, Un "Fetillname-yi Karahogdiin "(1538) de Na.<mh Malrak.�i. in voi. ritad Kiipriihi
Armaf!,am (Mdanges J.i<ad Kiipnili<), O.Y.M., lslanbul, 1 953, pp. 1 1 3- 1 24 . Această con.ribuţie a fost
anun 1 ată încă dm 1 945 (vezi "R.l.R ", XIV, 1 944, Bucureşli, fasc IV, p. 353).
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militare etc. a Imperiului otoman şi a caracterului complex, dar şi particular, al
relaţiilor român(}-{)tomane în evul mediu.

Istoricii turcologi români, prin pregătirea de specialitate, au tradus aceste

documente direct din limba turco-osmană in limba română. Unii istorici ne-turcologi

au apelat pentru aceasta la traducători profesionişti; altii au folosit ca ediţie de bază
variantele in limbile germană, franceză, italiană, polonă etc. ale unor astfel de izvoare

istorice scrise.

În ceea ce priveşte metoda editării, in unele cazuri, documentele în alfabet

arab (sau fotocopii bine realizate ale originalelor) au fost însoţite de translitcraţii în
alfabetul latin, de traduceri in limba română şi de analize şi aprecieri critice. În alte
cazuri, transliteraţia in alfabet latin era inso(ită de traducerea în limba română. De cele
mai multe ori, din diferite motive ( l ipsa documentului original sau a unei fotocopii
bine realizate tehnic, lipsa caracterelor arabe din dotarea editurilor româneşti, numărul

limitat de pagini al spaţiului t ipografic , indiferenţa autorului etc.), doar traducerea
românească a izvorului istoric era însoţită de o succintă introducere.
În

1 940 Arhivele Statului din Bucureşti I-au angajat pe turcologul român H .

Dj . Siruni s ă cerceteze, s ă traducă, s ă catalogheze ş i să publice documentele turco
osmane din cadrul acestei instituţii. S-a lansat in acei ani ideea de a publica catalogul

acestor documente, intenţie nefinal izată însă datorită lipsei fondurilor băneşti necesare
şi, ulterior, arestării turcologului român de către ruşi in 1 94 5 .
În cadrul Institutului de Istorie Na(ională din Bucureşti, istoricul

C. C .

G i urescu a propus editarea celor 2 1 5 documente turco-osmane, traduse î n limba
franceză, de la Bibl ioteca Academiei Române. Dar această ediţie critică de documente
turco-osmane, probabil sub ingrij irea lui

H. Dj . S i runi sau Aurel Decei, n u a văzut

niciodată lumina tiparului.
Nu a apărut nici volumul de /)ocwnente pnvitoare la suveranitatea (1·ic1)

otomanâ in Principate, realizat de V. Mihordea in cadrul Institutului de Sudii şi

Cercetări Balcanice din Bucureşti şi anunţat prin intermediul revistei ·'Balcania'·. Deşi

nu se specifica ce categorii de documente ar fi intrat in volum, presupun că cele turco

osmane deţineau o pondere însemnată.
Eşecurile acestor iniţiative editoriale, ce ar fi alin iat o dată în plus turcologia
românească interbelică la standardele calitative şi cantitative ale celei mondiale, au
făcut ca prezentarea şi publicarea documentelor turco-osmane să se facă doar prin

intermediul unor studii sau articole cu o importanţă şi consistenţă istoriogralică mai

mare sau mai mică.

Istorici şi filologi români, dintre care unii cu specializare în orientalistică,

şi-au îndreptat atentia şi asupra cronicilor şi relatărilor de călătorie turco-osmane şi
orientale, cu referire la relaţiile multiple româno-otomane/orientale in evul mediu.

Primul pas, temeinic şi cu caracter programatic, 1-a fllc ut acelaşi Nicolae Iorga
în 1 928. Traducerea fragmentelor din cronicile şi relatările de călătorie otomane-
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orientale referitoare la români s-a făcut fie direct d i n limba în care au fost scrise (A

Antalffy, Vasile Radu, Gh. Iogu, Mihail Guboglu, turcologul german Franz Babinger,
Aurel Decei), fie după ediţiile în limbi europene ale acestor izvoare istorice (germană,

engleză, maghiară}-{Nicolae Iorga, C. Moisil, C.I. Karadja, N. Firu, Th. Trâpcea).
La toate acestea s-au adăugat unele cronici occidentale, catalane, franceze şi

germane, referitoare l a istoria Imperiului otoman şi la luptele antiotomane purtate de

români în secolul al XV-lea (traduse şi prezentate de Nicolae Iorga şi

C . I. Karadja).

Deşi nu sunt cronici otomane propriu-zise, prin concepţie, elaborare şi l imbă, totuşi
acestea completează şi lămuresc infonnaţiile oferite de izvoarele narative otomane,

oferind o imagine şi o percepere a evenimentelor de pe pozitia "'celuilalt", a
"europeanului", a "partenerului de conflict". Din acest motiv ele nu au putut fi
ignorate în prezenta analiză.

2.

Preocupări de orientalistică-turcologie cu conţinut istoric
Acest

domeniu

al

activităţii orientalistico--turcologice a

avut cea mai

importantă pondere în cadrul preocupărilor generale istoriografice din România, din
perioada interbelică, analizate în prezenta contributie. Cele mai numeroase şi cele mai

incitante contribuţii turcologice, unele cu carcater de pionierat, pot fi incluse în

categoria de preocupări amintită în subtitlu.

În cadrul preocupărilor de o·rientalistică-turcologie cu continut isroric s-au

conturat trei direcţii tematice:
1 . istoria populaţiilor tiircice, a tătarilor, a găgăuzilor, a otomanilor şi a
Imperiului otoman;

2. istoria relatiilor complexe româno--otomano/orientale în evul mediu şi în

epoca modernă;
3. istoria teritoriilor româneşti aflate sub ocupaţie vremelnică otomană

(re'ăy<i-le sau kccli-le).

2. 1 . Contribuţii orienta listico-turcologice româneşti la istoria
populaţiilor torcice, a tătarilor, găgăuzilor, otomanilor
şi a Imperiului otoman
La rândul lor, aceste contribuţii pot fi încadrate tematic în articole şi studii ce au

tratat fie

a) aspecte politico--economice ale evoluţiilor populaţiilor şi popoarelor
b) realităţile şi concepţiile

tiircice amintite şi ale formaţiunilor lor statale, fie

religioase-culturale ale acestor mari
istoriografia ex-sovietică.

comunităţi
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Astfel, în ceea ce priveşte prima categorie tematiui. voi prezenta respectivele

contribuţii în ordinea cronologică a subiectelor tratate şi nu a apariţiei lor în

periodicele de specialitate sau în volumeindependente.

Orientalistul Aurel Decei a analizat un fragment din opera geografului persan

Gardîzî. Zayn al ahbar (l'odoaha istorilior). alcătuită la mijlocul secolului al Xl-lea
e c., în care autorul a descris configuraţia geografică şi etnică de la nordul Mării
13
Gardîzî a oferit

Negre, între Caucaz-Volga şi Carpaţi-Dunăre, în secolele X-XI 1

informaţii preţioase despre etapele migraţiei ungarilor şi despre zonele geografice
unde s-au aşezat aceştia (la estul Dunării, în Panonia), apoi bulgarii (la sudul

lluviului), cât şi despre "un popor din Imperiul Roman, şi toţi sunt creştini şi pe ei
[ungurii] îi numesc N-n-d-r''.

În urma unei pcninenete analize comparatiste, Aurel
1 050, sunt pomeniţi

Decei a aj uns la concluzia "că în geograful persan Garîzî, la

românii creştini" din Imperiul Roman, "aşezaţi în Carpaţi, la miazănoapte de Dunăre,
�
fiind deosebiţi răspicat de slavi şi de unguri, între care trăiesc" 1 1 . Două fotocopii din

anexă redau pasaje în alfabet arab ale l'odoabei istoriilor, ce conţine informaţiile pe

care le-a analizat orientalistul român. Prin această contribuţie, A urei Decei a prezentat
pentru prima dată istoriografiei româneşti textul şi informa(itle lucrării lui Gardîzî

referitoare la realitătile etnice în mişcare de la nordul Mării Negre în secolele X-XI
e.c. şi l a conti nuitatea poporului român în spaţiul său de formare, la cumpăna dintre
milenii.

1. Fcrenţ a cercetat fenomenul migrării cumanilor peste teritoriul românesc (c.
1 050--c. 1 200), sedentarizarea unor triburi ale acestora în zona carpato-dunăreană (c.
1 1 00-c. 1 200) şi organizarea în zona Carpaţilor de ·curbură a unei l:'piscopii catolice a

cumanilor, cu reşedinţa episcopală în cetatea Milcovului (Crăciunei), pe râul cu

acelaşi nume

( 1 227-1228). Această dioceză ( 1 228- 1 24 1 ) a fost subordonată direct
( 1 229). Autorul a folosit în special izvoarele istorice occidentale,

papei de la Roma

mai ales documente în limba latină emise de cancelaria papală de la Roma 1 1

5

Aurelian Sacerdoteanu a studiat cauzele, desfllşurarea, impactul şi urmările în

diferite domen i i ale existenţie umane ale marii invazii mongole dintre anii 1 237- 1 24 1
6
Prin această îndrăzneală ş i originală lucrare, tânărul

î n Europa estică ş i Centrală 1 1

medievist român a urmărit să realizeze o expunere precisă a evcnimetelor istorice de l a
începutul secolului al XIII-lea, d i n Asia Centrală şi d i n Europa estică şi Centrală, prin
analiza tuturor categorii lor de izvoare istorice ce erau accesibile atunci. Se adaugă apoi

studierea inlluenţelor mongolo-tătare asupra sud-estului european şi, în special, asupra
1'-'

ldem, A.wpra unui pa.mgiu din geogra_fitl per.mn Gardizi (a. llUO), extras din voi. Omagiufraţilor
1 936, 28 p
lhidenr. p. 26
Ioan Ferent. Cwnunii şi episcopia lor, BlaJ, 19) 1 , 1 52 p
Aurelian Sacerdo(eanu, Marea in\-'OZie tălară şi sud--eslul 1-:uropei, Bucureşti, 1933, 9 1 p.+ l hartă.

Alexandnt şi Ion /. l.apedatu, Bucureşti,
1 1 "1

1 15
116
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spaţiului geografico-istoric românesc. Acest ultim aspect se integra într-un orizont

interaqional
pecenegă,

european 1 1 7

mult

cumană,

mai

După

larg:

influenţa "orientală" generală (bulgară,

mongolo-lătară,
ce

a

turco-otomană)

prezentat

evoluţia

asupra

generală

maghiară,

amintitului

spaţiu

politico-juridică,

militaro-organizatorică, economico-culturală, cuceririle teirtoriale ale statului mongol

central-asiatic la începutul seci ului al X I I I-lea 1 1 8 , A. Sacerdoţcanu a analizat, pe baza

izvoarelor istorice cunoscute, motivaţia, hotărârea de declanşare, planul de acţiune,

pregătirea, desfăşurarea, direcţiile de penetrare ale mongolilor în cadrul marii invazii

dintre anii 1 237- 1 24 1 . Au fost descrise amănunţit luptele invadatorilor cu popoarele
din aceste zone: ruşi, români, poloni, ungari, sârbo-croaţi, distrugerile materiale şi
pierderile

umane,

retragerea

neaşteptată

a

mongolilor,

motivată

de

moartea

intempestivă a marelui hcin şi de urmările acestui eveniment 1 1 9. Autorul a studiat apoi

impactul cuceririlor mongole asupra Europei estice şi Centrale pe plan politic, militar,

comercial, religios, ideologic etc. 120 În concluzie, autorul a afinnat că amintita mare

invazie mongolă asupra ''bătrânei Europe" a făcut, pentru prima dată în istorie,

legătura dintre popoarele Asiei Centrale şi cele ale Europei estice şi Centrale. Această
nouă şi inedită lume mongolă a determinat preocuparea europenilor de a-1 cunoaşte pe

"celălalt" partener de convieţuire, pe "mongol sau tătar'', prin călătoriile misionarilor

sau ambasadorilor europeni, ceea ce a dus la descoperiri geografice, dialog şi alianţe

politice, la preluarea unor inovaţii practice sau teoretice mongole, la intensificarea
legăturilor comerciale etc. Dar, din punct de vedere politic, sud-estul Europei a rămas
sub o puternică dominaţie mongolă, beneficiind destul de puţin de aceste influenţe şi
legături

reciproce.

În

secolul

unnător

se

va

delimita

precis

individualitatea

etnico-rel igioaso-statală a fonnaţiunilor politice de aici: Ţările Române vor oscila
continuu, pentru apărarea propriei independente statale, între Regatele catolice ungar
şi polon, Hcincit-ul tătarilor şi Imperiul otoman musulman 1 2 1 .
Această lucrare a fost recenzată favorabil de către critica istorică românească,

prin pana marelui medievist Ilie Minea, întemeietorul şcolii istorice ieşene de
medievistică 1 22: "este una din cele mai bune lucrări care s-au scris în ultimul timp la

noi în legătură cu istoria veche românească. Cu o bogată orientare bibliografică,
autorul arată fazele măririi statului mongol până la invazia din anul 1 24 1 . ( . . . ) Cea mai
bună, cea mai de seamă [contribuţie-compl.
111

D. P.] din câte s-au scris în general în

Jhidem, p p 3-5

1 " fhtdem, pp. 5-23.

1 " lhidem, pp. 24--66.
0
1 2 Jhidem. pp 66-73
1 2 1 Ibidem, pp. 73-74.
1 22
Vasile Cristian, J.\·toria la Unimrsttatea din laşi,

1 985, pp. 86-94� Al. Zub, Istorie şi Î.\'lorici in
llomania interhe/ică, EdiJura Junimea. laşi, 1 989, pp. 1 8 1 - 1 83
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legătură cu marea invazie tătară şi urmările ei··

ID

Deşi unele concluzii ale acestei

lucrări au fost amendate de cercetările istorice din ultimele şase decenii IH' ea a fost

cea

mai

importantă

contribuţie

românească

din

perioada

interbelică

dedicată

subiectului amintit, valoarea ei istorică crescând prin faptul că autorul cunoştea foarte
bine urmările "influenţei orientale mongolo-U\lare" asupra spaţiului românesc in

feudalismul timpuriu şi dezvoltat. Lipsa unei traduceri intr-o limbă de circulaţie
internaţională a privat această contribuţie de recunoaşterea, in lumea istoricilor, atât a

valorii sale ştiinţifice, cât şi a întâietăţii apariţiei în raport cu marile sinteze de istorie a

mongolilordin deceniile !Y-VJI ale secolului al XX-lea.
Ilie Ghcrghel a analizat, încă din 1 9 1 2, infonnatiile cronicii istoricului persan

Raşid od-Din referitoare la invazia mongolilor in spaţiul românesc in

1 24 1 şi la

prezenta românilor la nordul Dunării in secolul al XIII-lea, folosind traducerea
franceză a respectivelor pasaje din Hislotre des A4onr,ols depuis Thingui�-Khan

jusqu'd

Timour Bey ou

d'Ohson,

şi

Tamerlan, voi. II, Haga-Amsterdam,

concluziile

pertinente

ale

cercetărilor

1 834, de Mouradjea

orientalistului

Gustav

Strakosh-Grassman. Cercetătorul român a concluzionat că "Basarab
ban" din
compilat ia /)jamt · ot Tevclrikh nu are nici o legătură cu istoria timpurie a român ilor. A

admis in schimb identitatea "Cara-Oulag"-ilor, pomeniţi in aceeaşi operă in limba
persană, cu românii de la nordul Dunării inferioare

1 2;

Asupra aceloraşi pasaje ale cronicii persanului Fazl ol-lah Raşîd od-Dîn a

revenit şi Titus Hotnog, care a folosit tot traducerea în limba franceză a acestora,
preluată din amintita sinteză a lui de Mouradjea d'Ohson, Hislotre des Monr,ols, voi.
IL

T. Hotnog a ajuns la concluzia că expresia '·Bezerenbam" trebuie citită "de Zeren

ban·· şi că desemnează pe banul de Severin, care a l uptat în

1 24 1 împotriva hoardei

tătare condusă de Orda, în zona Severinului. Acest dregător local, nenominalizat, era
probabil un comandant peceneg sau cuman şi conducea o oaste de aceeaşi
6
naţionalitate 1 2
I poteza lui T. Hotnog, care nu era orientalist şi nu a folosit

ş

manuscrisul ori inal al cronicii istoricului persan, criticată şi respinsă de filologul
m
sau acceptată de istoricul Oreste Tafrali
, s-a dovedit a fi greşită.

Vasile Bogrea 1 2

"·' În "CI.", val. X-XIl/ 1 934-1936. nr. ! . laşi, pp. 400-402.
12-1
Şerban Papacostea, Romtima fn .\·ecolul al A1/J-leu. Ji"re ( 'nKwtii Şf Imperiul MonJI,ol, Editura
Enciclopedică, Bucureşli, 1 993, 1 88 p. (in special pp. S4-t l 4).
125
flie Gherghel. Zur Nac:hnclu de... Hasdull ati /Jin Fad/allâh iiher "Hazaran -ham" unei "C'ara-iliaK"· fJn
Heitrag :ur unlachischen Geschichte des 13 . .Jahrlnllll.lerts. Sonderalxlruck, Hermannstadt, 1 9 1 2, 14 p.
126
Ti tus Hotnog, "Hezerenham"dincronicapersanăa lui Fa:e/--l /1/ah-Uachid. Suuliu i.\torico-:filologic,
Tipografia "Moderna", laşi, 1 9 1 9. 24 p
127 În recenzia la contnbuJia lui T Hotnog. in "Anuarul Institutului de istone naţională", Cluj, 1, 1 92 1 1 922, pp. 3 1 8-3 2 1 , Vasile B agrea a analizat cntic respectivul articol, arătând c ă T . Hotnog, "improvizat,
pentru trebuinta cauzei, orientalist", a t"OJ1at explicatiile sale, bazându-se pe unele prezumtii şi derivatii
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Marele orientalist-turcolog român Aurel Decei a dovedit, peste o j umătate de secol, că

acel controversat personaj a fost castelanul polon Wladimir

Brzeze-Brzesk din
din 1 24 1

Sandom1erz, iar Jinuturile pe care le-a străbătut Orda în timpul marii invazii

făceau parte din regiunea Opolji-Opolia-Oppeln din S ilezia, ş i n u d i n spatiul
129

geogratico-istoric românesc
În

anul 1 940 au fost editate în ţara noastră traducerile româneşti a două
scrise de G. D. BalascefD0 şi de A.
1 1 '1 . Manoff
În prima contribuţie, a cărei traducere din greceşte s-a realizat la
îndemnul lui H . S. T an n over, ambasadorul Turciei în România, şi cu sprijinul
turcologului Franz Babinger şi a orientalistului V. L.aurent, sub patronaj ul Institutului
de Istorie Universală de la laşi, autorul a studiat legăturile pol i t i ce între Imperiul
bizantin condus de împăratul Mihail al VIII-lea Palcologul, şi statul oguzilor
seldj uk izi , întemeiat de sultanul lzzeddîn Kaykavus şi de legendarul San Salti:ik Dede,
pe ţămllll vestic al Mării Negre. În concluzie s-a afirmat că statul turcilor
oguzi-scldjukizi, fondat în 1 263 şi condus de San Saltilk Dede, Balica, Dobrotită ,
Teodor şi loanchos, a fost independent 1 30 de ani, cu un exarh creştin propriu,
subordonat direct patriarhului ortodox de la Constantinopol. Urmaşii supuşilor oguzi
importante studii referitoare l a istoria gâgtitcilor,

ai sultanului Kaykavus s-au numit g<lgâto, de la numele acestuia, locuind în
Dobrogea şi în nord-estul B ulgariei .
A. 1. ManofT a trecut sumar în revistă,

în lucrarea sa (tradusă din limba bulgară

tot cu sprijinul lui Humdulliih Suphî Tannover), principalele momente din istoria
uzilor (sec. Vlii-XIll), pe de o parte, principalele ipoteze şi teorii referitoare la
originea, numele, caracteristicile etc. găgăuzilor din istoriografia europeană, pe de altă

parte. În concluzie,

istoricul bulgar a afirmat că găgăuzii erau urmaşii triburilor tlircice

( pecenegi, uzi, cumani), care au trecut Dunărea şi s-au aşezat în Peninsula Balcanică.

sau Similitudini filologice arti ficiale, că nu a consultat bibliogralia problemei, că nu a clarificat datele
chestiunii, a cărei lămurire cădea in sarcina viitoarelor cercetări
1211
Oreste Tafrali. ;\1onumellfs Hy::antim· de Curtea de arf{n. Li 1lrairie Orientahste Paul Genthner, Paris.
1 93 1 (35.::! p.), pp. 284-288: Be=erenham al lui Fazei ed-din nu era nici "banul Basarab", nici alt voicvod
muntean, cum au crezut umi istorici româm de până atunci, ci conducătorul Banatului de Severin,
intemeiat de regele ungar Bela al lV-lea şi amintit documentar pentru prima dată in 1233 (=ideile "tezei
seducătoare" a lUI T. Hotnog)
12'J
Aurei Decei. lm·a=ia tlitarilor din 12-11 -12 in finuturtle noa.\"!re dupli 18i1mi · OI- Teliirikh a lui Fa:./
ol-lti/J lltişid od- /Jin, in "R.R.H.", tome XII', no. 1 / 1 973, Bucarest, pp. 1 0 1 - 1 2 1 , inclus în idern, lida/ii
mmâno -orienlale. Culegere de studii. E.Ş.E , Bucureşti. 1 978. pp 1 93-208
Llo
G D. Balascef. Împt.lratul A1ihail rtll l'aleologul �i .tttatul og11:1lor pe JJrnml A1,lrii Negre, editie
întocmită după textul grecesc, cu o introducere de Gh. 1. Brătianu. T1pografia "Presa Bună", laşi, 1 940, 3 5
p. Vezi şi nota bibliograflcă din "R.l.R . " , X, 1 940, Bucureşti, p. 437
' -' ' A . 1. Manotl; Originea găgăuzilor, 1, traducere după onginalu1 bulgăresc de N. Batzaria, TipOgrafia
Universul, Bucureşli, 1 940, 51 p.
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Uzii au traversat fluviul după 1 224, stabilindu-se pe tărrnul vestic al Mării Negre, în
Deliorman şi în Dobrogea, unde locuiesc şi în prezent. Uzii creştinati au fost numiti
g<ig<iu�i
ICI, ogzci, dreprcredincroşi, adică creştina!i sau creştini. Limba de origine
tOrcică şi religia creştin-ortodoxă sunt comune întregii populatii de găgăuzi. ManofT a
respins astfel ipoteza lui Balasccf, prezentată anterior. La sfârşitul studiului său,
ManofT a enumerat 1 02 1ocalităli din Bulgaria estică, Dobrogea şi Basarabia locuite în
întregime sau parţial de găgăuzi.
Am insistat asupra acestor două contributii, cu traduceri le lor în limba română,
din trei motive: ele reprezentau expresia nivelului cercetării istorico-filologice sud-est
europene asupra subiectului amintit; respectivele articole au fost puse astfel la
dispozitia istoricilor români, această atitudine fiind o il ustrare a preocupări lor de
turcologie de la laşi şi Bucureşti; aceste studii, în original sau în traducere
românească, au influentat cercetările şi lucrările de popularizare sau de specialitate
referitoare la isloria gâgâ1cilor, semnate de autori români: Mihail Ciachir, Mihail
Guboglu, Olga Necrasov etc.
Maria-Matilda Alexandrescu-Dersca a studiat un aspect important din evoluţia
tânărului stat otoman la începutul secolului al XV-lea: conflictul politico-militar dintre
olomanul Bayezîd 1 şi rurco-asial/l:u/ Timur Lenk-cel Şchiop, incheiat cu marea luptă
2
de la Ankara ( 1 402 { Autoarea şi-a propus să sublinieze cauzele, caracterul,
desfilşurarca, deznodământul şi urmările amintitului conllict, văzut ca rezultat al
permanentei contradictii dintre vechile populaţii tUrci ce de stepă, seminomade, reuni te
forţat în state politice efemere, şi turcii sedentarizaţi, in acest caz otomanii, fi!uritori ai
unui imperiu viabil, în Anatolia şi Balcani, şi ai unei civilizatii superioare, urbane iJJ .
Î n capirolul 1 a fost trecută în revistă situatia politico-mil itară şi
religioaso-ideologică a l:'uropei in .fit(a problemei Orienrului 1 3 4 . Apoi autoarea a
13;
analizat
Cwcele
campamei
lui
Fimzir
in
Anarolta
:
antagonismul
politico-militaro-ideologic între cei doi conducători islamici; politica de cuceriri dusă
de Bayezid 1 în Anatolia şi nemultumirea dinaştilor locali, care au cerut ajutorul lui
Timtir; interven1ia acestuia în litigiile din Asia Mică, în calitatea pe care şi-a
autoasumat-o de justitiar şi garant al ordinii şi păcii în lumea islamică.
=

I l:!

Maria Matilda Alexandrescu-Dersca, J.a campagnede limiir en Anatolie (1-102). Bucarest, 1 80 p. + 5
hărti, prezentată şi acceptată ca teză de doctorat la Universitatea din Bucureşti, 1 940, conducători
ştiinţifici li ind Ntco1ae Iorga şt Franz Babinger� edi]ia a Il-a, fără mod1 ticări şi completări, la Editura
Variorum Rcprints, London, 1977.
"'
· Ibidem, pp. 6-7.
'"
lhulem, pp. 8-29.
IJI Ibidem, pp. 30-40.
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Maria-Matilda Alexandrescu-Dersca a descris în capitolele li! şi IV: Prima
131
13
(1 -100) 6 şi Campania din 1-102 ({ehruarie-iulie)
din punct de vedere al organizării şi desfăşurării militaro-logistice. Epilogul acestor
iJK
confruntări, lupta de la Ankara , datată de autoare la :28 iulie 1 402, a fost analizat pe
plan militar: efectivele panicipante şi dispunerea lor pe câmpul de l uptă, destaşurarea
bătăl iei, rezistenţa, retragerea şi capturarea învinsului Bayezîd 1. 1 1/time/e operaţiuni
militare ale lui Timur în Anatolia (iulie 1 402-primăvara 1 403) au fost studiate în
expediţie a lui Timiir in Ana/O/ia

capitolul al Vl-lea

139

1 lrnulrile şi consecimele campaniei anato/iene au fost subli niate in capitolul
următor: în confl ictul dintre cele două tabere otomani i au fost învinşi, tânărul imperiu
din Anatolia şi Balcani intrând într-o perioadă de criză internă complexă. Dar
elementele otomane de rezistcntă (vigoarea şi stabil itatea "rasei otomane" din Anatolia
şi Balcani, politica conciliantă, tolerantă faţă de minorităţile supuse) au fost mai
puternice decât pericol ul disoluţiei, reprezentat de Timur cel Şchiop sau de statele
central-europene. Catastrofa de la Ankara şi războiul intern pentru tronul otoman au
întrerupt pentru un timp procesul organizării Imperiului otoman pe baza fuziunii
iniţiativelor militare g<i=i cu manifestările înaltei culturi musulmane. Eşecul de la
Ankara a contribuit la consolidarea elementului otoman in Balcani şi la reorientarea
către sud-estul Europei a direcţiei de expansiune otomană in secolul al XV-lea:
cucerirea Constantinopolului a fost consacrarea definitivă a acestei tendinţe. Campania
lui Timur şi lupta de la Ankara au fost evenimentele memorabile ce au marcat
pregnant cursul istoriei otomani lor în prima jumătate a secolului al XV-lea 140 Un
appendix, o anexâ documentară, bibliografia subiectului şi indicele general au
1
completat această imponantă contributie istorică 14 .
Publ icarea ei într-o limbă de circulaţie internaţională, sub patronajului
Institutului de Turcologie de la laşi, i-a asigurat circulaţia în lumea ştiinti fică
europeană. Istoricii români au recenza! elogios această monografie istorică.
Bizantinistul Nicolae Bănescu a apreciat că era o documentată şi imponantă
contribuţie istorică la elucidarea cauzelor şi evoluţiilor politico-militare, necunoscute
până atunci, legate de acest moment crucial din istoria otomanilor. Autoarea a folosit
izvoare occidentale şi orientale (în special otomane), edite şi inedite, redând în anexe
1 2
imponante măn urii cronistice 4 Medievistul Mihai Berza a subliniat multitudinea şi
1 "' Ibidem, pp.

4 t-53.

1.\7 lhidem, pp. 54-68.

""

lh1dem, pp. 68-79

1.19 Ibidem, pp. 8G-96.
"0

/hidem, pp. 97- 1 1 1

" 1 Ibidem, pp.

1 1 2- 1 77.
'" În "R.I.", voi. XXIX, nr. 7-t 2/luhe-Decembrie 1 943, Bucureşti, pp. 292-293.

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro 84

ACTA MOLDAYIA E SEPTENTRIONALIS

varietatea surselor istorice edite (orientale şi occidentale) folosite de autoare, la care
s-au adăugat unele inedite. i n urma analizei critice a acestora şi a folosirii unei bogate
bibliografii istorice, Maria-Matilda Alexandrescu-Dersca a reuşit să ofere o imagine
de ansamblu veridică şi o descriere detaliată a subiectului studiat, integrând aceste
1•1
eYenimente în cadrul istoriei uni versale asiatico-europene .
1
Asupra aceloraşi aspecte au insistat şi Petre S. Năsture1 44 , A Decei şi N .
1
7
l3eldiceanu 1 4 5 Turcologul Ettore Rossi 4" şi bizantinistul F. D01ger 1 4 a u recenzat-o
favorabil, apreciind noutatea şi importanta istoriografica. a acestei contri buţii în
bibliografia subiectului tratat.
Mult mai re)inut in aprecieri a fost turcologul Halîl lnalclk, care a reproşat
autoarei că nu a folosit unele contribuţii ştiinJifice turceşti şi europene, sau anumite
izvoare documentare şi narative otomane şi occidentale accesibile cercetării istorice.
Aceste carenţe au lăcut ca anumite afirmaţii şi concluzii formulate de Maria-Mattlda
1\le,andrescu- Dersca să nu fie destul de fundamentate istoric pentru a fi acceptate de
criticul recenzor turc. Această monografie era departe de a fi clarificat toate aspectele
necunoscute şi întrebările legate de acest mare eveniment istoric din evol uţia statului
otoman. Era necesar să fie reabordate critic şi reconsiderate istoric cauzele, urmările şi
locul campaniei lui Timur şi a luptei de la Ankara ( 1 402) in cadrul istoriei universale.
Î nsă această viitoare rescriere a istoriei acestui eveniment va trebui să ţină seama de
contribuţia autoarei române, realizată cu un mare efort intelectual, zel şi râvnă, după
148
cum a subliniat şi Franz Babinger în Cuvânt inainte .
Î nsă adevărul în legătură cu această monografie era la mijloc, între aprecierile
laudative ale istoricilor români şi străini (care nu erau totuşi turcoloKJ, cu excepţia lui
E. Rossi) şi consideraţiile critice ale lui Halîl lnalcik, cel mai promitător osmanist al
generaţiei sate. A fost o contribuţie istorică îndrăzneaţă despre un subiect până atunci
inedit, ce a încercat, şi în mare parte a reuşit, să completeze un mare gol în literatura
istorică de specialitate. Ţinând cont de perioada când a fost scrisă ( 1 937-1 940) şi de
faptul că arhivele, bibliotecile şi muzeele din Turcia erau greu sau deloc accesibile (să
nu uităm sprijinul în documentare acordat autoarei de Humdullăh Suphî TannOver şi
de Franz Babinger), a fost o lucrare meritorie a unui istoric ne-turc, care a încercat şi a
reuşit în general să abordeze subiectul "din afară'', neutru, critic şi obiectiv,
independent de orice emotii partizane na)ionaliste. În concluzie, La campaKne de
1imrlr en Anaw/ie (1 -102) a fost o monografie a timpului său, produsul unui anumit
'" Î
n "R.H.S.E.E.", XXII' annee, 1 945, Bucarest, pp. 325-327.
'" În "Revue des E iudes Byzantines", IV, 1 946, Paris, pp. 261 -262.
'"
Aurel Decci-N. Beld•ceanu, K.M/1., p. 334
'" Î
' n "0. M. ", XXVIII, 1 948, Roma, p 224
'" Î
n "B. Z ", XLIII, 1 950, pp. l 4 1 -142.
'" Î
n "Belleten". X l . Cilt, say.: 4 1 -44, T.T.K.B, Ankara, 1 947, pp. 341 -345.
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nivel al cunoştinţelor ştiinţitice referitoare la acest subiect, al etapei iniţiale a accesului
la izvoarele istorice inedite din arhivele, bibliotecile sau muzeele turceşti şi al
concepţiei istorice fundamentală pe aceste premise informaţionale. A fost, de
asemenea, o temeinică conlrihu(ie a preocup<lrilor româneşfi de furcu/ogie la
dezvoltarea turcologiei mondiale.
C. ! . Karadja a oferit câteva "detalii" în legătură cu tratativele otomano--suedeze
desfll şurate la Stockholm, în 1 729 şi 1 732, pentru lichidarea datori ilor contractate de
"regele ostaş" Carol al XII-lea la însuşi sultanul Ahmed al lll-lea (3.000.000 de taleri
149
Sumele de bani datorate de statul suedez diferiţilor "creditori
de argint suedezi)
orientali" şi cifrate la 300.000 de taleri de argint suedezi fuseseră achitate încă din
1 725 150 Î n urma unor îndel ungate discuţii, suedezii s-au angajat să predea la Istanbul
autorităţilor otomane un vas mare de război înarmat corespunzător. Dar, navigând
către capitala otomană, acesta s-a scufundat în Golful B iscaya, la destinaţie aj ungând
151
doar însoţitorul său, un vas mai mic de război cu 32 de tunuri
N . P . Smochină a analizat, pornind d e la mărturiile l u i Grigore Orlik, fiul
hatmanul ui ucrainean în exil in capitala otomană, Filip Orlik, evenimentele politico
mil itare derulate la Istanbul in 1 730, ce au provocat detronarea sultanului Ahmed al
III-lea. Aceste evol uţii, caracterizate exagerat ca fiind o "revoluţie turcă", au avut o
anumită inlluenlă asupra Moldovei şi Ţării Româneşti, autorul conturând intensitatea
"ecourilor" schimbării de conducere din capitala otomană asupra celor două "provincii
152
vasale" . Publicarea în anexă a amintiri lor lui Grigore Orlik a oferit istoriografiei
române un inedit şi interesant izvor memorialistic ucrainean despre anul 1 730 în isoria
153
otomană
Mihail Guboglu a prezentat sintetic principalele mărturii istorice şi ipoteze
ştiintifice referitoare la găgăuzi. Aceştia erau o populaţie care vorbea limba turcă, de
credintă creştin-ortodoxă, locuind în Basarabia centrală şi sudică, în Dobrogea şi în
nord-estul Bulgariei. Găgăuzii erau urmaşii uzilor sau oguzilor, care, la rândul lor,
formau o ramură a torcilor sau ttirk-oguzilor, amintiţi în izvoarele i storice din secolul
VIII e.c . . Î n secolele X-XI au fost localizaţi in nordul Mării Negre, iar intre 1 0361 224, sub presiunea cumanilor, s-au aşezat în valuri succesive în Dobrogea. Î ncepând
cu anul 1 259 sultanul seldjuikid lzzeddin Kaykavus s-a aşezat cu 1 0.000 de supuşi în
l-1'> C. 1 Karadja, /Jetalii a.wpra amha.mdelor turceşti la ,\'tockholm din 1 729 şi 1 732, in "R.L", an XIII,
nr. 7-9huhe-septembrie 1 927, Bucureşti, pp. 272-278.
150 lhtdem, pp. 272-273.
151 Ibidem, pp. 276-277
152 N. P. Smochină, Re\'oluţia lllrcă dm 1 730. ( 'omrihuţii la .\llldiul poltlicei dupâ o nouă .mr.,"ă, in
"Mo1dovaNouă", 1, 1 936, laşi, pp. 408-424
15·' lhidem, pp. 424-433; vezi şi nota bibliografică semnată de M Sânzianu in "R I.R. ",VII, 1 937, fasc. 1IV, Bucureşti, p. 222.
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Dobrogea, în 1 2 6 1 întemeind un beylik creştin seldjukido-găgăuz, în care popula!ia
găgăuz.ă avea o pondere importantă. Îp secolul al XIV-lea acest bey/ik oguz sau
găgăuz a fost condus de Balica, Dobrotici şi lvanko. După ocuparea Dobrogei de către
otomani, la începutul secol ului al XV-lea, unele grupuri de găgăuzi creştini nu au
putut fi asimi late de civiliza\ia otomană. Ele au migrat în Moldova sau Basarabia,
silite şi de distrugerile cauzate de războaiele rusa-otomane din a doua jumătate a
secolului al XVIII-lea. După 1 8 12, ruşii i-au aşezat pe găgăuzi în Hudjak, în sudul
Basarabiei, unde ultimii au întemeiat numeroase sate cu nume găgăuze. Era absurdă
ipoteza originii bulgare a găgăuzilor. Limba găgăuză este limba turcă populară
necontaminată cu elemente lexicale arabe şi persanc, ultimele alcătuind "limba cultă''
oficială otomană. În perioada interbelică găgăuzii din N-V Bulgariei au fost supuşi
unui proces de bulgarizare, în timp ce statul român a respectat drepturile
15�
constitu)ionale şi particularitălile etnice ale acestei minorităţi naţionale
Această sumară incursiune în istoria găgăuzilor nu a adus nimic nou fată de
informaţiile ştiinlificc cunoscute la sfârşitul anilor '30, aspect subliniat şi de autor,
fiind în fapt o sinteză a teoriilor lui Balascef şi Manoff, pe care le-am prezentat
1
antcrior ;5 Articolul era un rezumat al lucrării de l icenţă cu acelaşi titlu, sus!inulă de
autor la Universitatea din Ccrnăuli, în octombrie 1 938. Î n legătură cu această scurtă
contribuţie trebuie să mai subliniez două aspecte: faptul că Mihail Guboglu l-a numit
pe istoricul danez W Thomsen turcolog ceea ce era corect, dovedindu-se odată în plus
real itatea că individualizarea turco/ogiei în cadrul orienta/isiiCii s-a concretizat la
sfârşitul secol ului al XIX-lea, această evoluţie fiind cunoscută şi acceptată în lumea
istoricilor în prima j umătate a secolului următor.
Semnând această contribu!ie, Mihail Guboglu a menţionat că era "unul dintre
asistenţii Universităţii din Cernău\i, doctor în literatură şi filosofie", aspect ce trebuie
'%
înţeles in sensul de "doctorand
în literatură şi filosofie (sub!. D. P.)" După
examenul de licenţă (octombrie 1 938), Mihail Guboglu a urmat la Un iversitatea din
Cernăuţi cursurile pentru doctorat, sub îndrumarea istoricu lui Ioan 1. Nistor, îndrumat
fiind şi de bizantinistul Vasile Grecu. Subiectul lucrării de doctorat a fost tot Găgău=ii
in lumina istoriâ. În 1 94 1 teza de doctorat era deja redactată, autorul sperând să o
poatll publica în anul următor. George-Mihail Dragoş a văzut şi a consultat un

15"

Mihail Guboglu, Tarih Karşn·mda Ga�-tau:lar (Uăgtmzii in lumina i.\·toriei), în ziarui "TUrk Birligi",
nr 1 C)/6 EyiUI 19)9, Bazarcik, Romanya, p. 3. O variantă dezvoltată a acestui anicol a fost publicată în
ziarul ''lkdam" f'Stăruinta") din Istanbul, in anul 1 939 (mai multe părti), vezi idem, OrientaUstica
romântl, p. 3 3 1 ; idem. Contrihutions Roumaines, p. 469.
.
155 ldem,
Orienta/isth:a rom6nă, p. 3 3 1
,;,, A.N.R.IJ..I.I., fond u r , r:u·:. d. 511939, f. 79
.
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7
exemplar dactilografiat al acesteia, pentru elaborarea unui studiu al său D Dar teza nu
a mai fost tipărită şi nici autorul nu şi-a mai sustinut, în anii tulburi ai celui de-al
doilea război mondial, doctoratul. Un exemplar, sau poate unicul exemplar,
dactilografiat al lucrării s-a aflat în marea bibliotecă de specialitate a profesorului
Mihail Guboglu (mort în mai 1 9 89) până la sfârşitul anului 1 990, când a fost trimis
nepotului său, cu acelaşi nume, domiciliat la Moscova. Textul dactilografiat avea 700
de pagini, după cum mi-a declarat doamna Ecaterina Guboglu în 1 99 1 . De altfel, nu
am descoperit inc<i nici un document sau referire olicială, din perioada septembrie
1 939-iulie 1 945, în care să se menţioneze că Mihail Guboglu ar fi obţinut titlul de
doctor în istorie, specializarea turco/ogie. Şi este putin probabil să găsesc în viitor
astfel de acte, deoarece, în octombrie 1 966, turcologul s-a înscris, la Universitatea din
Bucureşti, pentru sustinerea unui nou examen de doctorat 158 .
U lterior, Mihail Guboglu a revenit asupra problemei istoriei, limbii, culturii şi
civilizaţiei găgăuzilor, prezentând stadiul cercetărilor în domeniul g<ig<iu:ulugiei în
59
jurul anului 1 9 84 1 Cu această ocazie, turcologul român a oferit noi i n formatii despre
teza sa de doctorat, elaborată între anii 1 938- 1 940. Î n prima parte a lucrării, autorul a
ordonat şi a enumerat ipotezele şi consideraţiile istorice referitoare la originea şi
evolutia etnică ale găgăuzilor. Mihail Guboglu a acceptat originea etnică oguzo
tOrcică a acestora. Î n partea a doua a tezei s-a ocupat mai mult cu studierea limbii,
literaturii populare şi a folclorului găgăuzilor. Până în 1 985 autorul a publicat din
această teză de doctorat doar unele subcapitole 160
Mihail Guboglu a întocmit listele cronologice cu sultanii şi principalii mari
16
dregători otomani între secolul al XIV-lea-sfârşitul secolului al XIX-Iea 1 . Această
contributie făcea parte dintr-o lucrare mai cuprinzătoare a autorului, Monarhi turci ŞI
mari dregatori otomam, ce s-a dorit a fi o introducere cronologică-institu)ională la
istoria turcilor şi a ramurii lor otomane, de la primele formaţiuni statale (sec. VII e.c.)
I H George-Mihail Dragoş, Fauna şi flora României in toponimia Hasarahiei. 1�'/emente ll/rceşti. în
"Buletinul Institutului de Filologie Română «Aiex. Philippide>>-laşi", voi. VII-Vlll/1940-1 94 1 , p. 1 99.
'"
ANR./).A./.C.H.,fimdAurelian Sacerdoteanu, d. 8 1 / 1 966- 1 9 77 , ff. 24-25.
159
Mihail Guboglu, GaJ.:auzlarm «Tiirkre" Dili EJebiyat1 w Tarihi hakkmda Araştmnalar.
Hihltyo?,raJiya Kaynak"'·a Oem!IIU!.\i (CercetrJri in legătură cu limha

<Ourcă", literatura ş1 istoria

in " V �ci Milletleraras1 TUrkoloji Kongresi", lstanbui, 2J-28
Eylul 1 985, Tebligler, 1. Tiirk Dill, Cilt 2, E F.B , Istanbul. 1 987, pp. 63-72.
lf•O
Ibidem, p 66. Pentru stadiul actual al cercetărilor în domeniul găgiluzologiei, vezi. Mihaela Babuşka,
( 'on.\·ideru!ii J.!enera/e pnwnJ originea şi em/uţia hitorh.:ă a gliKlm:ilor, în "C.L.S.O.", nr. 2, 1993,
BucureŞti, pp. 7-1 5; Constantin Rezachevici. Căgău=u, in "M.I.", s n., anul XXXI, nr. 5 (362)/mai 1 997,
Bucureşti, pp. 60--63; nr.6 (363)/iunie 1 997, pp. 6�8; Andrei Oişteanu, Găgi'm:ii. /.\"lorte şi e/nogeneză.
in idem, Milo.\" şi /.ogo.\·. Suulii �i eseuri Je anlropologie cu/Jura"i. edi(ia a II�a ilustrată, revăzută şi
adăugită, Editura Nemira, Bucureşt>, 1 998, pp. 296-3 1 O.
161
Mihail Guboglu, Sultani şi mari dregămri OJomani, in "H.", VII, 1 947, Bucureşti, pp. 49-136.

KliJ.:{luzilor. BiblioJ.:rqfie Analt:a i:nun-elor),
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până la prăbuşirea Imperiului otoman ( 1 922) 1 62 După o scurtă introducere şi precizări
generale referitoare la transliteraţia din alfabetul arab în cel latin şi la cronologia
turco--otomană, autorul a schiţat sumar liniile generale de evoluţie a istoriei otomane
şi a întocmit lista sultanilor Imperiului otoman, cu explicaţiile şi completările
necesare 1 6J . În continuare Mihail Guboglu a alcătuit listele cronologice ale marilor
viziri otomani (cu explicaţii despre instituţia viziratului) 1 64 , şeyh-iil -!sliim-iJor
(marele Mu/iiyâl)16;, marilor kaptldcln-i (kapudanatul)1 66 şi kadi- 'asker-iior (kadi
167
'askerlik-ul)
Deşi nu a reuşit niciodată să publice în întergime anterior amintita
lucrare, ceea ce ar li constituit o noutate în istoriografia turcologică românească şi o
prioritate în cea europeană, totuşi capitolele ce au văzut lumina tiparului în 1 947 şi în
6
1 958 1 8 reprezentau paşi importanti către o istorie cronologico-instituţională a
Imperiului otoman şi a relaţiilor româno-otomane, ce se dorea a fi scrisă în ţara
noastră în deceniile următoare.
Menţionez că în 1 94 1 şi Aurelian Sacerdoţeanu a întocmit o listă cronologică
sumară cu sultanii otomani din sec. XIV-încep. sec. XX, cu unele greşeli de datare,
dar cu finalităţi didactice, pentru studenţii Şcolii de Arhivistică din Bucureşti 1 w
Viaţa tumultuoasă, activitatea militară şi politică, personalitatea multilaterală a
fi'iuritorului Turciei moderne. Mustafa Kemal Atatork, au atras atenţia unor intelectuali
români, care au studiat ascensiunea şi opera unuia dintre cei mai mari oameni politici
ai lumii din prima jumătate a secolului al XX-lea. Astfel, Th. Martinescu 1 69 , Petre
Gheaţă 1 711 şi Dragoş Gheorghe 1 7 1 au prezentat cititorilor români profilul uman, militar,
politic, cultural etc. al "părintelui'" Turciei naţionale şi al turcilor secolului al
XX-Jea1n

162

Ibidem, loc. CII., pp.
"'
'· Ibidem, pp 49-<\5.

16'

5 1 -52, n. 4 (structura acestei lucrări pe capitole).

pp. 66-82.
pp. 83-95.
106
Ibidem, pp. 95-105.
"''
lhidem, pp. 1 05- t 36
IClR
ldem, PaleoJ,:ra./iu şi diplomatica mrco o.nnană. Swdiu şi album, Editura Academiei, Bucureşti, 1 958,
pp. 1 02-108, 1 1 5-1 16.
16'J
A_ Sacerdoleanu, UMe de Sun!rani. lmperiui OIOman, in "H.", l, 194 1 , Bucureşti, pp. 1 56-157.
160
Th. Martinescu, Mu-'lc!fa Kemiil. Bucureşti, 1 930, 62 p.
170
Petre Gheată, Atatrirk, Bucureşti, 1 935� idem, l.upul cenuşiu, Bucureşti, 1 939, 220 p.
171
Dragoş Gheorghe, Kemii/Ataliirk omul şi opera, CluJ, 1 945, 42 p.
172
Vezi şi Anca Ghea1ă. !.a per.mnnalill! et l'c!poque de Kenuil Alaliirk dan.\ l'hi.\·foriographie roumaine,
in "C.L.S.O. ", nr. 2, 1 993, Bucureşti, pp. 1 33-135.
'"'

Ibidem,

Ibidem,
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Turcia lui Atattirk a fost subiectul monografiei economislului d . Nicolae
Mănescu 1 73 "Această lucrare asupra Turciei de astăzi este rezultatul activităţii ce am
desfăşurat timp de 1 5 ani ca reprezentant al intereselor comef1ului românesc in Turcia.
( . . . ) În această lucrare, av<ind carac/er de documemare economicâ (subl. D.P.), am
căutat să scot la iveală, pc baza unei bogate documentări, rezultate! obţinute in fiecare
m
ramură cconomică" , astfel caracterizându-şi autorul propria prezentare generală a
Turciei moderne.
La începutul monografiei sale, N. Mănescu a prezentat "geografia fi zică, umană
m
şi politică a Turciei" , insistând în mod deosebit asupra reformelor îndrăzneţe
înfăptuite de Atattirk. Apoi autorul a analizat realităţile şi perspectivele din agriculrura
(cu principalele plante de cultură), domeniul .fiJreslier, creşlerea animalelor (cu
respectivele categorii de animale) şi hogâtiile minerale (cu principalele categorii de
1 76
cărbuni, petrol, metale şi nemetalc) ale acestei ţări
O atenţie deosebită a acordat N. Mănescu analizei evoluţiei industriei
turceşti 1 77 , insistând asupra factorilor ce au determinat industrializarea tinerii
republici, planurilor de industrializare şi aplicării acestora, configuraţiei principalelor
m
ramuri industriale. Câile de comunicaţie (terestre, navale şi aeriene)
şi comerţul
exterior al Turciei 1 79 au fost următoarele realităţi economice anal izate de autor. Cu
această ocazie economistul roman a realizat cea mai completă sinteză cu caracter
economic din perioada interbelică referitoare la ·'schimburile economice dintre
România şi Turcia" în intcr\'alul ţ 880- 1 938 (evolutie istorică, le\iislaţie comercială.
1 0
structura, valoarea şi balanţa exporturilor şi importurilor reciproce)
N. Mănescu a analizat în continuare, in capitolul 1-'inan{ele l'uhlice, struc tura
bugetelor Turciei pentru anii financiari 1 929 - 1 938, monopolurile statului şi
datoria publică, impozitele directe şi indirecte (valoarea lor, ponderea în buget etc.),
sistemul monetar, de credit (principalele bănci de stat şi particulare), schimbul valutar
1R1
şi valoarea li rei turceşti .
Această "monografie economică a Turciei", pe nedrept uitată sau ignorată
astăzi, este cea mai pertinentă şi cea mai completă analiză interbelică a subiectului,
l?.l

Dr_ Nicolae Mănescu, 7'un..:ia de usrăzi, Tipografia "Cartea Românească", Bucureş1i, 1939, 407 p.

17� /hidl!m, lnfroducef'f!, p. 7.
175 lhidem, pp. 9-4 7

17'' lhidem, pp. 48-145

177 lhidem, pp 1 46--185.

1" Ibidem, pp 1 86--208.
179 lhid"m. pp.
IRO
Ibidem, pp.

1"

209-264.
264-302.

/hidem, pp. 305-397.
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realizată la sfârşitul anilor '30 de un specialist român recunoscut în acest domeniu,
'·consilier economic al României în Turcia şi Grecia". Temeinica lucrare reprezintă, în
acest context, punctul de vedere al analiştilor economişti români referitor la evoluria
economică a unei l ări prietene, aşezată într-o zonă geografico-politico-economică
unde România avea puternice şi constante interese.
Contributiile istoriografice ale lui N. Iorga, circumscrise tematicii acestui
subcapitol, au tratat subiecte diverse şi au acoperit aprox. 1 2 secole. Într-un studiu
special am insistat în detaliu asupra acestora, subliniind locul şi rolul lor în opera
istorică a lui Iorga şi în evoluţia turcologiei româneşti interbelice 1 R2

În a doua categorie tematică poate ti încadrat articolul de popularizare a
/sliim-ului în România, semnat de dr. Andrei Antal ffy 1 H J . În prima parte a articolului,
autorul a amintit faptul că în România existau condiţii concrete, obiective, de
dezvoltare a orientalisticii: relaţiile româna-otomane în sec. XIV-XIX, prezenra unei
'·mase mai mult sau mai puţin compacte de musulmani'' sau de găgăuzi creştini în ţara
noastră, operele istorice în acest domeniu ale lui Dimitrie Cantemir şi Nicolae Iorga.
Dar exista în România interbelică ''o aproape completă lipsă de interes, o aproape
totală inerţie" în \alorificarea acestor avantaje şi în continuarea cercetărilor amintiţi lor
orientalişti români de renume mondial. În această situaţie critică, Andrei Antalffy s-a
hotărât să abord(ze şi să clarifice, în plan general, teoretic, "chestia izvoarelor
orientale ale istori• •grafiei române", şi să arate, cu scop practic, "marele folos ce poate
să-I aducă studiul islamului, pe care, sub acest raport, îl putem considera ca una din
ştiinţele auxiliare tie istoriografiei române··. După ce a amintit de traducerile din
limba arabă a Kut 'iin-ului, realizată de Silvestru Octavian lsopescu şi a Călâtoriei
patriarhului Macarie al Antwhiei, începută de Vasile Radu, Andrei Antalffy a descris
organizarea şi funqionarea Universităţii florilor (Medreset u/-famiat ui-A=har) din
84
Cairo, unde el însuş; a fost "student tol �rai" între anii 1 903-1 905 .
Precizând că acest articol de popularizare era "destinat să fie o modestă
orientare introductivă în studiul teologiei muhammedane, ( . . . ) prima încercare de a
aborda acest subiect în limba română", în partea a Il-a autorul a explicat termenii de
lsliim şi muslim, a enumerat cele patru izvoare din care derivă doctrinele şi perceptele
1R2

Dan Prodan, Comrih. tţia lui 1\'u:o/ae Iorga la Je:,·o/tarea orie/Jialillicii-lrlrcolngu!i, în "A.M.S.", II,
2002, Botoşani, pp. 9 1 -1 02, 1 03-1 1 2, 1 25-1 26� vezi şi idem. Preocupari de orientaltstică-turcologie În
opera lui Nicolae lofXa, in "A.l.l XI.", XXXVIII, 200 l , laşi, pp 222-223; A. Decei, N. Beldiceanu,
K.MR. . pp. 339-342.
nu
Dr. Andrei Antalffy, ,\'islemul rellgws al islamului, 1-IV, în revista "Scânteien", 1 938- 1 940, Târgu
Mureş.
'"
lhidem, !. loc. cit., anul !, nr. 5--<;/1 938, pp 3-9.
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acestei religii: Kur 'iin-ul, Sunna sau Hadith (tradiţia), ldtma ' (Consensul comun) şi
1R5
Ki;yiis (analogia). Dintre acestea, a analizat şi comentat succint Kur 'iin- u l
În partea a III-a a oferit informaţii despre Sunna (Hadith). /dima · şi Ki;yas 186.
În partea a IV-a Andrei Antalffy a amintit succint principiile generale ale dogmaticii
islamice, clasificate în: 11/iihiyyat, dogme referitoare la Allâh: an-nubuviyyial, dogmele
în legătură cu misiunea profetului Muhammad: as-san 'aiyyat, perceptele de credinţă
independente de primele două categorii 1 R7 În partea a V-a Andrei Antalffy a explicat
dogmele religioase din cateogria illiihi}0'"': Allăh a creat tot ce se află pe lume:
credinţa în existenţa îngerilor (maliiyyika): credinţa în cărţile inspirate de Allăh; acesta
a trimis în mijlocul arabilor pe Muhammad, profetul său, cu misiUnea de a le predica
şi a le race cunoscut cultul şi religia islamică; credinta musulmanilor în minunile
profetului lor Muhammad; admiterea dogmei imaculatei concepţii a lui Isus Christos
de către Fecioara Maria 1 8R _
Acest articol nu a putut fi publ icat în întregime, datorită evenimetelor tragice
prin care a trecut România în lunile iunie-septembrie 1 940; dogmatica islamica nu a
fost, aşadar, explicată în întregime, iar partea practică (practica religioasă islamică), ce
urma să constituie un alt capitol, Sistemul juridic al Jsltim-ului, nu a mai văzut nici ea
lumina tiparului. Părţile ce au fost publicate pot constitui o introducere explicativa
actualizată la traducerea în limba română a Kur'iin-lui realizată de S. O. Isopescu şi
editată în 1 9 1 2.
Tot in legătură cu "Biblia" sfântă a musulmanilor trebuie menţionată şi
traducerea în limba română a copiei latineşti a comentariilor lui D. Cantemir la
Kur'iin, ediţie realizată de profesorul de liceu Ioan Georgescu 1 89
Istoricul C.l. Karadja a prezentat istoricilor români metoda lui ldeler de
calculare a datelor Hegirei în calendarul creştin, pentru a oferi posibilitatea datării
documentelor otomane şi a stabilirii cronologiei faptelor amintite în acestea 190 Dar
metoda era greoaie, cu multe calcule, a căror logică şi succesiune nu a fost explicată,
iar rezultatele nu ofereau garanţia exactitătii istorice. Dar succinta prezentare incerca,
parţial, sa umple un gol în istoriografia românească, ceea ce se va realiza abia peste un

'"

Ihidem, 11, /oc. cit. ,

anul !, nr. 7-8/1938, pp. 1 -7.
anul li, nr . 1-2/1 939, p p. 1 -5.
"7 lhidem, IV, loc. cit. . anul Il, nr. 3-6/ 1 939, pp 5-10
'"
lhidem, V. loc. c i t. . anul li!, nr. 1 -4/1 940, pp. 12-16.
UI'J Principele Dimitrie Cantemir, J)e.\pre Coran. DuptJ cOpia latim,ască de la Academia H.onllintJ, acum
mai Întâi tălmăci/ şi tiptlrit in româneşte, de prof. Ioan Georgescu, in "An D.'', an \'TI, 1 927, pp. 67-121
(şi exlras, 59 p ).
190
C. 1. Karadja, Calcularea datelorHegirei, in "R.I.", anul XVII, nr. 4--6/aprilie-iunie 1 93 1 , Bucureşti.
pp 144-147.
""

/hidem, l l l, /ne. cii. ,
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sfert de secol, cu lucrarea clasică, devenită indispensabilă fiecărui orientalist-turcolog,
elaborată de regretatul Mihail Guboglu 1 9 1 .
Dacă Andrei Antal!Ty a populariza! !sliim-ul în rândul cititorilor români creştini,
Aurel Decei a anal izat situatia i nversă, în care, cu aproape cinci secole în urmă
( 1 453 ), patriarhul ortodox Ghenadius Il Scholarios a prezentat în scris tânărului sultan
Mehmed II Fatîh sinteza principiilor fundamentale ale dogmaticii creştin-{)rtodoxe 1 9 2 .
Turcologul român a tradus în româneşte versiunea turcească a acestei confesiuni
creşline, insistând asupra amintitei omologhii (ce era, în primul rând, o operă
apologetică, tiind adresată unui muhammedan, deci unei persoane de altă religie),
"văzută prin prisma Năm-ului, pentru o mai bună intelegere a opozitiilor şi
identităţilor" dintre cele două sisteme religioase 1 93 Copia omo/oghiei, pe care a
descoperit-o autorul la l'reus.,iche Slarllsbiblio!hek din Berlin, a fost realizată de
"Ianache din Egipt" ( l anache Misirliul), "supus'' al lui Matei Basarab şi "sl ugă" al lui
Istrati, al doilea vistier al amintitului mare voievod şi domn. "Publicarea acestui text
turcesc al Omologhiei, a concluzionat Aurel Decei, pe lângă valoarea intrinsecă a
traducerii pentru dogmatică, dovedeşte aşadar încă o dată întinsele şi adâncile
preocupări de ordin spiritual-cultural ale boicrimii noastre 1 94 , căreia îi aparţineau
Matei Basarab şi Istrati vistierul.
Cu caracter istoriografic este analiza pe care Mihail Guboglu a tacut-o evoluţiei
195
orienlalislit'ii în Rusia ţaristă şi în fosta U.R.S.S. până în 1948
Autorul a definit
orientalistica ca fiind "o disciplină ce urmăreşte colecţionarea materialului privitor la
Orient şi întreprinderea de studii şi cercetări pentru cunoaşterea lui sub toate aspectele
şi raporturile. În sfera sa largă sunt cuprinse în primul rând: lingvistica şi filoloyia,
istoria literaturii şi a religiilor, arta şi arheologia, istoria politică şi economică" 96 .
Apoi a subliniat principalele realizări ale orientalisticii ruse înainte de 1 9 1 8,
19 1

Mihail Guboglu,

Tabelele .\·incrunh:e. Datele hel{irei şi datele erei noastre, c:u o introducere in

mmulogia musulmanii, Bucureşll, 1 955, LXIII + 330 (la p. LUI critica metodei lui ldeler)
l'J2
Aurei Decei, l 'er.'liunea turcească a confesiunii patriarhului Ghenadie Il Scho/arios, .\·crisă /a cererea
.wltmmlui Mehmed Il,

extras din voi.

Omagiu Îna/1 Prea Sfin.tiei Sali.! Or. Nicolae Hălan. Mitropolitul

Ardealului, la douăzed âe ani de arhipăstorie,

turcă; idem,

Sibiu, 1 940, 39 p. Acest studiu a fost publicat şi în limba

Patrik Il. GemUJdiyu.s Skolanyos ·un Fatih Mehmed ir;in yazdtţ:t Ortodoh ltikatnamesinin

în "Fatih ve Istanbul". 1 . y1h, no 1 / 1 953, IstanbuL pp. 99-1 1 6; idem, Gennadi)<>.1·
în "Fatih ve Istanbul", Il y1 h, no. 7- 12/ 1 954, Istanbul, pp. 203-2 10.
lhidem, pp. 27-33.
19� Ibidem, p 39; vezi şi notele bibliografice semnale de C. C. Giurescu in "R.l.R - ", XIV, 1 944, fasc_ l,
Bucureşti, p. I J9 sau de N. Beldiceanu în K. M. R., p. 337.
1 �5 Mihail Guboglu, Orienta/istica in U.R.S.S.. in voi. "Comunicări şi conferinţe. Istorie-Filologie", an
academic 1 947- 1 948, Institutul de studii româncrsovietic. Sec1ia de istorie-filologie, Edilura Cartea
Rusă, Bucureşti, pp. 1 1 -44.
l%
/hidem, loc. cit., p. 1 1 .
hirk<;e Metini,

ltikatmlnre.l'inin Afetini.

191
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concluzionând că "( . . . ) existau câteva nuclee de orientalistică ştiinţifică şi un oarecare
număr de instituţii care se ocupau cu problemele Orientului în mod direct sau indirect
Acestea erau însă cu totul insuficiente penlru studiul şi cercetarea Orienlului. ( .. )
Orientalistica burgheză din Rusia ţaristă, deşi realizase progrese vădite şi avea merite
deosebite în unele domenii, n-a putut să creeze o bază solidă pentru dezvoharea
acestei discipline, care dispunea şi dispune de un vasl câmp de investigaţie
ştiinlifică" 1 9 7
După 1 9 1 8 s-au înfiinţat un mare număr de inslitute de cercetări orientalistice în
U . R.S.S. (cu periodicele lor de specialitate) ce au reunit orientalişti de renume
internaţional, care au elaborat lucrări fundamentale în domeniu, au participat la
expediţii ştiin!ifice în Orient şi la congrese, conferinţe de orientalistică etc.
Principalele direcţii ale activităţii ştiinţifice a orientaliştilor sovietici au fost:
descoperirea şi adunarea materialului istoric, lexicografic, folcloristic, etnografic etc.
referitor la popoarele din Orient; istoria popoarelor din Orientul sovietic; realizarea
vastului program de traduceri în limba rusă din categoria monumentelor literaturilor
orientale; cercetări şi studii folcloristice, lingvistice, filologice, didactice, etnografice,
arheologice, istoria artelor, arhitecturii, teatrului, muzicii, picturii şi artelor minore
orientale 1 9".
"( ... ) Dacă am încerca să facem o comparaţie între orientalistica sovietică şi
aceea din epoca ţaristă, a concluzionat autorul, ( . . . ), se poate afirma că şi cantitativ şi
mai ales calitativ, sovieticii au reuşit să realizeze în decurs de numai trei decenii
( 1 9 1 8- 1 947 - compl. D. P.) ceea ce ţariştii nu realizaseră în trei veacuri" 1 99
Această concluzie este în unele privin!e exagerată, pentru că a fost formulată
sub presiunea influenţei sovietice în România la sfârşitul anilor '40. Pe de altă parte,
pentru că minimalizeazA realizările calitative şi cantitative ale orientalisticii ruse,
faptul că acestea au fost preluate de cea sovietică. Autorul ignoră realitatea că
majoritatea orientaliştilor zişi ''sovietici" s-au format şi au activat ştiinţific şi didactic
în timpul 1arismului 2 110
La sffirşitul expunerii sale, Mihail Guboglu a lansat un necesar şi îndreptăţit
apel pentru reunirea activităţilor orientalitice româneşti într-un institut ad-hoc· şi
impulsionarea cercetărilor atât în acest domeniu, cât şi în cel al legăturilor româno
otomano/orientale şi al influenţelor reciproce în sec. XIV-XIX. Viitorii specialişti

1 97 Jhidem, toc. cit. . pp. 23-25

'"

/hidem, Joc. cit.,

1 99 Ibidem, loc. cit. ,
200

pp. 26-43
p. 4 4

Vezi şi idem, Sarci11ile aclltale ale i.worici/or sm·ielici ai Orientului. în "Analele româno--sovietice.
Seria Tstorie-filo\ogie", anul III, nr. 2/aprilie-iunie 1 950, Bucureşti, pp. 95-100.

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro 94

ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS

orientalişti români puteau li formaţi ştunţtlic la I nstitutul de Oricntalistică al
Academiei de Ştiinţe al U.RS.S. dm Moscova 1111 •
Mihail Guboglu a subliniat cu claritate faptul că una din ramurile onentali.Hicil
era turcologw, promiţând că va elabora ahe două contribuţii complementare aceleia pe
care am analizat-o: 1;1/!,lll"i de onenta/işt1 ruşi ŞI sovietici şi J "urcologw in II. II.S.S. 202 ,
care ar li interesat în mod deosebit, dar aceste proiecte nu au mai văzut lumina
tiparului.
2.2. Contribuţii orientalistico-turcologice româneşti
la istoria relaţiilor complexe româno-otomane/orientale
in evul mediu şi in epoca modernă

În cadrul acestei direcţii tematice, contribuţiile turcologicc româneşti au analizat
aspecte generale sau particulare ale: a) relaţiilor politico--economice româno
tătaro/otomane; b) relaţiilor juridico--diplomatice între statalitatea românească şi cea
otomană; c) realizărilor şi influenţelor arhitectonice între cele două civilizaţii
materiale; d) aspectelor şi interferenţelor cultural-tipogmfice între cele două entităţi
spirituale.
În sintezele de istorie a românilor, semnate de Nicolae lorga'03 sau de C.C.
Giurescu 2t'� relaţiile seculare complexe româno--mongoloiotomane au fost in tegrate
organ ic în cadrul general al evolutiei istorice a poporul ui nostru în spaţiul geografico
politic carpato--;:lunărcano--pontic. Analiza istorică a acestor relaţii a urmărit să
sublinieze caracteristicile generale şi particulare ale interferenţelor pe multiple planuri
româno--mongolo/tătare (sec. X-XIX) sau româno--otomane (sec. XIV-XIX), capitole
sau subcapitole distincte fiind consacrate acestor legături interetnice.
De asemenea, în monografi ile consacrate unor mari voievozi şi domni români,
sau în studiile de politică externă promovată de aceştia (Mircea cel Bătrân205 , Vlad
Dracul 2"6 , Ştefan cel Mare2"7 , Alexandru Lăpuşneanu208 , Mihai Viteazul2 "9 sau
201

202

.!OJ

lhtdem.

Ibidem, loc. cii. , p.

Nicolae Iorga.

I l ; n. 1 ;

p.

2 1 , n.

/.Horia Românilor, voi.

1.

III-X. Bucureşti, 1 937-1 939; idem, Hisloire deJ Rmuname.'i el

de la romanii.! oriemale, voi. III-X, Bucarest, 1 937-1945.
20-1
C.C. Giurescu, /.\Iona HomJmlor, voi 1-11111-2, Bucureşl1, 1 935- 1 946
205
Petre P. Panaitescu, .A1trc:ea cel Bătrân, Editura Casei Şcoalelor,Bucureşti,

1 944, 354 p. Vezi şi nota
bibliografică semnată de Aurel Decci-Nicoară Beldiceanu în K.M.R., p. 342. V. Motogna, Pulitica
e:m:nui a lw Min.:eu cel Bătnln, Gherla, 1 924.
20('
Ilie Minea, J 7ad Dracul şi 1Temea .m, laşi, 1 928
207
ToanUrsu, !j'Jej(m cel A1are, domn al Moldorei de la 12 aprilie 1-157 până la 2 iume 150-1, Bucureşti,
1 923.
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Dimitrie Cantemir1 1 0 ), "politica otomană'' a Ţărilor Române pe care le-au condus a
fost studiată plecându-se de la realităţile concrete interne româneşti şi internaţionale
din sud-estul Europei in secolele respective.
Referitor la primul aspect al relaţiilor româno-mongole, C. Necşulescu a studiat
destaşurarea şi urmările năvălirii uzilor prin spaţiul românesc în Imperiul Bizantin 1 1 1
La inceputul contribuţiei autorul a prezentat situaţia politică din Imperiul Bizantin şi
apoi izvoarele şi informaţiile istorice despre patria de origine şi triburile uzilor,
aşezările, ocupaţiile, obiceiurile şi relatiile acestora cu pecenegii şi cumanii,
pătrunderea şi aşezarea uzilor în Imperiul Bizantin (c. 1 050-1 065). În urma trecerii
uzilor prin spaţiul românesc pe la mijlocul secolului al Xl-lea e.c. au rămas unele
vestigii toponimice: Uzolimna (lac sud-dunărean lângă Silistra), Uz (sat în Ardeal),
Uzul (anuent al Trotuşului), Oituz (trecătoare in Carpaţii de curbură), populaţia
găgăuză (urmaşii creştini ai uzilor)2 1 2

Aurel Decei, reanalizând lingvistic şi istoric două capitole din Carmen
a călugărului Rogerius, a aj uns la concluzia că "( . . . ) prin canesii lui
Rogerius nu sunt desemnaţi cnezii români. (. . . ) Rogerius vorbeşte aşadar în pasagiile
citate ale impresionantului său "cântec de jale' ' despre chanii Tătarilor şi nu despre
cnejii noştri români"2 n S-a eliminat astfel falsa ipoteză ce susţinea prezenţa cnejilor
români în relatarea călugărului Rogerius şi s-au lămurit unele aspecte "etnico
organizatorice" ale marii invazii tătare in centrul Europei şi în spaţiul românesc la
mijlocul secolului al Xlll-lea21 4 .
Virgil Şotropa a trecut in revistă invaziile tătarilor prin Valea Rodnei in
Transilvania în intervalul 1 24 1 - 1 7 1 7. Autorul a analizat izvoarele istorice referitoare
la aceste incursiuni în perioada amintită şi a concluzionat că ele au lăsat urme adânci
în amintirea şi groază in sunetul localnicilor, la care s-au adăugat pierderile umane şi
miserahi/e

208

N. C. Bejenaru, Politica externă a lui A lexandn1 Lăpuşneanu, laşi, 1 935, 1 3 1 p.
P. Panaitescu,
NicolaeIorga, 1.\·toria lui Mihai 1 'tleazul. voi. 1, 301 p . , l l , 231 p., Bucureşti, 1 935. Petre
·
Mihai 1 'iteazul, Bucureşti, 1 936.
0
2 1 Ili e Mi nea, /Je.\pre /Jimitrie ('antemir, Iaşi, 1 926, G. Pascu, l 'iata .şi operele lui Dimitrie Cantemir,
Bucureşti, 1 924
2 1 1 C. Necşulescu, Năl'tilirea 11zilor prin Ţ{lrile Române fn lmperiul Bizantin, in "R.I.R.", IX, 1 939,
Bucureşti, pp. 1 8 5-204.
'"
Ibidem, pp. 1 95-204; vezi şi nota bibliograflcă semnată de Aurel Decei - N Beldiceanu in K.M./1., p.
J42.
21 •1
Aurei Decei. "Cane.\·ii " c{l/ugăntlui Ro}(eriu.\·, in voi. Omagiu lui Ioan !.upaş la implinirea \'âr.-.tei de
60 de ani. All!',ll-'1 /940, llucureşti, 1 943, pp. 2 1 1 -220.
"'
Vezi nola bibliografică semnată de Ion lonaşcu in "R.I.R.'', XIV, 1 944, tasc. 1, Bucureşti, p. 1 3 1 , şi de
M. P Dan in "B.", VIII, 1 945, Bucarest, p. 297.
209
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distrugerile materiale provocate grupurilor etnice ce locuiau în Transilavania de
s.
Nord2 1

Istoricul medievist Petre P. Panaitescu nu a elaborat o l ucrare separată
referitoare la relatiile româno-otomane în timpul lui Mircea cel Bătrân, dar a analizat

aceste realităţi politico--diplomatice în diferite capitole ale monografiei consacrate
marelui

voievod

şi

domn

muntean 2 16

Rela!iile

româno-otomane, componentă

fundamentală a politicii externe a lui Mircea cel Bătrân, au fost analizate în contextul

mai larg al evol utiilor politico--diplomatice din sud-estul Europei la sflirşitul secolului

al XIV-lea şi la începutul celui unnător. Astfel, în partea a 1 1-a, capitolul al IV-lea,
Mircea cel Hălrân şi lupla de la Cossovo, autorul a afinnat că marele oştean muntean
şi detaşamentul său m i litar nu au participat la amintita confruntare armată2 1 7 În

capitolul al VI-lea, 1/ovrne, a analizat antecedentele, cauzele, desfăşurarea şi unnările

marii bătălii datată la 1 O octombrie 1 394. După luptă, a conchis Petre P. Panaitescu, în

Ţara românească s-a instalat o dualitate a conducerii , Mircea împărţind puterea cu
Vlad

1 "Uzurpatorul", sprij init de otomani. Acesta din urmă a plătit pentru prima dată

tribut otomani lor în 1 394/ 1 39521

H

În capitolele următoare, Nicopole şi [)e la Nicopole

la Ankara, medievistul român a studiat caracteristicile relaţiilor româno-otomane şi

pennanenţa primejdiei Semilunii la Dunărea de JOS în perioada 1 396-- 1 402. În acest
context politico--militar complex, Mircea nu a plătit niciodată tribut lui Bayezîd 1,
impunându-se ca principe al unei ţări independente21 9 În ultimul capitol al
monografiei, l:poca marii poli/ici a lui Mircea in sud-eslul l:'uropei, Petre P.

Panaitescu a studiat caracteristicile politicii balcanice a "făcătorului de sultani" Mircea
cel Bătrân în perioada inlerregnum-ului otoman de la începutul secolului al XV-lei20
În addenda medievistul român a recenza! studiul l u i Franz Babinger, publicat în

1 943, despre începutul instaurării dominaţiei otomane asupra Ţărilor Române221. A

acceptat anul 1 394 ca dată a primului tribut plătit de Ţara Românească sultanului

otoman, dar nu de către Mircea, ci de către Vlad

1 "Uzurpatorul", protejatul

otomanilor, dar a respins anul 1 393 ca dată a luptei de la Rovine222

2 1 5 Virgil Şolropa,

li:itarii in l alea Rodnei, în "A.LI.N.C.", voi. !1111924-1 925, CluJ, pp. 255-274.
P. P. Panaitescu, Mircea cel Bătnin, Editura Casa Şcoalelor,Bucureşti, 1 944, 365 p.
217 /hidem. pp. 2 1 S-223.
"'
Ibidem, pp. 240-248
""
/hidem. pp. 26 1 -291
220
Ibidem, pp. 308-344.
22 1 Franz Babinger, BeKinn der Trirkensteuerin den Dunaufi/r.o;tentlimern (139-1 h:::w. 1-155), în "S.O.F.".
Vlll Band. nr. l -211943. Munchen. pp. l -2 1 .
222 P. P. Panaitescu, op. cit., pp. 355-362.

""
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Petre P. Panaitescu a analizat raporturile politico-militare dintre Mircea cel
Bătrân şi tătari la începutul secolului al XY-Iea2 2 3 După o scurtă trecere în revistă a
relatiilor româno-tătare în secolul al XIV-lea , autorul a precizat că în 1 40 1 o armată
tătară a trecut prin Moldova şi Ţara Românească în Imperiul otoman, unde a participat
la marea bătălie de la Ankara ( 1 402), în tabăra lui Băyezîd l. Acest mare grup
războinic era în fapt o armată în exil, ce nu mai putea, după lupta de la Worskla
( 1 399), să rămână în Hănăt-ul Hoardei de Aur, tiind aşadar în căutarea unui stăpân
militar şi a unui patron spiritual. Mircea cel Bătrân a încercat să folosească această
facţiune armată rivală urmaşilor marilor hani mongoli ca mercenari în războiul
anti-otoman, dar rebelii tătari au refuzat. Ca urmare, marele voievod şi domn i-a trecut
în sudul Dunării inferioare, iar Băyezîd 1, aflat deja în conflict cu Timur, le-a acordat
protectie militară şi spirituală.
Aurel Decei a reluat problema trecerii la sudul Dunării inferioare, în Imperiul
otoman, a acestei grupări armate dizidente tătare, aj ungând la conci uzi a că era
condusă de căpetenia tătară Aktav, că sultanul Băyezîd 1 le-a pennis să se aşeze în
imperiul său, că au luptat în tabăra otomană în marea bătălie de la Ankara ( 1 402)22 �.
În legătură cu marea şi decisiva confruntare armată de la Ankara (29 iulie
1 402), în istoriografia românească interbelică s-a acceptat ideea, pe baza unor greşeli
de editare şi, apoi, de interpretare, ale unor cronici otomane, că M ircea cel Bătrân, cu
un detaşament militar, ar fi participat direct, alături de sultanul Băyezîd 1, la
sângeroasa ciocnire cu Timur Lenk.
Nicolae lorgi2 5 şi Andrei Antalffy226 , comentând informaţiile vechilor cronici
otomane despre această luptă, au acceptat ipoteza participării unui corp muntean
condus de însuşi Mircea la marea confruntare. Aurel Decei a reluat studiul cronicilor
otomane şi ale variantelor lor. ajungând la concluzia că: ··corolarul este aşadar: sârbii
cu "Vulk oglu' · I-au ajutat pe Baiazid în lupta de la Ankara (sub!. D. P.). ( . . . ) Putem,
aşadar, afirma cu certitudine că Mircea cel Bătrân nu 1-a ajutat, nici personal, nici
al tfel, pe Baiazid 1 la lupta de la Ankara, lăsând această cinste pe seama cui i se
22·'

' rtares, in "R H.S.E.E". voL XIX . nr. 2/1 942, BucaresL pp. 438--448 ;
Idem, Mircea / 'Ancien et les J a
vezi şi nota bibliogratică, cu aprecieri pozitive, semnată de Aurel Decei-Nicoară Beldiceanu in K.A1.R., p.
343, şi de 1. D Ştefănescu, in "R.I.R.", XIV, 1 944, fasc. Il. Bucureşti, pp. 423-424
22J A urei Dccei, Erah/issemenl de Alaa1' de la Horde d 'Or dans / 'Empire olloman a11 temps de Ytldenm
Bâye:id, în voi. omagiat Zeki l 'elidi Toftan 'a Armaftam, Istanbul, 1 955, pp. 77-92.
225 Nicolae Iorga, Cromâle turceşti, ed. 1 988, p. 276.
l2f•
Andrei Antalffy, Câle \U Însemnări scurte, H, în "R.T.", anul XX, n-le 1 -3/lanuarie-Martie 1 934,
Bucureşti. pp. 205-206. Vezi şi nota bibliografică semnată de C . Grecescu în "R.I.R.", IV, 1 934,
Bucureşti, p. 398.
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2H
cuvenea - "Vulk ojllului" sârb, şi înlăturând pentru totdeauna confuzia"
Totuşi
temeinica demonstraţie istorico-fi lologică nu 1-a convins pe Andrei Antalffy, care a
continuat să-şi susţină22 8 punctul de vedere formulat în 1 934.
Nicoară Beldiceanu a reluat studiul problemei, analizând informatiile cronicii
lui Oru� bin 'Adi! şi Enverî referitoare la lupta din 1 402. Aceste două izvoare
cronistice fuseseră editate în 1 925 şi, respectiv, 1 928, dar nu fuseseră folosite de A urei
Decei în analiza sa. Concluzia la care a aj uns Nicoară Beldiceanu a fost că "( . . . ) il
n!sulte comme un fait certaine qu 'un contigent roumain a participe a la batai !le
d' Ankara. ( ... ) Nous croyons que les Valaques rappeles dans les chroniques deja citees
sont des Valaques balkaniques. ( . . . ) Nous sommes d'avis que les Valaques requis
comme pw1icipanl a la batai/le d 'A nkara sont des Valaques halkaniques el que leur
mention dans Enveri et Urug comme combanant a cote des Turques est la plus
ancienne"22 9 Cred că plusul de informaţii istorice şi de interpretare ştiinţifică introdus
în circuitul istoriografic prin contribuţia lui Nicolae Beldiceanu a contribuit definitiv
l a elucidarea problemei "prezenţei" l ui Mircea pe câmpul de luptă de la Ankara.
C. Brătescu a reanalizat diferitele izvoare istorice occidentale şi orientale
accesibile referitoare la marea confruntare militară de la Vama ( 1 444 ), insistând
asupra cauzelor, desfl1şurării şi, mai ales, unnărilor tragicei înfrângeri a armatei
creştine de pe litoralul bulgăresc al Mării Negre. Aceste urmări, amplificate în timp şi
de ecourile expedi]iei pe Dunăre a flotei cruciale conduse de Walerand de Wavrin
( 1 445), s-au concretizat, în cazul Dobrogei, în reconsiderarea de către otomani a

227 Aurel Decei, A parllcipar Mircea cel B(llrân la lupta de la Ankara.', in "R.l.R.", VI!, 1937, fasc III

IV, Bucureşti, pp. 355-357 (intregul articol la pp. 339-357); reeditare in idem, Relaţii ronuino orientale.
1 3-14 (intregul articol la pp. 5-14); vezi şi nota
bibliografică semnată de N . Beldiceanu in K.M. R., p 337 .
.22!1 Andrei Antalffy. Vechea cronică olomană, P- 2 1 8: "Interesanta ştire despre participarea Românilor in
armata lui Baiezîd 1, la lupta dată între acesta şi Timur-Lenk, nu departe de Ankara ( . . . ); noi susţinem că
vocalizarea corectă a consoanelor V-L-K trebuie să fie 1 'a/ak şi că in această infă1işare vocalică a
cuvântului ni s-a păstrat, după toată probabilitatea. rm termen curent in '·ecJ1ea limhă turcea.\"Că, a\'ând
aceiaşi acceptirme ca IJ!ak (sub!. A. A.)". La p. 220, traducerea pasajelor din Te 1·arikh-i iil-i "Osman
efectuată de autor: "Asemenea a venit şi oastea Jin l O/ahia. ( . . . ). Numai (oastea) fiul(ui) prin(u/ui de
Valahia, care era o oaste a necredmcioşilor, aceea a mai luptat. ( . . . ) După aceia şi fiul (prinţului) de
J 'a/ahia văzu că cu lupta nu mai merge, (fiindcă) au rămas singuri. El asemenea îşi luă armata, fugi la o
parte (şi ) plecă (sub!. D. P)"
229
Nicoară Nădejde-Beldiceanu, /.es roumaines oJJI ils participe â la hatail/e d 'Ankara?. in "8.", Vlll,
1 945, Bucarest, pp. 1 50; 1 53 (intregul articol la pp 145- 1 53 ); vezi şi nota bibliografică semnată de Aurei
Decei in K.M.R., p 336.
Culegere de .>ludii, E.Ş.E., Bucureşti, 1978, pp
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rolului strategic�r-mil itar al acestei provincii şi prin mărirea capacită)ii de apărare în
23 0
fata atacurilor terestr�r-navale ale creştinilor
Aurel Decei a republica! şt a analizat scrisoarea în limba latină a negustorului
patrician din Ragusa (Dubrovnik), Pasquale de Sorgo, aflat în serviciul despotului sârb
Dj uradj Brancovici din Smederevo pe Dunăre, trimisă sicilianului A. Ansalo, la Arta
în Acarnania. Această scrisoare, puţin cunoscută şi folosită de istoriografe, "e un izvor
de prim rang al evenimentelor premergătoare dezastrului de la Kossovo, prin faptul că
ne furnizează informaţii precise şi complete asupra stării armatei lui Huniade", cu
cinci săptămâni înainte de marea confruntare cu otoman ii. Scrisoarea fusese redactată
la I l se �� mbrie 1 448 în tabăra armatei lui Iancu de Hunedoara de la Subotica, pe râul
T
_ a mat lămunt şt ctrcumstan!cle luptct dmtre un corp de
Morava · . Turcologul roman
oaste ungaro-transilvan şi altul otoman�r-muntean pe linia Dunării, în august 1 448,
3
ciocniri armate neînregistrate în istoriografia română2 2 Pasquale de Sargo a
menţionat că armata lui Iancu, în număr de 72.000 de combatanti, era alcătuită şi din
3.000 de călăreţi moldoveni, la care se adăugau 4.000 de arcaşi munteni, conduşi de
"însuşi domnul Valahilor"'. Aurel Decei a concluzionat că detaşamentul muntean era
condus de pretendentul la tronul Ţării Româneşti Dan al I I I-lea , care a căzut "ca un
erou pentru creştinătate în a doua bătălie de la Kosovo". Corpul de cavalerie din
Moldova, fără a i se li putu stabili conducătorul, fusese trimis în sprijinul lui Iancu de
către domnul Petru al Il-lea, obedient politicii generale româneşti, cu orientare
n
antiotomană, promovată de viteazul său cumnat 2 Izvorul istoric epistolar valorificat
de turcologul român a permis elucidarea unor necunoscute ale istoriei românilor la
mijlocul secolului al XV-lea: numărul luptătorilor lui Iancu înainte de lupta de la
Kossovo; diferite aspecte ale "politicii româneşti" ale viteazului strateg român,
participarea detaşamentelor muntean şi moldovean la amintita confruntare; numele
conducătorului arcaşilor munteni etc.
Virginia Vasi liu (-Sacerdoţeanu) a subliniat caracterul şi principalele momente
(bătălia de la Lipnic!Lipinti din 1 469/1 470, campania antimoldavă din vara anului
4
1 476 etc.) ale relatiilor tătaro-moldoveneşti in timpul lui Ştefan cel Mare23 .
Valerian Popovici a studiat_ relaţiile politic�r-mil itare dintre Mihai Viteazul şi
1'
otomani în perioada 1 599- 1 60 1 2 , anii în care marele voievod şi domn muntean a
2·10

C. Brătescu, /)ohrogea li1 l -1-1./. l.upla de la t Urna, in "AD.", voi. 11, nr 2/aprilie-IUme 1 9 1 9,
Bucureşti, pp 96-1 1 5.
Aurel Decei, Ou.wea lui Iancu Huniade inamle de hâtălia d.: la Kosoro (/-J../2). Scri.marea lui
f'a.>quale de!>i>rgo, in "R.l.R.", XVI, 1 946, fasc. l, Bucureşti, pp. 40-44.
Z.\2
/hidem, loc. cii., pp. 44--4 7
'-'-'
Ibidem, loc. cii., pp. 47-50; vezi şi nota bibliografică semnată de N. Beldiceanu in K.M.I/., p. 338.
2.1-1 Virginia Vasiliu. /,eJ tatar.\· et la Mo/da1·ie au temps d '/�'tienne-le-Grand. prince de Mo/dal-'te, in
"R H S.E E.", VII' annee, n-os 3--6/Avrii-Juin 1 93 1 . Bucarest, pp. 1 88-1 9 1 .
Z.\ 1
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înfăptuit prima unire politică a românilor în evul mediu. În perioada anterioară acţiunii
sale în Ardeal, Mihai Viteazul era în bune relatii politice cu otomanii, obţinând
neutralitatea acestora prin mijloace diplomatica-financiare. Unirea Ţării Româneşti cu
Transilvania a fost o surpriză pentru conducerea şi lumea otomană, ceea ce i-a
determinat pe înalţii demnitari otomani să poarte tratative cu domnul uniticator, în
martie 1 600, fără să se incheie însă un acord de pace, dorit de ambele părţi. Înainte de
unirea cu Moldova, Mihai s-a asigurat de pasivitatea mil itară a comandantilor otomani
de pc linia Dunării. Desăvârşirea unirii românilor nu a provocat la Istanbul o reacţie
imediată de adversitate sau de violenta la adresa lui Mihai şi a românilor. Dealtfel,
otomanii nici nu aveau foqele militare necesare pe linia Dunării; maJoritatea armatei
otomane era concentrată pe frontul din Ungaria În condiţiile politica-militare
complexe din vara şi toamna anului 1 600, Mihai Viteazul a acceptat să poarte tratative
cu otomanii, oferind prin solul său tribut sultanului pentru a-i câştiga neutralitatea şi a
consolida unirea înfăptuită. Dar cercurile conducătoare şi opinia publică otomane au
fost impotriva încheierii unei păei cu viteazul domn român. Exista deja o intelegere
poli tico-militară otomano--polonă impotriva lui Mihai Viteazul. După infrângerea de
la Mirăslău (septembrie 1 600) şi până la uciderea sa (august 1 60 1 ), otomanii au
manifestat o atitudine de evidentă şi accentuată duşmănie la adresa lui Mihai Viteazul,
iar vestea uciderii domnului uni ficator a produs la Istanbul o reală satisfactie.
În concluzie, V. Popovici a afirmat că "relaţiile lui Mihai vodă Viteazul cu
Turcii din 1 600- 1 60 1 sunt un aspect secundar al activitătii marelui domn. Axa
principală a conduitei sale a fost statornicirea unui nou statut politic in regiunea
carpato-dunăreană, cu ajutorul creştinilor şi alături de aceştia". Tratativele dintre
Mihai şi otomani din martie-septembrie 1 600 s-au purtat cu ştirea imperiali lor; "duf.ă
6
toamna anului 1 600 nu a mai fost Joc pentru tratative intre Mihai Viteazul şi Turci"2
Deşi relaţiile politica-diplomatice dintre Mihai Viteazul şi otomani in perioada
amintită au fost mai pu(in prezentate în contextul general sud-est şi central european,
totuşi contribuţia lui V. Popovici a fost singura din perioada intebelică ce a tratat şi a
lămurit acest important aspect particular al politicii externe a viteazului voievod şi
domn român.
Medievistul Petre P. Panaitescu, in monografia consacrată marelui conducător
român 23 7 , a prezentat şi analizat relaţiile acestuia cu otomanii in cadrul general al
realităţilor şi evolutiilor politico--<liplomatice din Europa central-sudică, la sfârşitul
secolului al XVI-lea şi la inceputul celui următor. În capitole sau subcapitole speciale

Yalerian Popovici, Afihui \·cJtlti J 'iteazul şi litrdi in anii 1600 1601. ( 'ontribu(ie la istoria lui Mihai
l "ueu:ul, in "CI.", anii X-XII( 1 934-1936), nr. l , pp. l 56-176, nr. 2, pp. 3-25, laşi, 1936.
' "'
- Ibidem, pp. 24-25; vezi şi nota bibliografica a lui C. Grecescu in "R.I.R.", V-VI, 1935-1 936,
2'�

Bucureşti, p. 558.
2·l7Petre P. Panaitescu, A1ihai 1 'aeazul, Bucureşti, 1 936
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autorul a mai prezentat luptele cu turcii din perioadele noiembrie 1 594-- 1 59i3 8 ,
1 598-1 59923 9, toamna anului 1 600 240 În această îndrăzneaţă monografie, apreciată la
superlativ de "şcoala nouă" de istorie din România interbelică sau respinsă cu
obstinaţie de Nicolae Iorga şi discipolii săi, deşi bazată pe putine izvoare istorice
documentaro-cronistice otomane, politica antiotomană promovată de Mihai Viteazul a
fost încadrată relaţional în războiul habsburgo-otoman dintre anii 1 593-1 606,
subliniindu-se caracterul national românesc şi creştin al acesteia.
La baza unei scrisori inedite descoperite la Bibliotheque Nationale-Paris, C. C.
Giurescu a analizat un episod al relatiilor româno-otomane pe plan politico-militar:
rivalitatea dintre Vasile Lupu şi Matei Basarab şi reflectarea ei în jocurile de culise ale
înalţilor functionari otomani de la Istanbul. În decembrie 1 639 Matei Basarab 1-a
învins pe compatriotul său la Ojogeni, iar la Istanbul vizirul Mehmed Tabani Boyok,
"sprij initorul" ambitiosului domn al Moldovei, a fost ucis din ordinul energicului
1
sultan Murâd IV2� .
Gh. I. Năstase a analizat din punct de vedere geografic problema "hotarului" lui
Halil-pâşii24 2 , trasat în zona Basarabiei Centrale. După ce a amintit principalele repere
cronologice ale evoluţiei teritoriale a Bucak-ului otoman ( 1484, 1 538, 1 595), autorul a
precizat că în 1 595 un mare grup de tătari crimeeni s-a aşezat în dreapta Nistrului, în
cele '·7 sate hăneşti" într-o zonă cuprinsă între Nistru! inferior-sudul cetăţii Bender
râul Botna-sudul Cetăţii Albe. Conflictele generate de vecinătatea moldo-tătară în
Basarabia Centrală au impus, Ia mijlocul secolului al XVII-lea, intervenţia autorităţilor
otomane. Acestea, prin Halil-piişii de Silistra, au încercat o rezolvare a acestor
neînţelegeri, prin trasarea unui "hotar" pe aliniamentul: râul Jalpug-"Valul lui
Traian"-râul Nistru, l a sud de Bender, prin anii 1 668-1 672. După 1 7 1 1 tătarii din
Bucak au ocupat şi s-au aşezat într-o fâşie de teren de la nordul "hotarului lui Halîl
piişii" şi paralelă cu această linie de demarcatie, zonă numită "cele două ceasuri".
Domnii Moldovei i-au tolerat pe tătari aici, ultimii plătind dări. După pacea de la
Ko�iuk Kaynarca, stăpânirea efectivă a domnilor Moldovei a revenit ( 1 775) până la
amintitul hotar. În concluzie, zona "celor două ceasuri" a fost o fâşie de teren lungă de
c. 80 km, cu o lălime între 1 0- 1 5 km, cu o suprafaţă între 800- 1 200 km2 Ea a fost
colonizată cu locuitori moldoveni după 1 775. Însă între lalpug şi Prutul inferior tătarii
au mai stăpânit pământul şi au locuit până în 1 807, când teritoriul a fost ocupat de
'"
- Ibidem, pp. 109-127
"' Ihidem, pp. 1 47-1 50.
""
Ibidem, pp. 233-234.
2"' 1 C.C. Giurescu, llciderea ''izintlui A1ohammed Tahani Huiuc, .\prUinilond lui 1 'cuile J.upu. O .'fcri.WJare
ineditl'l, in "R !.", XII, nr. 1 -3/lanuarie-Martie 1 926, Bucureşti, pp. 99-103.
2u Gh. T. Năstase, ''Hotand lui Hali/-Paşa ·· şi "cele 2 cea.wri · · (Schitarea unei prohleme degeografie
istorică .)i pnliticl'l mo/do1'enea.fcă), extras, Bucureşti, 1 932. 44 p. + 1 h.
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armata rusească. Prin studiul său de geografie istorico-politică, Gh. 1. Năstase a
lămurit problema controversată a originii şi traseului "hotarului lui Halil-piişii" şi a
suprafeţei fâşiei "celor două ceasuri" din centrul Basarabiei, dintre lalpug şi Nistru.
H. Dj . Siruni a tradus şi publicat în limba română l ucrarea preotului armean
Hugas lngigian referitoare la ptlşiihk-ul din 09akov (cetate la vărsarea Bugului în
Marea Neagră), în componenţa căruia intrau şi li vii '-lele Bucak, Dohruca şi Silis/re.
Autorul armean a oferit i nteresante şi inedite informaţii geografico-istorice şi
dcmogralice despre teritoriile româneşti riverane Mării Negre şi aflate sub stăpânire
3
otomană în secolul al XVlll-Jei�
M.M. Alexandrescu-Dersca a tradus în limba lranceză şi a analizat . fermiin ul
sultanului Mustafa Il!, din iunie 1 764, trimis domnilor Ştefan Racoviţă în Ţara
H
Românească şi Grigore Alexandru Ghica în Moldova2 Acest important document
oferea informaţii i nteresante despre "les rapporls d'economie dirigee turco-roumains
dans la seconde moitie du XVIIIc siecle"245 Necesitatea aprovizionării preferenţiale şi
sigure a Istanbulului cu produse de consum de strictă necesitate şi cu materii prime
pentru activitatea meşteşugărească i-a determinat pe sultanii otomani de la mijlocul
secolului al XVII I -lea să emită o serie de "decrete imperiale", prin care interziceau
exportul în Jările Europei Centrale a unor produse alimentare româneşti de strictă
necesitate şi consolidau monopolul (muhiiy 'aa) otoman asupra anterior amintitului
export românesc. Ferml"in-ul sultanului Mustafa III, din iunie 1 764, conţinea toate
detaliile de ordin "tehnic" necesare pentru îndeplinirea procedurilor şi finalităţilor
impuse de această situaţie. Autoarea a caracterizat relatiile comerciale româno
otomane în a doua jumătate a secolului al XVII I-lea ca ti ind "dirijate, îndreptate"
către asigurarea aprovizionării constante şi sigure a marii metropole Istanbul cu
produsele alimentare primare. "Le fi rman, a afirmat M.M. Alexandrescu-Dersca în
concluzie, ( . . . ) fournit un exemple frappant du n!gime de contrainte impose aux
principautes par les besoins alimentaires d ' une capitale surpeuplee et improductive
d'une pari, et de I'autre par la necessite de soutenir, pour des raisons fiscales, les
privileges octroyes aux corporations commerciales (esnci() de cette capitale"H 6
-

Acest studiu de caz al tânărului turcolog român, bazat pe i nterpretarea unui
important document sultanal otoman, a oferit o interesantă imagine de ansamblu
2"'1

Pr. Hugas lngigian,

faşulilml din (lzu. San){eacul din Ozu .mu Oc:iakm· unde imră şi Tăwrii din

(sic!), traducere de H_ Dj. Siruni, în "Ani. Revistâ de Cultură Armeană", anul l,
voi. IV/noiembrie 1 936, Bucureşti, pp. 65--69. Vezi ŞI nota bibhogralică semnată de M. Sânzâianu in
"R.I.R.". VII, 1 937, fasc. l-IV. Bucureşli, p. 2 1 9
l-1-1 Maria-Matilda Alexandrescu-Dersca, A propo.\· d 'unfirman du sul/an Mu.vtaji:J 111, i n «B.", VII, 2,
Bucaresl, pp. 363-391
" ' lhidem, p. J6J.
"6 Ibidem, p. 364; vezi şi nota bibliografică semnalA de Aurel Decei-N. Beldiceanu, K.M.R., p. 334.
Huceac sau l'es.mra\'ia
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asupra caracterului şi evoluţiei relaţiilor economico-comerciale româno--otomane în a
doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Ipoteza emisă de autoare a fost acceptată în
istoriografia românească, şi abia cercetările în imensele arhive otomane, întreprinse în
ultimele două-trei decenii, au nuanţat concluziile formulate de M.M. Alexandrescu
Dersca acum mai bine de j umătate de secol. De altfel, trebuie precizat faptul că
relaţiile economico--t:omerciale "dirijate" româno--otomane din perioada amintită nu
erau "exclusiviste" în direcţia Principatele Române-Istanbul, ci au existat exporturi
româneşti şi în Polonia, Transilvania, Imperiul Habsburgic etc., pe care fermiin-ul din
1 764 1e recunoştea, declarându-le însă "ilegale" şi interzicându-le în consecinţă.
În cadrul studiului său Activitatea politicii a lui Manuk bey Mir=aian!, H. Dj .
Siruni a consacrat un capitol special legăturilor de prietenie, de colaborare şi de afaceri
financiaro-comerciale dintre armeanul Manuk Mirzaianţ şi Hayriiktiir Mustafa piişii,
H
a )'lin de Rus<;:uk 7 Folosind documente otomane şi armeneşti inedite, autorul a
urmărit să clarifice prin această contribuţie '·( . . . ) un episode de la vie de Manouk-Bey:
celui de ses relations avec Balrakdar Moustafa Pacha et son role dans les evenements
de l 'annee 1 808, evenements decisifs non seulement pour I'Empire ottoman, mais
aussi pour l'histoire des peuples riverains du Danube"2�8 .
Istoricul Siruni a prezentat principalele date biografice referitoare la bogatul şi
influentul armean 249, cât şi la puternicul şi ambiţiosul a 'ylin de Rus<;:uk250 În ceea ce
priveşte relaţiile dintre cele două personalităţi, autorul a concluzionat că "Bairaktar
Mustafa piişii entrait dans ! ' arene politique dans un moment ou I'Empire ottoman
tranversait une crise des plus graves. I l ( . . . ) trouva dans la personne de Manouk un
aide precieux. Celui-ci ţtait non seulement un conseiller estime, mais aussi son
homme de confiance"25 1 . Manuk bey avea o puternică influenţă asupra lui M ustafa
paşii, folosindu-! într-un mod subtil pe acesta pentru a păstra pacea şi securitatea
cotidiană într-o zonă întinsă în jurul Rus<;:iukului, atât în folosul locuitorilor de la
Dunărea de jos, cât şi pentru propriile sale interese financiar--t:omerciale25 2 .
A 'yiin-ii din zona Dunării de jos unnăreau cu interes evenimetele politice ce se
derulau la Istanbul şi în celelalte porovincii ale Imperiului otoman în timpul domniei
sultanului reformator Selîm al III-lea ( 1 789-1 807). Încercările de modernizare în spirit
occidental a instituţiilor vastului imperiu, întreprinse de îndrăzneţul piidiş<ih, au
scindat clasa politică şi societatea otomană în două tabere: reformistă, căreia i s-a
H.Dj. Siruni, HairakdarMoustaji:J l'acha e/Manouk Hey. ''Prii1CedeMoldao.-'ie", in"B.", voi. VT/1943,
Bucaresl, pp. 53-1 00.
lhidem, p. 58
"9 Ibidem, pp. 53-58; 66-7 1 .
250
lhidem, pp. 58-62.
251 Ibidem, p. 62
252
/hidem, pp. 65-66.
2-17

''"
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alăturat şi Mustafa-piişii, şi cea antirefonnistă, în care yenireri-ii şi ulemii '-lele jucau
un rol important. Victoria celei din urmă a însemnat eşecul refonnelor Ni=iim-i cedid
şi detronarea lui Selîm al I II-lea (29 mai 1 807), dar şi intrarea intempestivă pe scena
m
politică otomană a ambiţiosului Hayrăktiir _
Cu sprijinul unei puternice annate organizate şi înannate confonn sistemului
mi litar occidental, BayriikWr Mustata paşii a intrat în Istanbul, 1-a detronat pe
incapabilul şi mediocru! sultan Mustafa al IV -lea, 1-a urcat pe tron pe fratele acestuia,
Mahmud al I l-lea, a fost numit mare vizir (iulie 1 808) şi a început activitatea, pe cât de
îndrăzneală, pe atât de primejdioasă, de reintroducere a reformelor initiale de Selîm al
l ll-lea. Primul pas 1-ar fi constituit neutralizarea din rădăcini a corpurilor de
254
yenireri
Dar opozitia for1elor antireformiste a fost prea puternică iar greşelile
politice ale lui Mustafa paşii prea mari pentru ca acesta să înfăptuiască în timpul
scurtului său mare vizirat obiectivele propuse. Lăsînd deoparte prudenta şi moderaţia
sa politică caracteristice şi ignorând în mod repetat sfaturile pertinente şi realiste date
de confidentul său Manuk hey, marele vizir a pierdut simţul realităţii politico-militaro
sociale şi sprijinul foştilor săi adepţi. A fost ucis la 1 6 noiembrie 1 808, în unna unui
atac-surpriză al forţelor militare antireformiste2 55 .
Manuk hey, pe care Mustafa {'lişă 1-a numit, printr-o "mare adresă vizirală",
··principe al Moldovei'' (22 septembrie 1 808), confidentul marelui vizir la Istanbul în
lunile octombrie-noiembrie 1 808, a reuşit să scape cu viaţă din aceste tragice şi
însângerate evenimente, să părăsească lstanbului şi să se stabilească la Bucureşti 2 5 6
Acest studiu al orientalistului-turcolog 1-I.Dj . Siruni, asupra căruia am insistat în
detaliu, a fost o importantă contribuţie la elucidarea desfăşurării evenimetelor politice
din Imperiul otoman la începutul secol ului al XIX-lea (mai ales între anii 1 807- 1 808),
la înţelegerea raporturilor complexe şi dinamice dintre conservatorismul şi
refonnismul otoman, dintre zonele provinciale/periferie (în cazul nostru Dunărea de
jos-Rus�iuk), veritabile centre locale de putere, şi marea capitală Istanbul (unde erau
iniţiate şi, paradoxal, înecate în sânge încercările oamenilor politici otomani de înnoire
a institutiilor statale imperiale). Trebuie să mai adaug şi sublinierea obiectivă de către
autor a rolului pe care 1-a jucat Manuk hey (cu o importantă activitate financiar
comercială şi politică în spaţiul românesc) pe lângă a )•iin-ul şi, apoi, marele vizir
adept şi promotor al înnoirii: Bayriiktiir Mustafa paşii: om de încredere şi sfătuitor
politic.

"' lhidem, pp.

'" lhidem, pp

'" Ibidem, pp.

256 Jhidem, pp.

7 1 -76.
76-82.
82-85; 91-96.
86-9 1 ; 96-1 00.
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Contribuţia lui Siruni a fost rccenzată favorabil în tara noastră257 , iar publicarea
ei în limba tranceză i-a asigurat circulaţia în istoriografia mondială. Totuşi,
orientalistul sovietic A F. Miller nu a folosit şi m1 a citat în clasica sa monografie
258
consacrată lui Mustafa pcîşa studiul turcologului român.
Tot în legătură cu epoca reformelor în Imperiul otoman, Cornelia C Bodca a
publicat tragmente din însemnările de călătorie în '·Turcia" (ms. nr. 2446 de la B.A.R.)
ale transilvăneanului Moise Nicoară, care. stabilit în Ţara Româneasc�., a vizitat
Peninsula Balcanică otomană şi capitala sultanală în 1 8 1 4 şi 1 83 1 259 Din aceste
impresii de călătorie reieşea modul în care au fost percepute de către un român
cauzele, caracterul, evoluţia şi finalitatea transformărilor din societatea otomană
initiale de sultanul reformator Mahmud al II-lea, care fusese întronat de Bayrakuir
Mustafa păşă.
Turcologul Aurel Decei a elaborat pentru Islam Anstklopedisi articolele
referitoare la Ţările Române şi la relaţiile complexe româno-otomane în evul mediu şi
în epoca modernă. Astfel, în articolul Bogdan (MoiJo.-a) a oferit datele esenţiale
despre geografia şi istoria acestui pământ românesc (mii. IV î.e.c.-1 878). Un loc
i mportant 1-a ocupat analiza relaţiilor moldo-otomane ( 1 420-1 859), legături ce aveau
la bază 'ahdmime-lele (capitulaţiile) acordate de sultanii otomani conducătorilor
moldavi. Autorul a acceptat ca dată a plă[ii primului tribut al Moldovei către sultanul
Mehmed al II-lea anul 1455, preluând necritic informatia din studiul lui Franz
Babinger publicat în 1 936, datare ce s-a dovedit ulterior a fi eronată. O bibliOb'Tafie
260
selectivă a întregit analiza turcologului român
Despre E_j/ak ( Ţara Româneasc·ci) autoru 1 a făcut o prezentare geogratico
istorică (mii. 1 î.e.c.-1 878) şi bibl iografică, insistând asupra caracterului relatiilor
valaho-otomane ( 1 368-1 878), bazate pe 'ahdniime- le. ln ceea ce priveşte politica
antiotomană a lui Mircea cel Bătrân, a preluat ideile generale din monografia
1
medievistului P. P. Panaitescu consacrată viteazului voievod ( 1 944)26 . l n articolul
/:"rdel (Ardeal, Transilvania), elaborat în colaborare cu istoricul turc M. Tayyib
Gokbilgin, a schi ţat coordonatele geografice şi istorice (mii. III î.e.c.-1 920) ale
evoluţiei acestei provincii intracarpatice româneşti, accentul punându-se pe relaţiile
257 Aurei Dece1 - N ic oară Bel diceanu,

K.AI.R. . p. 345� M1hail Guboglu, Orientali.'itica română, p 326;
idem, ( ·ontrthlllimurmonames, p. 466; idem, Pa/eograjia, p. 1 9.
511
2 A.F. Miller, Mu.Hafa paşa Hairaklar. Ouomanskaia /mperia v nacea/e XIX-ogo 1·eka, Moskva
Leningrad, 1 947, 508 p.; lraducere franceză; A1ustapha l'acha Halraktar, B ucarest, 1 975, 466 p
25<J Corneila C. Bodea, Les re.fle.tions d 'rm Rounrain sur l 'fpuque du Tanzimal en Turquie, în
"R.H.S.E.E.", X!V-e annee, n-os 4�/Avni-J uin 1 9c 7, Bucarest, pp. 1 50-1 63 şi n-os 1 0- 1 2/0ctobre
Decembre 1 937, pp. 307-333
2"' Aurei Dccei, Bo_i!dăn, în Islam Ansiklopedisi, 2-<:0 C'itt. Istanb u l, 1 949, pp. 697-705.
261
ldern , l;f/ăk, loc. cit., 4-cu Citt, Istanbul, 1 945, pp. 1 78-1 89.
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complexe transilvano-otomane ( 1 39 1 - 1 699). Î n perioada 1 54 1 - 1 688, în care
Transilvania a fost principat autonom sub protecţie tributară otomană, la baza acestor
legături au stat 'ahdniime-lele acordate de sultanii otomani principilor ardeleni.
Autorul a conturat şi evoluţia cantitativă a harcir-ului plătit de această provincie. O
bogată bibliografie tematică a completat această prezentare 262
Aurel Decei a oferit informaţi i geografice, istorice şi bibliografice şi despre
Porţile de Fier sau trecătoarea Cazanelor, subliniind rolul acestora şi a regiunii
înconjurătoare în cadrul relaţiilor şi vecmătăţii româno-otomane26]
În articolul Fenerler (Fanarioti) turcologiul român a sintetizat informaţiile
istorice şi contribuţiile istoriografice referitoare la acest grup etno-politico-
diplomatico--c ultural. Fanarioţii erau de crigine greacă şi locuiau în cartierul /"ener din
Istanbul, de unde derivă şi numele lor. Din rândul acestora s-au recrutat şi membrii
corpului dragomanilor (interpreţilor, traducătorilor), fie pe lângă consulatele statelor
occidentale în capitala otomană, fie pe lângă curtea sultanală stanbuliotă. Din rândul
marilor familii fanariote au fost numiţi, de către sultan, domni în Moldova şi Ţara
Românească, în perioada 1 7 1 1 / 1 7 1 6- 1 82 1 . Fanario)ii au jucat un important rol de
intermediari, de mediatori atât între Imperiul otoman şi statele europene, cât şi între
imperiul sultanilor şi Principatele Române, pe plan politic, diplomatic, cultural etc.,
între sec. XVII-încep. sec. XIX264
Aurel Decei a fost singurul orientalist-turcolog român care a elaborat articolele
referitoare la Ţările Române şi la spaţiul carpato--d unărean incluse în prestigioasa
1.\'/ăm An.l'iklopedisi. Aceasta nu era în fapt decât traducerea în limba turcă a ediţiei 1
din /:'ncyclopaedw <?! Islam, voi. 1-IV + supl., Leiden, 1 908·-1 937, la care s-au
adăugat alte articole referitoare la turcii otomani, elaborate de istoricii turci. Aurel
Decei, a cărui activitate ştiinţifică turcologică se bucura de o înaltă apreciere în Turcia,
a avut astfel posibilitatea să prezinte, pe baza interpretării izvoarelor istorice din
arhivele, bibliotecile şi muzeele publice sau private otomane, descoperite de el însuşi,
şi a literaturii istorice de specialitate, adevăratul caracter al relaţiilor pe diferite planuri
româno-otomane în secolele XIV-XIX. Î n felul acesta au fost prezentate istoriografiei
mondiale şi punctele de vedere ale istoriografiei româneşti referitoare la subiectele
istorice amintite anterior.
În România aceste contribuţii ale lui Aurel Decei au fost bine primite şi elogios
recenzate de istoricii români, C.C. Giurescu, de exemplu, apreciindu-le la justa lor
valoare ştiinţifică 2r,5 .
262

ldem, l:'rdel, loc. cit., 4-cil Cilt, Istanbul, 1 945, pp. 293-306
"''
ldem, /Jemir-K<1JII, loc. cit. . 3-cu Cilt, Istanbul, 1 945, pp. 523-526
'"' Idem, Fenerler, in "1. A.", IV-cii Cilt, 1 946. Istanbul, pp 547-550.

265 Astfel, despre colaborarea lui A urei Decei la 1.\-lăm Am"ik/opedisi, C.C. Giurescu a specificat: "Trebuie
subliniat cu deosebită satisfacJie faptul că Aurel Decei, cel mai de seamă dintre orientaliştii români şi
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Istoricul Gh. 1. Brătianu a trecut sumar în revistă relaţiile româno--otomane de-a
lungul secolelor, cu ocazia constituirii Î nţelegerii Balcanice (februarie 1 934) şi a
vizitei ministrului turc al Afacerilor Externe, Tevfik RuşiO Aras, la Bucure�ti (mai
1 934)266 Turcii au fost populaţii uralo-altaice cu o înrâurire deosebită asupra
trecutului istoric românesc: începând din sec. X e.c. pegenegii, cumanii, mongolo
tătarii, osmanlâii--{)tomanii au influenţat evolu!ia istorică a poporului băştinaş din
spaţiul carpato-danubiano-pontic. Dominaţia otomană asupra Ţărilor Române, cu
diferite grade de intensitate, a durat între 1 369- 1 878. După Războiul de independenţă,
românii nu i-au mai considerat pe otomani "vrăjmaşi ereditari", ci i-au respectat şi
stimat. Autorul a insistat în mod deosebit asupra renaşterii Turciei moderne sub
conducerea lui Mustafa Kemal Atatilrk, exprimându-şi speranta că aceasta va promova
o politică externă diametral opusă celei duse de fostul Imperiu otoman, că va fi un
exemplu demn de urmat şi pentru alte (ări europene.
Acest succint editorial a oferit opiniei publice româneşti principalele
caracteristici şi coordonate evenimentiale ale evolu(iei relatiilor complexe româno
otomano/turce între sec. XlV-1934.
Preocupările istoriografice ale lui N. Iorga, circumscrise tematicii abordate în
acest subcapitol, au fost analizate într-un studiu special, unde am precizat locul şi rolul
acestora în opera istorică a Magistrului de la Vălenii de Munte şi în evoluţia
7
turcologiei româneşti interbelice26

Abordarea relaţii/lor JUridica diplomalice otomano-române în secolele XIV
XIX a fost a doua direcţie tematică în cadrul preocupi!.rilor româneşti de turcologie c u
continut istoric.
I.D. Condurachi a studiat problema reprezentanţilor oficiali ai domnilor
Moldovei la Istanbul în secolul secolul al XVII-leir.R _ În primul capitol al contribuţiei
posesorul unei biblioteci de specialitate unice in România. a fost însărcinat cu redactarea articolelor care
privesc poporul român în "Islâm Ansikloped1si", e o garan1 ie de competentli şi obiectivitate" (notă
bibliografică in "R.I.R.", XVI, 1946, Bucureşti, fasc. IV, p. 402 f,f/iik. !flak) Aceleaşi aprecieri despre
f.'rdel. Frdll 1't•ya }�'rde/i.\"tan. loc. cit.. p. 402, sau despre J)emir-Kapt: "expunere sintetică asupra"Porţilor
de Fier" sau "Cazane lor Dunării" a eminentului nostru orienta1ist" (loc. cii., fasc. 1, p. 1 1 1 )
2�>(• Gh. 1. Brătianu, Din legăturile noastre cu turcii, in "Mişcarea", an XXVII/1 934, nr 994/joi 24 ma1
1 934, Bucureşti, pp. 1-2
l(•?
Dan Prodan, Conlrihutia lui Nicolae Iorga la de:roltarea orientalisticii-turcologiei, in .,A.M.S.", II,
2002, Botoşani, pp. 9 1 -98� idem. Preocupflri de onentaliMici·-turcologie in opera lui Nicolae Iorga, in
"A . I. l . X . l . ". XXXVI li, 200 1 , 1aşi, pp. 222-223; A. Decei - N. deldJceanu, KM/1. , pp. 3 39-342.
""
Ioan D. Condurachi, Soli şi agenţi ai domnilor Mold<JJ'ei la Poartă in .<ecolul al XI "//-lea Bucureşti,
Tipogralia "Cuhura", 1 920, 7 1 p.
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autorul a analizat în<·epzllurile relaţiilor politice ale Moldovei cu Turda: primele
contacte militare au avut loc în 1 420, în 1 432 şi în 1 4 54. Doi ani mai târziu, în 1456,
Petru Aron a plătit sultanului otoman primul tribut al Moldovei. Domnii moldoveni,
începând cu Ştefan cel Mare, au plătit constant otomanilor tribului anual. Din a doua
j umătate a secolului al XVI-lea conducătorii otomani s-au amestecat tot mai mult în
treburile interne ale Moldovei, Jstanbulul fiind locul unde se decidea soarta domnilor
6
acestei ţări2 9
În capitolul următor. LD. Condurachi a studiat statutul şi atribuţiile persoanelor
prin intermediul cărora se înlre(ineau raporllm polilice cu lun·ii: solii, ostaticii,
protectorii şi agenţii sau "capuchehaialele". Din a doua jumătate a secolului al XVI-lea
cei mai importanţi reprezentanţi ai domnului Moldovei la Istanbul au fost agenţii sau
"capuchehawlele . Prima kapukehity<i a fost boierul Duca, agentul lui Petru Şchiopul.
Puteau activa una sau mai multe kapukeh<iy<i-le, nici o reglementare sau tradiţie
netixând numărul lor. În principiu, acestor agenţi nu li se cereau calităţi speciale, dar
complexitatea vieţii politic(}-·diplomatice de la Istanbul impunea, obiectiv, prezenţa
unor persoane cu însuşiri deosebite, cu o bogată experienţă diplomatică, culte,
cunoscătoare a limbilor străine ce se vorbeau în capitala imperiului. Erau numiţi cei
mai importanti boieri divaniţi, unii fii ai domnilor aflaţi pc tron, în mod excepţional
anumiti diplomaţi sau oameni de afaceri străini 270
"

Atributiile kapukehiiy<i-lelor au fost astfel sintetizate de autor: să promoveze
interesele şi să apere tronul şi viata domnului pe care îl reprezenta în rela!iile cu
sultanul şi inaltii demnitari otomani; să predea la Istanbul tribului anual al ţării; să fie
intermediar în transmiterea ştirilor şi informaţiilor de la domn la otomani şi viceversa;
să întreţină bune relaţii diplomatice cu reprezentanţii statelor vecine; să infonneze pe
domn despre eventualele intrigi şi pericole ce i-ar fi ameninţat tronul şi să încerce să le
contracareze prin plata unor mari sume de bani înaltilor demnitari otomani; să mentină
legătura cu reprezentan!ii bisericii creştin--ortodoxe din Imperiul otoman; să rezolve
problemeleorganizatorico-financiare ale misiunii lor la Jstanbul 27 1 .
Kapukch<iy<i-lele nu se bucurau de imunitate diplomatică, securitatea vieţii lor
nu era garantată, aceasta fiind la bunul plac şi la libera apreciere a conducătorilor
otomani. Pentru activitatea lor, aceşti agenti domneşti erau recompensaţi cu sume de
bani sau cu moşii în Moldova. Ei îl informau periodic, în scris sau verbal, prin curieri
speciali, pe domni în legătură cu derularea misiunii lor la Istanbul şi cu evoluţia
evenimentelor din capitala otomană. Sediul misiunii lor era la Hogd<in Sar<iy, format
din locuinţe şi camere oficiale, grupate în jurul bisericii ortodoxe272

"'9 Ibidem, pp.

9-16.
1 6-50.
271 lbtdem, pp. 5 1 -54.
272 /hidem, pp. 54-70.
"" Ibidem, pp.
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Contribuţia lui I.D. Condurachi nu avea bibliografia izvoarelor istorice folosite
şi a lucrărilor ştiinţifice utilizate, ceea ce ma împiedică să fac apreiceri în legătură cu
baza informaţionala ce a stat la originea elaborării ei. Oricum, acest studiu a sintetizat
informaţiile izvoarelor istorice editate în (ară şi peste hotare şi concluziile cercetărilor
referitoare la relaţiile româno--otomane apărute până prin 1 920. Personal, am
recunoscut unele afirmaţii şi concluzii preluate din sinteza otomană a lui Nicolae
Iorga, G. O. R. , voi. 1-111. Nu cred că autorul ştia limba turco--osmană şi că folosea
alfabetul arab, sau că ar fi făcut cercetări în arhivele otomane. Pe de altă parte,
lucrarea lui 1.0. Condurachi era şi o invitaţie adresată istoricilor români din perioada
interbelică de a continua cercetările în legătură cu acest incitant subiect.
Bir6 Vencel a studiat originea, caracteristicile şi evoluţia statutului politico-
juridico--diplomatic al solilor Transilvaniei la Istanbul în perioada suzeranităţii
otomane asupra provinciei româneşti intracarpatice2 73 Această analiză a fost făcută
doar pe baza i nterpretării izvoarelor istorice documentaro-narative maghiare,
transilvănene, germane etc. şi a traducerilor în diferite limbi europene ale unor surse
istorice otomane de aceleaşi categorii. Necunoscând limba turcă şi alfabetul arab,
autorul nu a putut întreprinde cercetari directe, nemijlocite, în arhivele, bibliotecile sau
muzeele din Istanbul (cum a efectuat, de exemplu, contemporanul sau lmre Karacson
în perioada 1 907- 1 9 1 1 ). Bir6 Vencel a considerat că însuşi instituţia solilor ardeleni la
Istanbul era o dovadă clară a statutului politico--juridico--militar etc. specific pe care îl
avea Transilvania în relaţiile complexe cu Imperiul otoman. Reprezentanţii
diplomatici ardeleni apărau şi promovau interesele complexe transilvane la Istanbul,
iar uneori şi pe cele moldovene şi muntene. Autorităţile otomane, centrale şi
provinciale, acordau solilor ardeleni acelaşi statut politico--j uridico--diplomatic şi
acelaşi tratament ca şi reprezentantilor diplomatici ai marilor puteri europene.
Kapukehtiyii-lele Transilvaniei îşi aveau reşedinţa la Erdel Sariiy. De o importanţă
istorică deosebită sunt tabelele cu numele solilor ardeleni la Istanbul şi a
"învăţăceilor" transilvăneni trimişi în capitala sultanală să înveţe limba turco--osmană,
pentru ca ulterior să �oală fi folosiţi în activitatea diplomatică, aceste liste acoperind
perioada 1 543- 1 6882 4. Istoricul clujean nu a încadrat însă analiza sa segmcnţială în
sfera mai cuprinzătoare a studierii caracterului şi evoluţiei relaţiilor complexe, pe
multiple planuri, transilvano--otomane în perioada 1 54 1 - 1 688/1 699. Trecând peste
aspectele amendabile subliniate anterior, contribuţia lui Bir6 Vencel, prin
sistematizarea informaţiilor istorice din diferite surse, tabelele şi listele întocmite,
273 Bir6 Vencel,
Felezu,

Statutul,

portrr!jQhoz)-{H.

lirdcty Ki!velei a Por/un (Solii Ardealului la Poarlă).

1 996,

Napoca,p. 7.
Bir6 Vencel, op.

m

PP-

54-56. Vezi şi Csetri Elek,

J ·_ - - Portretul mmi ade 1"ăral om şi
cii. ,

CluJ, 1 92 1 , 1 40 p. Vezi şi Călin

Hiro l 'ence/ (J�'gy iga: emher es WrteneuuJli.\

i.uoricj,

in ..Kereszteny Sz6", 1, nr. 20/ 1 990, Cluj

pp. 1 1 3- t 37; Călin Felezeu, Sia/ului, pp. 333-356.
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concluziile formulate, a reprezentat un "pas inainte" istoriografic in problema
abordată.
Aurei H. Goli mas a reluat şi extins studiul problemei reprezentantilor oficiali ai
domnilor Moldovei la Istanbul (in i ntervalul sec. XVI-1 829), corobora! cu o analiză şi
o incercare de clasificare a ·'poruncilor Portii către Moldova" în aceeaşi perioadă2 75
Autorul a prefaţat studiul său cu un capitol în care a încercat să stabilească
216
incepUiul legăturilor de drept ale Moldovei cu turcii
După ciocniri militare şi
con lacte diplomatice sporadice în intervalul 1 420- 1 455, "în 1 456, şi poate înainte de
29 iulie", Petru III Aron a "închinat" tara otomanilor, angajându-se, împreună cu
boierii tării, să le plătească un "peşcheş" (nu tribut') anual de 2.000 de galbeni.
Supunerea la plata unui peşcheş a lui Petru Aron era departe de a fi o subjugare sau o
ştirbire a neatârn1rii tării. Suntem în fata unei închinări sau capitulatii, şi aceasta nu
implica vasalitate277 "Închinarea" Moldovei la otomani a durat până în 1 538, când
această ţară românească a devenit vasală Portii Otomane. În 1 496 Ştefan cel Mare '·s-a
închianl Portii", plătind un "peşcheş" de 4.000 de galbeni şi "primind un act formal
subscris, poate un Hatt-i-hlimaiun". Cu toate acestea, "în 1 496 situatia de jure a
Moldovei era aceea de pe timpul lui Petru vodă Aron". In cadrul acestei categorii de
relaţii moldo-otomane s-a impus necesitatea ca domnul Moldovei să fie reprezentat la
Istanbul de persoane cu un statut juridico-diplomatic special: soli, ostatici ("agenti
extraordinari'') şi "capuchehăi, agenti permanenti". "Începutul instituţiei capuchehăilor
trebuie socotit după moartea lui Ştefan cel Mare"2 78 , a afirmat Aurei H. Golimas.
Tânărul istoric a apreciat corect că Moldova "s-a închinat" şi a plătit primul
"peşcheş" otomanilor in 1 4 56, respingând anul 1 455, propus de turcologul german
f'ranz Babinger. A greşit însă datând mult controversatul act al sultanului Mehmed I l
din 5 octombrie [ 1 455] în anul următor, 1456. Datorită unei erori de logică istorică, a
inversat "cauza" cu "efectul" tatonărilor diplomatice otomano--moldave din intervalul
octombrie 1 455-iulie 1 456.
O formă dezvoltată a acestui prim capitol al contribuţiei lui Aurel H Golimas
fusese deja publicată27Y , iar o sinteză a întregii lucrări a apărut la sfârşitul anului
1 943 2RO

Aurel H Golimas, Desprecapuchehăile Mold01•ei şi ponmci/e Portii ctJtre Moldm·a pân/1 la 1829.
abreviat lJe!ipre
capudteMil< Mo/Juvei), laşi, 1 943, It+ 1 52 p.

275

Contrihuţii la cunoaşterea rapoartelor de drepl dintre A1oldmu şi turci (infra

276 lhidem,
"'
lhidem,
""
lhidem,
279

pp 1 -1 7.
pp. 5�
pp. 1 4 - 1 7

ldem, Sensul lnchinlirii de la t Q.dui a lui Petn1 mda Aron. JJin legăturile de drept ale Moldovei cu
extras din revista "Cuget Moldovenesc", nr 9-1 2/Septembrie-Decembrie 1940,1aşi, 1 8

Poarta Otomană.
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După ce a insistat asupra "agenţilor extraordinari" ai Moldovei la Istanbul, soli,
ostateci şi protectori 2 8 1 , autorul s-a oprit asupra "agenţilor permanenţi" ai ţării est
carpatice în capitala otomană: "capuchehăile"
Instituţia "capuchehailâcului" a fost organizată la sfârşitul secolului al XV-lea
sau la începutul celui următor, funcţionând în perioada "închinării" (până în 1 538) ca
un simbol al suveranităţii externe a Moldovei, iar după acest an, ce marca începutul
"vasalităţii" ţării est--<:arpatice, ca reprezentantă permanentă a domnului moldav la
Istanbul. Agentul permanent se numea "capuchehaie", cuvântul fiind "de origine
turco-persană, ( . . . ) şi înseamnă stâpânul casei, mtendentul unei gospodării,
admini.<rratorul curtii, căpătând numai în urmă şi înţelesul de repre=entant, agent
(sub!. D. P.)" Un sinonim folosit des în epocă a fost vechi/ 282
Desemnarea "capuchehăilor"' se făcea de către domnul Moldovei, în perioadele
de interregnum de caimacamul sau caimacamii acesteia, de înalţii funcţionari otomani
sau, indirect, de diplomaţii marilor puteri europene, care trebuiau să-şi promoveze şi
să-şi apere propriile interese între Carpaţii Orientali, Nistru şi Dunărea inferioară.
Domnul Moldovei putea numi în acest ·'post foarte important pentru siguranţa
domniei" o rudă apropiată sau "boieri cu caftane şi ranguri, cu aptitudini, înzestraţi şi
culţi". Nu se cunoaşte nici un caz în care funcţia ar fi fost obţinută de o "faţă"
bisericească. Toţi trebuiau să fie "activi" pe plan politico-diplomatic, să cunoască şi să
vorbească "limba turcă", să aibă sau să-şi creeze legături vaste cu toţi factorii
determinanţi din viaţa politică constantinopolitană 283
Nu a existat o lege sau o cutumă ce să fi stabilit un anumit număr al
"capuchehăilor" Moldovei la Istanbul. În funcţie de mai mulţi factori, subiectivi şi
obiectivi, au activat una sau două, trei, patru, cinci ori chiar şase "capuchehăi"
simultan. În caz de pluralitate, mai ales în "secolul fanariot", domul desemna un şef al
misiunii diplomatice, numit "başcapuchehaia". La fel ca numărul acestor agenţi, nici
durata serviciului lor nu era stabilită legal sau cutumiar, putând fi de la câteva luni la
câţiva ani. "Capuchehăile" erau ajutate în misiunile lor de un "personal de serviciu"
p., vezi nota bibliografică semnată de M. Sânzâianu in "R.I.R.", XIII, 1 943, Bucureşti, fasc. 1, pp. 1 2 1 1 22; Aurel Decei · NicoarăBeldiceanu, K.M.R., p . 339.
ldem, Din politica Mo/dol'(!t jil!fl de turci, in revista "Cetatea Moldovei", an IV, voi. XI, nr.
1 2/decembrie 1 943, laşi, PP- 289-295. Autorul a orerit o imagine de ansamblu asupra relaţiilor complexe,
pe multiple planuri, mold<ratomane în perioada 1420-1 829,concluzionând că Moldova a luptat să se
mentină pe linia unei politici independeme fată de turci : "( . . . )Această politica ( . . . ) a fOst in functie şi de
oamenii ce o dirijau" Pornind de la faptul că la laşi exista catedra de Turcologie onorată de Franz
Babinger, Aurel H. Golimas a propus intensificarea cercetării şi cunoaşterii "raporturilor turca
moldovene" (p. 295).
"'
Idem, /Je.>precapudwhlii/e Mo/dm•ei, pp. 1 8-25.
"2 Ibidem, pp. 26-32.
m Ibidem, pp. 33-40.
lHO
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recrutat fie din Moldova, fie din Istanbul, sau mixt, din ambele spaţii geografico
R
politice2 � .
Pentru îndeplinirea în bune condiţii şi cu finalităţile dorite a misiunilor lor la
Istanbul, "capuchehăile" au cheltuit întotdeauna mari sume de bani trimise special din
ţară. "Interesul Moldovei trebuia susţinut prin orice mijloace". Activitatea lor era
răsplătită de către domn prin acordarea de sume de bani sau "donaţii", ce constau în
sate sau moşii. "Abia în «secolul fanariot)) aceşti agenţi permanenţi au fost
recompensaţi cu sume de bani acordate regulat". Sfera de activitate şi îndatoririle
"capuchehăilor" au fost sintetizate de Aurel H. Golimas astfel: să apere domnia, viaţa
şi demnitatea domnilor Moldovei, când acestea erau ameninţate; să afle şi să anihileze
orice complot împotriva domnului şi ţării, informându-1 rapid şi corect pe acesta; să
mijlocească corespondenţa între conducătorul Moldovei şi înalţii dregători otomani,
insistând când era cazul pentru emiterea rapidă a unor acte oficiale otomane necesare
domnului; să participe la solemnităţile de i nvestitură ale stăpânului lor desfăşurate la
Istanbul; sa întreţină relaţii diplomatice prieteneşti cu reprezentanţii oficiali ai marilor
puteri europene în capitala otomană; să ofere daruri şi sume de bani înalţi lor demnitari
otomani, cu ocazia marilor sărbători religioase musulmane; să intervină pentru
rezolvarea problemelor religioase ale comunităţii creştin-{)rtodoxe din Istanbul şi din
Imperiul otoman; să facă demersurile şi pregătirile necesare în vederea desfăşurării în
condiţii deosebite a unui eveniment matrimonial din familia domnului; de a lua parte
la toate festivităţile organizate de sau în cinstea sultanului, marelui vizir sau a altor
mari demnitari otomani, a le oferi consistente "atenţii" din partea domnului Moldovei
şi de "a face spionaj'' pentru acesta; de a-1 îngropa creştineşte pe domnul Moldovei
ucis de otomani la Istanbul sau de a-i trimite în secret rămăşiţele pământeşti în ţarăm .
Statutul j uridico-diplomatic al ·'capuchehăilor" Moldovei la Istanbul nu a fost,
până în 1 774, prin tratatul de la Kii<;iik Kaynarca, fixat printr-o reglementare oficială
bilaterală otomano-moldavă. Agenţii permanenţi ai Moldovei nu s-au bucurat de
imunitatea şi siguranţa persoanei şi misiunii, fiind consideraţi de otomani ca
reprezentanti ai conducătorului unei ţări "închinate" sau "vasate·· . Ei puteau fi
mustraţi, maltrataţi, închişi sau chiar ucişi. După 1 774 "capuchehăile" au fost
acceptate, cel puţin teoretico-juridic, ca membri ai corpului diplomatic european
acreditat oficial la Istanbul. În continuare, autorul a inventariat "numele de capuchehăi
R6
cunoscute"2 , care au rezidat în secolele XVI-XVII în "palatul" oficial al agenţiei
Moldovei din Stanbul: Bogdan Sarai"2 R 7 În acest context, Aurel H. Golimas a
considerat, în mod eronat, că otomani i au atribuit Moldovei numele ·'Bogdania",
'" Ibidem,
"' Ibidem,

pp. 4 1-5 1
pp. 52--'>7.
2"' Ibidem, pp. 68-98.
287
Ibidem. pp. 99- 1 07. Despre biserica ortodoxă a acestei reşedinte vezi pp. 108-1 1 2.
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"Cara-Bogdania" sau "Bugdania" plecând de la marea producţie de grâu (în turco
osmană "bugday, bogday") ce se obţinea în rară în mod obişnuit.
În partea a doua a luc1ării sale, autorul a studiat "Poruncile Porţii către Moldova
până în 1 829", ca forme <je manifestare documentară a "raporturilor de drept"' moldo
otomane în sec. XV-XIX. După o privire de ansamblu asupra documentelor oficiale
otomane adresate Moldovei şi a emitenţilor lor, tânărul istoric a încercat o clasificare
şi o analiză a acestor izvoare istorice în functie de cancelaria de redactare: acte
sultanale elaborate în cancelaria imperială (hati-l htimiiyzin, hart-1 şerif); aceeaşi
categorie, elaborată în cancelaria marelui vizir (!ermiin-e, cu rrincipalele categorii:
hlikum fermtim, fermiin de mazi lire, =apt-fermiim, men=il /ermiim, katlfermiim, itlak
.timniim, "fcnnan de metaxuri", imtiya=fermiim, nithefermiim ; apoi beriit-1 hiimiiyzin,
sened-1 hiimiiy1in şi 1rade-yi htimâylin). La acestea s-au adăugat ordinele vizirale scrise
în cancelaria marelui vizir: buyuruldu, me/auh sau kayime. De asemenea, domnii
28R
Moldovei au mai primitjatvii-le, yarilk-uri sau huccet-e _
Descrierea acestor categorii de documente a fost completată cu analiza
obligati ilor protocolare ale domnului şi boierilor Moldovei fată de primirea
289
respectivelor porunci sultanale, viziralc etc.
Contributiei lui Auret H. Golimas i-au lipsit atât hib/iogra{la temaltni cât şi
indicele necesar pentru o rapidă şi eficientă consultare a lucrării.
Autorul şi-a extins cercetările şi asupra institutiei "caimacamlâcului" în
9"
Moldovi în "secolul fanariot", însă studiul a rămas în manuscris, fiind publicate
doar două subcapitole291 .
Lucrarea lui Aurel H. Golimas a fost bine primită şi favorabil recenzată de către
istoricii români. Astfel, Nistor Camariano a apreciat că această contributie "vine să
completeze şi să întregească tot ce s-a publicat până acum (în 1 943 - compl. D.P. ) în
această direcţie, de altfel foarte putin. Autorul ( .. ) însă nu a putut să utilizeze şi
numeroasele documente turceşti ce se află în arhivele noastre, care aşteaptă să fie
cercetate de viitorii noştri turcolog1 (sub!. D. P.). ( .. ) Nu putem decât preţui pe autor

"'
"'

.Nn

291

Ibidem,

pp. 1 08-145.

Jhidem,

pp 1 3 5-1 36, n. 1 0: IJI!.\pre caimacamiiMuldol·ei (ms.).
în "Arhiva", an V, voi XI, 1 938, l aşi,

Jhidem, pp. 1 46--1 52.
Diarhii sau caimcJcatuii?,

pp. 75--83 ;

idem, /.es
în "B.", Vl/1943,
Bucaresl, pp. 5 1 8-519. A definit amintita institulie in Principatele Române şi 1-a nominali1at pe cei patru
kaymakam-i num1ti de Costul domn Constantin Mavrocordat in iunie 1 743, până la sosirea frarelui său
Ioan Mavrocordat la laşi in oclombrie acelaşi an
ldem,

r.:alimu.:amx inconmu:s du prince ./ean Marrocortlat et la date df: .'ioll arriw!e a laS.\}',
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pentru strădania sa de a alcătui o l ucrare care va fi de mare folos nu numai istoricilor
români, ci şi celor străini, mai ales greci şi turci ( . . . )"292
Am analizat amănunţit această contribuţie a lui Aurel H. Golimas atât pentru a
sublinia progresul realizat de cercetările turcologice româneşti referitoare la acest
subiect, comparativ cu lucrarea lui 1. D. Condurachi din 1 920 (pe care autorul a citat-o
de câteva ori), cât şi pentru a contura stadiul acestor cercetări către sfărşitul celui de-al
doilea război mondial. După cum se observă din notele lucrării, realitate subliniată şi
de recenzorul N. Camariano, Aurel H. Golimas nu a folosit izvoare istorice otomane,
atât de necesare în cercetarea sa, pentru că nu avea cunoştinţele necesare de limbă şi
paleogratie turco-osmană. Evident, lucrarea era deficitara. din acest punct de vedere,
concluziile formulate fiind provizori i ; articularea relaţională dintre păr(ile 1 şi Il era
destul de slab realizată. Cu toate acestea, contibu)ia a fost folosită în istoriografia
românească până prin anii '70, după care noile cercetări asupra subiectului şi editarea
�93
altor documente, în special greceşti , referitoare la acesta, au permis conturarea unei
imagini mai veridice şi mai clare despre rolul "capuchehăilor" Moldovei la Istanbul,
numeroase semne de întrebare primindu-şi acum răspunsul riguros argumentat.
Despre capuchehăi/e Moldovei
a fost o lucrare a unui nerurco/og. însă cu
certe preocupări de lurcolo/!,ie, referitoare la un aspect al relatiilor j uridica
diplomatice româno--otomane intre secolele XV--XIX.
La origine această contribuţie a fost o teză de doctorat, definitivata. la sfârşitul
anului 1 940 şi tipărită la laşi abia în 1 943. Informaţiile inedite şi interesante pe care
Aurel H. Golimas mi le-a oferit in decembrie 1 990, prin intermediul a două scrisori,
imi permit să deschid aici o mică paranteză. La Universitatea din laşi tânărul istoric
Aurel H. Golimas a participat la cursurile şi seminariile de istorie turco-osmană
susţinute de Franz Babinger in cadrul Catedrei de Turcologie, începând cu luna
octombrie 1 937. A intrat însă in conflict cu irascibilul şi vindicativul turcolog german
atunci când a sustinut că Moldova a plătit primul "peşcheş" otomani lor in vara anului
1 456, dup3. "inchinarea·· de la Vaslui. Se ştie că Franz Babinger a susţinut că 1 455 a
fost anul "celui dintâi bir al Moldovei către sultan ". După decesul mentorului şi
conducătorului său de doctorat, profesorul Ilie Minea (februarie 1 943), Aurel H.
Golimas a depus lucrarea pentru sustinerea examenului de doctorat la Facultatea de
...

292

În "R F R.". anul XL nr 3/martie 1 944, Bucureşti. pp. 704-705. Vezi şi notele bibliografice semnate
de C.C. Giurescu în "R I.R.", XIII. 1 943, Bucureşti, fasc lll, p. 1 04 şi de Aurel Decei - Nicoară
Beldiceanu, K.M.R., p 339.
l'JJ Reprezentanta diplomatică a AfoMm.·ei la Constanlinopol (30 augu.fl / 7-1/--decembrie / 7-12).
Rapoartele inedite ale agenţilor lui Comtamin A4a,·rocordat. traducerea textului grecesc, studiu
introductiv. note ŞI comentarii, glosar şi indice de Adriana Camanano--Cioran, "Editura Academiei,
Bucureşti, 1 985. 306 p.; aceste rapoarte 811 fost analizate anterior de acelaŞ:1 istoric in studiul său
Rapoartele inedile ale capuch!!ha1elor lui Constantin A1at.·rocordat (augu.w 1 7-11-Je,·emhrie 1 7-12), in
"S.R.d 1.". anul XIV, nr. 4/196 1 , Bucureşti, pp. 939-968.
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Litere şi Filosofie din Bucureşti, decan fiind istoricul Gh. L Brătianu, prieten cu Franz
Babinger. Acesta din urmă i s-ar fi plâns lui Gh. L Brătianu de atitudinea "sfidătoare"
şi "impertinenta" a tânărului candidat Comisia de doctorat era constiiUită din: Gh. L
Brătianu, preşedinte; N. Bănescu, C. C. Giurescu, Victor Papacostea, Sauciuc
Săveanu Gh. L Brătianu a încercai să-I combată pe curajosul doctorand în legătură cu
anul primului tribut al Moldovei către sultanul cuceritor şi cu alte "chestiuni", dar
Aurel H. Golimas şi-a susţinut ferm punctele sale de vedere, iar ceilalţi membri ai
comisiei i le-au acceptat candidatul tiind declarat "doctor în istorie'' cu calificativul
"magna cum laude". Trecând peste unele n uante subiective ale amintirilor
octogenarului Aurel li. Golimas, un adevăr rămâne evident: ranchiunosul Franz
Babinger a încercat şi prin mijloace extraştiintifice să-şi impună concluziile
cercetărilor sale istorice, iar Gh. L Brătianu, în virtutea prieteniei dintre ei, a încercat,
până la un anumit punct, să-I aj ute . . . m
,

O alte/ direc·tie de cercetare in cadrul acestei categorii de preocupări de
turco/ogie a fost studierea problemei "tratatelor " de pace mo/do otomane in secolele
XV-XVI.

Reamintesc faptul că încă din 1 908 istoricul Constantin Giurescu a sustinut te=a
inex1stenţei unor astfel de "tractate" moldo--otomane în secolele XV--XV!l, cele

prezentate de boierii moldo--munteni în 1 772, la Focşani, diplomatilor ruşi şi austrieci
fiind considerate simple "falsuri patriotice· · Această teză s-a impus în istonografia
românească până la începutul anilor '40, când noile izvoare istorice documentar
cronisticc (în special turco-osmane) publ icate, şi alte cercetări ştiintifice referitoare la
acest subiect au impus o reevaluare a datelor problemei şi a concluziilor (provizorii)
formulate anterior.
Tânărul istoric Nicoară Nădejde-Beldiceanu (viitorul mare turcolog din
perioada postbelică) a reluat studierea "problemei tratatelor Moldovei cu Poarta",
folosind inlormatiile edite, însă nevalorificate până atunci, ale cronicii lui l brahim
Pe�evr9 5
Pe baza interpretării acestei noi mărturii cronistice, autorul a apreciat că un
"tratat de pace'' între domnul Ştefan cel Mare şi sultanul Băyezîd al Il-lea s-a încheiat
în intervalul 1487-martie 1489. Prin acest ·'tratat" s-au fixat hotarele dintre Moldova
şi Imperiul otoman după pierderea cetătilor Chilia şi Cetatea Albă în tragica vară a
anului 1 484; domnul Moldovei era obligat să plătească sultanului un tribut anual de
:N-1 Ar!Jh·apersona/U DanPrudan, scrisorile lui Aurel H. Golimas din 3 şi 14 decembrie 1 990.

29s Nicoară Nădejde-Beldiceanu, Problema tratatelor Moldlwei cu Poarta in lumina cronicei f11i Pe�evi,
in "B.", nr. VII, 1 942, Bucureşti, pp. 393-407.
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4.000 de galbeni, ce trebuia predat personal de Ştefan cel Mare la Istanbul din doi in
doi ani 29 6
În 1 5 1 4 s-a incheiat un '·tratat" intre Bogdan al III-lea şi Selim 1, act juridic ce
"nu făcea altceva decât să reinnoiască pe cel pe care am văzut că 1-a incheiat Ştefan
cel Mare cu Inalta Poartă; cu diferen1a că acum birul se ridica de la 4.000 la 8.000 de
galbeni"29 7
La sfiîrşitul expedi!iei militare a sultanului Suleymăn l Kăniini impotriva lui
Petru Rareş al Moldovei (septembrie 1 538), conducătorul otoman i-a impus noului
domn Ştefan Lăcustă un "nou tratat", ale cărui clauze au fost cuprinse intr-un herăl:
plata anuală a unui tribut mărit, ce va li dus de însuşi domnul !ării la Istanbul, din doi
in doi ani; ocuparea de către otomani a sud-estului Moldovei şi transformarea acestei
regiuni in re 'ăyă; noul domn primea o "gardă turcească" pentru a-1 proteja. Aceste noi
"impuneri" otomane au schimbat "vechile raporturi dintre Moldova şi inalta Poartă.
De acum înainte Moldova devine cu adevărat vasală imperiului, iar tribului pe care-I
plăteşte constituie nu o garan!ie a neamestecului turcesc în politica internă şi externă,
ci un semn de supunere"29 s.
În concluzie, Nicoară Nădejde-Beldiceanu a afirmat că între Moldova şi
Imperiul otoman s-au incheiat mai multe "tratate de pace": intre 1 487 şi 1 489, reinnoit
probabil in 1 5 1 4 . Al treilea in 1 538, când "Moldova devine cu adevărat vasală
lmperilui turcesc". Toate aceste acte juridice au demonstrat cu claritate faptul că intre
cele două entităli statale "au existat o serie de tratate", iar viitoarele cercetări în
Arhivele otomane din Turcia vor duce la desco erirea a cel pu!in unuia dintre aceste
f
atât de controversate dar şi de căutate '·tratate"29 .
Studiul lui Nicoară Nădejde--Beldiceanu a pus pentru prima dată, în mod
tranşant, sub semnul întrebării concluziile negativiste, devenite clasice, ale lui C.
Giurescu din 1 908. Studiul viitorului turcolog român a fost bine apreciat în epocă, iar
o recenzie a sa a fost inclusă într-o prezentare pentru străinătate a contribu]iilor
româneşti de orientalistică între anii 1 936-1 946300

Previziunea formulată de Nicoară Nădejde-Beldiceanu la sfârşitul studiului său
se va adeveri în 1 945, când turcologul Aurel Decei a publicat comentariul istoric şi
textul copiei unui ''tratat de pace-sulhnăme" încheiat intre Mehmed al II-lea şi Ştefan
. ,3°1
.
cel Mare şi datat de autor in " 1 479
296 lhidem, pp 394-398.
"'

pp. 398-400.
pp. 401 -405.
299 lhidem, p 407.
·'"" Aurel Dece1 . Nicoarn Beldiceanu, KM.R., pp. 335-336.
-�0 1
Aurei Decei, J'ra/alu/ depace--.mlhnâme-inchetat imre sullanul Mehmed a/ Il-lea şi Ştefan cel Mare
la 1479, in "R.I.R", XV. 1 945, fasc. IV, Bucureşti, pp. 465-494+4 pl., reprodus in idem, Relalii româno-·
"'

Ibidem,

lhidem.
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La Suleymiiniye Kutuphiinesi din Istanbul, Aurel Decei a descoperit în fondul
Esad Efendi, nr. 3369, un codice miscelaneu ce includea şi copia anterior amintitului
act juridic. Prin acest tratat sultanul cuceritor "i-a iertat vina'' lui Ştefan cel Mare de se
a fi ridicat la l uptă cu arma în mână împotriva sa, şi "am înnoi! legământul
contractual" cu viteazul voievod, care redevenea "unul dintre servitorii" padişahului.
Tributul era mărit de la 3.000 la 6.000 de galbeni anual, iar Ştefan se va considera
·'prieten prietenului şi duşman duşmanului" otomanilor. În schimbul acestor condiţii
politico-financiare, Ştefan cu familia şi averea sa, Moldova cu locuitorii şi bunurile
lor "nu vor mai suferi nici un atac din partea mea şi a bei lor sangeacurilor şi din partea
celorlalţi robi ai mei"3 02
Textul descoperit de turcologul român, fiind doar o copie a unui act oficial, nu
fusese data!, ceea ce deschidea un nou subiect de discuţie: anul în care a fost încheiat
tratatul. Pentru a încadra cât mai veridic din punct de vedere cronologic acest tratat,
autorul a trecut sumar în revistă principalele momente ale relaţiilor moldo-otomane
începând cu 1 4 56, când "Moldova acceptase să plătească tribut turcilor". După marile
confruntări mil itare moldo-otomane din 1 475 şi 1 476, au urmat câţiva ani de relativă
linişte la frontierele dintre cele două state, favorabili pentru discuţii bilaterale şi
încheierea unui '·tratat de pace". Aurei Decei a considerat că "anul închinării lui Ştefan
a tost 1479", concluzie la care a aj uns coroborând infromaţiile oferite de mai multe
izvoare istorice documentaro-cronisticeotomane şi europene303 .
În ultima parte a studiului său, Aurei Decei a analizat poziţia Ţărilor Române în
secolele XV-XVII în raport cu Imperiul otoman, în cadrul mult mai larg al normelor
dreptului juridic musulman, ajungând la concluzia, ce rezultă şi din prevederile
"tratatului din 1 479'', că statele româneşti nu au fost cucerite cu sabia şi anexate
imperiului sultanilor, ci şi-au conservat autonomia internă şi unele iniţiative de politică
externă. În felul acesta Ţările Române au dobândit şi păstrat "o situaţie specială" în
relaţiile cu Imperiul otoman30�
Patru fotocopii bine realizate tehnic ofereau specialiştilor textul în alfabet arab
al acestui atât de important izvor istoric otoman pentru studierea şi înţelegerea
caracterului relaţiilor juridice moldovo-otomane spre sffirşitul domniei lui Mehmed al
II-lea Fiirih.

orientale, culegere de s/udii, E.Ş.E., Bucureşti, 1978, pp. 1 1 8- 1 39, fără reproducerea textului tratatului in
alfabet arab. Voi tOlosi ultima ediJie a studiului.
102 /hidem, pp. 1 23-1 26.
·'0·1 Ibidem, pp. 1 1 8- 1 2 1 ; 1 27-133.
30·' /hidem. pp. 1 34- 1 39.
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Studiul lui Aurel Decei, cu foarte puţine excepţii, a fost bine primit şi apreciat în
istoriografia românească3 05 , fiind considerat o contribuţie de referinţă la cercetarea
subiectului amintit, bazată pe o adevărată revelaţie documentară. Concluziile sale
rămân valabile încă şi astăzi, cu excepţia "datării" ("1 479"), ce a fost reconsiderată
( 1 480-ianuarie/aprilie 1481 ). Documentul descoperit şi concluziile analizei şi
interpretării acestuia au dovedit caducitatea teoriei negativiste a lui C. Giurescu din
1 908
Nicolae Grigoraş a respins datarea (provizorie'-"1 479") propusă de Aurel
Decei pentru "tratatul de pace" între Mehmed al Il-lea şi Ştefan cel Mare şi, implicit,
existenţa unui astfel de act juridic încheiat între cei doi conducători. Istoricul ieşean a
argumentat că tratatul, a cărui copie a fost publicată de turcologul român, datează din
timpul sultanului Băvezîd
al II-lea şi a fost încheiat cu Ştefan cel Mare, după 6 martie
"
1 486 306
Dar Aurei Decei nu a considerat imuahilâ, ci relativâ ("o mărturie categorică în
această privinţă nu posedăm" sau "până la o probă contrarie") datarea "tratatului" în
" 1 479", deci nu se justifică tonul şi atitudinea exagerat de critice la adresa studiului
turcologului român. Cu atât mai mult cu cât causticul "recenzor" nu a citit cu atenţie
traducerea în limba română a copiei "tratatului", la începutul căreia caligraful a notat
în deplină cunoştinţă de cauză "tratatul Je pace al sultwmlw Mehmed�fie-i (ârâna
U.)oanl (subl. D. P.) cu Moldova·· (sau cu "moldoveanul"--aş completa eu), ceea ce
înseamnă fără posibil itate de negare, că acest act juridic a fost acordat anterior datei
de 3 mai 1 /14 / 1 Însă N. Grigoraş a ignorat intentionat această precizare clară şi 1 2
pagini ale contributiei sale au devenit o aridă înşiruire de date şi fapte istorice preluate
din diferite surse şi studii istorice, fără a putea însă demonstra ideea preconcepută
amintitii. anterior.
Mai interesante au fost analiza istorică şi afirmaţ iile autorului din a doua parte a
articolului său, unde a încercat să demonstreze că în anul 1 486, după 6 martie, sultanul
Băyezîd II a încheiat pacea cu Ştefan cel Mare307
După parcurgerea articolului lui N. Grigoraş se pot sublinia trei adevăruri: două
legate de interpretarea istorică a izvoarelor şi faptelor istorice şi altul de metodologie
deontologie istorică. În primul nind, a început să se accepte în istoriografia
românească postbelică realitatea obiectivă că la baza relaţiilor speciale româna
otomane în evul mediu au stat "tratatele"-acte Juridice "acordate" de sul tanii otomani
domnilor români. Existenta lor obiectivă nu mai putea fi negată sau pusă sub semnul
întrebării. În al doilea rând, autorul a intuit corect că în 1 486 s-a încheiat un "tratat de
w�

Aurel Decei - Nicoară Beld1ceanu, op. cit. , loc. Cfl., p. 338; Mihail Guboglu, in Pa/eogra.Jia, pp. 1 32;
165, a reprodus acest izvor istoric: fotocopiile, transliteraJla in alfabet latin şi traducerea în l1mba română
·'06 N. Grigoraş, A exi.'ilat W1 fl"atat Je pace iiJire MehmeJ /1 ŞI �·te.fân cei Mare? . laşi. 1 948. 25 p.
·'" /hidem, pp. 1 2-25.
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pace" între sultanul Băyezîd al I l-lea şi domnul Ştefan cel Mare. Î n al treilea rând,
strudierea relaţiilor româno--otomane trebuie să se facă de către specialiştii
orientalişti turcologi, folosirea şi interpretarea coreclă a izvoarelor istorice turco
osmane jucând un rol foarte important în cadrul acestei investigaţii. Î n cazul în care
această problemă este abordată de către ne turcologi, cum a fost şi exemplul lui N.
Grigoraş, aceştia trebuie să util izeze traducerile izvoarelor istorice otomano--orientale
cu foarte mare atenţie, pe de o parte, să renunţe la ideile preconcepule şi să abordeze
tratarea studiului .1ine ira et studio, pe de altă parte. Î n caz contrar, nu se fac decât
deservicii istoriei ca ştiinţă, se consumă inutil timp, hârtie, cerneală .
Cercelătorul transilvănean Georg Miiller a studiat problema "slăpânirii turceşti
în Transilvania" şi a "poziţiei juridice a acesteia faţă de Poarta otomană în epoca
Principatului ( 1 54 1 - 1 688)'' 308 . Î n Cuvântul înainte autorul a menţionat faptul că a
efectuat cercetări doar in arhivele transilvănene şi ungare, unde a descoperit
numeroase documente referitoare la subiectul abordat, valoriticate ulterior în cadrul
l ucrării. A folosit, de asemenea, doar bibliografia de specialitate apărută în
Transilvania, România, Ungaria, Austria etc. până în 1 9 1 8 inclusiv. Cartea a fost
editată în cadrul Secţiei din Sibiu a Institutului pentru studiul Europei Est-Orientale
din Bucureşti, director fiind marele istoric al Imperi ului otoman şi al relaţiile româna
otomane, orientalistul sut-genern Nicolae Iorga. Neştiind limba turcă şi neputând
descifra documentele turco-osmane scrise in alfabet arab, Georg Miiller nu a efectuat
cercetări in arhivele turceşti şi nu a putut folosi lucrările istoricilor turci (in alfabet
arab) apărute până la sfârşitul Primului război mondial. Cu aceste carenţe de
documentare, unele concluzii formulate de autor au fost relative, provizorii.
Î n primul capitol al lucrării Georg Miiller a analizat raporturile juridice dintre
Poarta Otomană şi Principatul Transilvaniei 309 După ce a punctal principalele
caracteristici ale suzeranităţii Imperiului otoman asupra unor teritorii limitrofe
acestuia, exercitată în evul mediu, autorul a definit "statutul de protecţie/apărare" de
care a beneficiat Transilvania din partea sultanului otoman în perioada Principatului.
Î n schimbul obligaţiilor de protecţie şi apărare, asumate de Poarta Otomană, împotriva
unor atacuri externe (din partea habsburgilor, polonilor sau a unor domni
extracarpatici "haini" sau "rebeli"), Principatul era obligat să plătească un tribut anual
şi "daruri sau cadouri " sultanului otoman, Transilvania devenind "vasală" sau
"tributară" acestuia. Otomanii au ocupat unele cetăţi de la fruntariile Transilvaniei,
atât pentru a o "proteja", cât şi pentru a interveni rapid in caz de "hainire" a unui
principe. Dar sultanul nu a anexat niciodată Principatul, transfonnându-1 în paşaltk
otoman, nici măcar după "episodul Gh. Răck6czi Il ( 1 657-1 660)" .
-'011

Georg Mtiller,

Die

Tilrkenherrschaji in Siebenbiiry{en.

Siehenhtirgens zurl'fort", /54/-168/1,

Jo<J /hidem,

pp.

Tipografia I.S.E.E.O., Sibiu,
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Autorul a studiat în continuare relaţiile complexe dintre principele transilvan şi
Poarta Otomană3 1 0 : dreptul juridic al acestui conducător de a li ales de Dietă şi
conformat de sultan, poziţia demnităţii princiare în Transilvania, dreptul de căsătorie,
exercitarea funcţiei pe plan intern şi extern, "obligaţiile de supunere" ale principelui
faţă de padişahul otoman: tribului anual, detaşamentul militar pus la dispoziţia
comandanţilor otomani, strângerea de informaţii politico--militare din zona Europei
Centrale, atitudinea faţă de dezertorii otomani sau români extracarpatici etc. Otoman ii
nu au intervenit în organizarea internă a Principatului şi nu au încercat niciodată să o
modi tice. Transilvania a fost autonomă pe plan intern. guvernându-se după propriile
sale legi seculare. Toate aceste caracteristici ale raporturilor transilvano--otomane au
fost stipulate in 'ahdnâme-lele şi heriit-ele "acordate'' de sultanii otomani principilor
transilvăneni în perioada 1 54 1-1 688.
În ultimul capitol al contribuţiei sale, Geo�� Miiller a cercetat problema
\
reprezentaţie! dtplomattce a Transtlvamet la Istanbul· . După o pnvtre de ansamblu
asupra acestei instituţii diplomatice, autorul a insistat asupra funqiei de şef sau
conducător al acestei reprezentante diplomatice: criteriile obiective şi subiective ale
numirii în funcţie, condiţionată, în general, de cal itatea de membru al Dietei
Principatului; numărul acestor kapukehâyii-le (numite de autor kapiriha) şi durata
serviciului lor, sfera şi modul de activitate diplomatică, ceremonialul de investitură în
ţară şi de prezentare în faţa autorităţilor otomane la Istanbul, cheltuielile de călătorie în
capitala de pe Bosfor şi de întreţinere acolo etc3 1 2
Acest · 'şef' (bâşkapukehiiyă) avea în subordine, în anumite perioade sau
împrejurări istorice, alte kapukehtiyă-le, numite de autor "reprezentanţi permanenţi" la
Istanbul. Georg Miiller a stabilit criteriile şi condiţiile ce trebuiau îndeplinite pentru a
fi numit în funcţie şi a activa la Istanbul, necesitatea cunoaşterii şi folosirii limbii
turco-osmane, statutul j uridic al acestui agent atât în cadrul reprezentanţei, cât şi în
raport cu marii demnitari otomani sau cu ambasadorii marilor puteri europene, durata
şi sfera de activitate, "colegii de serviciu" şi "personalul din cancelarie", costurile de
călătorie şi întreţinere l a lstanbu! 3 1 3 etc.
Un rol i mportant în activitatea acestei reprezentante diplomatice 1-a j ucat
traducătorul, i nterpretul sau "tălmaciul de limbă turcă'', care mijlocea relaţiile oficiale
şi comunicarea cu ··ceilalţi" din afara reprezentanţei: autorităţile otomane, diplomatii
europeni etc. Au fost angajaţi atât "U!Imaci'' sau "dragomani" turco--greco-- levantini,
agreaţi de conducătorii otomani, cât şi translatori transilvăneni, selectaţi dintre
''studenţii transilvăneni" care învăţau limba turco-osmană la Istanbul, şi cu care
·1 1 0

JhiJenr, pp. JO-i O: lJer Lande.�"fi'irst unJ dte l'ji.Jne.
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70-96.
"'
Ibidem, pp. 97-129.
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kapukehăyă-ieie întreţineau strânse relaţii de serviciu, unnărind şi îndrumând

metodica şi calitatea "pregătirii " acestora3 1 4 .
Reprezentanţa diplomatică a Transilvaniei îşi avea sediul în "siebenbi.irgische
"
Haus , Erdei-Sarăy, cumpărată probabil de la vreun particular stanbuliot şi restaurată
într-un stil arhitectonic transilvan. "Casa transilvănean!" se găsea în cartierul Fanar
(Fener), pe unul din dealurile din apropierea Cornului de Aur. În vecinătatea sa se
găseau Bogdăn-Sarăy şi fflăk-Sarăy, sediile misiunilor diplomatice ale celorlalte două
A
• 5
ţ ăn romaneştt3 1 .
Bibliografia izvoarelor şi lucrărilor istorice cercetate şi folosite de Georg Mi.iller
întregea în mod necesar structura echilibrată şi judicios proporţională a acestei
lucrări3 1 6 .
Nicolae Iorga a recenzat această contribuţie chiar în anul publicării sale,
apreciind-o ca fiind de o mare precizie şi minuţie cronologică, elaborarea ei
presupunând îndelungate cercetări pregătitoare şi o tenace parcurgere a izvoarelor
istorice transilvano-ungare. Georg Mi.iller a expus "condiţiile de drept" în care
"Transilvania principilor maghiari autonomi " a ajuns sub suzeranitatea şi protecţia
otomană Marele istoric român a reluat principalele idei şi concluzii ale cărţii
recenzate, aducând interesante şi necesare completări, de pe poziţia orientalistului sui
generis care aprecia evoluţia şi manifestarea '"fenomenului otoman" , a "chestiunii
orientale" şi a relaţiile româno-otomane la nivel global, la scara Europei Centrale şi de
Est. Din acest punct de vedere, Nicolae Iorga a apreciat că, pentru o mai bună
înţelegere a subiectului abordat, cercetarea ar fi trebuit fi făcută într-o manieră mai
consecventă şi dintr-o perspectivă mai cuprinzătoare, pentru a fixa şi perioadele
distincte ale "autonomiei politice" a Transilvaniei în raport cu Imperiul otoman.
Recenzorul a propus trei etape "politice" ale acestei situaţii de jure: 1) "la început
prestigiul regalităţii maghiare a persistat" : Ioan Zapolya şi tiu! său Ioan Sigismund
Zapolya ( 1 540- 1 57 1 ); 2) "epoca dinastiei Bathory" ( 1 57 1 - 1 602); 3) "personalităţile
noilor dinastii : Bocskai, Rack6czi, Apafi " ( 1 605-1 690). Făcând abstracţie de aceste
"precizări şi completări ", Nicolae Iorga a apreciat în incheiere că maniera de abordare
şi de finalizare a acestei interesante cercetări dovedea că Georg Mi.iller a înţeles, din
perspectivă istorică, particularităţile subiectului tratat şi că a elaborat o l ucrare istorică
de multă vreme necesară în istoriografia românească şi europeană a problemei3 1 7 .
0

·1 1 4
315
316
317

Ibidem, pp. 1 30-1 38.

Ibidem, pp. 1 38-1 43 .

Ibidem, pp. 1 43-148.

Nicolae Iorga, in "B.I.E.E.S.O.", X-e annee, n-os 7-1 2/Juil let-Decembre 1 923, Bucarest, pp. 83-89.
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Observaţii şi completări interesante şi pertinente referitoare la lucrarea lui
Georg Miiller a formulat şi V. Zaborovschi 3 1 H , punând mai mult accentul pe rivalitatea
otomana-habsburgică pentru Transilvania şi, pornind de la această realitate istorică,
pe specificitatea statutului Principatului în raport cu Imperiul otoman, în comparaţie
cu cel al ţărilor româneşti extracarpatice. Aceste aspecte ale relaţiilor otomano
transilvane au tost mai puţin abordate, după opinia recenzorului, de către autorul
sibian.
Lucrarea lui Georg Miiller a fost o îndrăzneaţă contribuţie la studierea relaţiilor
transilvano-otomane în epoca Principatului, abordate doar prin prisma izvoarelor
istorice central-europene (transilvănene, ungare, habsburgice). Iniţiată şi finalizată sub
auspiciile Institutului pentru studiul Europei Est--Orientale din Bucureşti, condus de
Nicolae Iorga, Die Tiirkenherrschati m Siebenburgen a fost o lucrare ce ilustra nivelul
de dezvoltare atins de istoriografia românească la începutul perioadei interbelice.
Faptul ci!. a fost scrisă într-o limbă de circulaţie europeană i-a facilitat accesul în
istoriografia internaţionali!., reprezentând punctul de vedere românesc referitor l a
subiectul istoric abordat.
După un sfert de secol, istoricul clujean Ştefan Pascu a reluat studiul problemei
Transilvaniei sub suzeranitate otomană, perioada 1 54 1 - 1 69 1 3 1 9 lnspirându-se în mod
evident din contribuţia, anterior analizată, a lui Georg Miiller, dar folosind şi noile
studii, articole şi ediţii de izvoare istorice pe această temă apărute până în 1 948,
autorul a subliniat caracteristicile generale ale evoluţiei politice, economice, sociale,
culturale, religioase etc. ale provinciei româneşti intracarpatice în perioada precizată.
Şt. Pascu a interpretat doar izvoarele istorice de1a cunoscute, maghiare, germane,
româneşti, poloneze etc., fiindu-i inaccesibile cele otomana-orientale, indispensabile
unei astfel de analize istorice. În aceste condiţii, această contribuţie, profitabilă pe plan
metodologica-didactic, dar deficitară din punct de vedere al surselor istorice folosite.
nu a depăşit limitele lucrărilor istoriografice româneşti consacrate acestei teme,
publicate până în 1 948. Studiul lui Ştefan Pascu nu a reprezentat insă acel atât de
necesar "pas înainte" istoriografic în definirea statutului Transilvaniei în raporturile
complexe cu Imperiul otoman ci, mai degrabă, a fost o invitaţie adresată istoricilor
turcologi români pentru clarificarea tuturor aspectelor acestei probleme.
Alt istoric clujean, Ioan Lupaş, a analizat una din cele mai agitate şi mai
tensionate perioade din istoria Transilvaniei, şi anume a doua jumătate a secolului al
XVII-lea , când această provincie românească, cu o individualitate bine stabilită în
sistemul politic central-european, a trecut de sub suzeranitatea-protecţia otomană sub
•1 1 11 V Zaborovschi, Ce''a despre situaţia de drepl internaţional a Ţărilor Române supt 'li1rci, în "R. l. ",
anul X, nr. 7-9/lulie-Septembrie 1 924, Bucureşti, pp. 1 91 - 1 94.
.\I<J Ştefan Pascu, TramH1-ama in epoca Prmcipalului. Timpul .mzeranilăţii turceşti. /5-11-/69/, Cluj,
1 948.
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320
ocupaţia efectivă habsburgică
. Nefi ind, ca şi

G.

Moller sau Şt. Pascu, turcolog, 1

Lupaş a i nterpretat doar i zvoarele istorice europene, edite sau inedite, la care a avut

acces, direct sau indirect. Autorul a aj uns astfel la concluzia că această schimbare de

statut (politic, j uridic, m i l itar etc.) al Transilvaniei s-a datorat decăderii politico
militare a Principatului, determinată, în primul rând, de eşecurile lui

Gh.

Rack6czi al

II-lea şi de înfrângerea Ţărilor Române în războiul antiotoman desfăşurat între

1 660.

1 658--

Pe de altă parte, ruperea echi l i brului politico-militar central--european de către

otomani prin atacul şi asediu\ V ienei în

1 683,

urmate de contraatacul austro-polon ,

retragerea armatei sultanale şi cucerirea U n gariei centrale şi sudice de către habsburgi
au dus, inevitabil, la i ntrarea trupelor austriece în Transilvania şi ocuparea provinciei
de către acestea. Deşi nu a putut folosi i::;voarele istorice otomana orientale, fără de
care n u se poate realiza o anal iză completă a acestor evoluţii , totuşi 1. Lupaş a

prezentat veridic contextul general central-european şi particular transilvănean în care
s-au derulat faptele istorice poli tico-diplomatice şi m i l itaro-strategico-tactice amintite
anterior.
Sinteza i storică, ha::;ată în primul rând pe ana/i::;a i=voareior istorrce otomana
orientale, despre statutul complex al Transilvaniei în raport cu Imperiul otoman
(mijlocul secolului al X V I-lea-sfârşitul celui următor) rămânea totuşi un deziderat
major al istoriografiei turcologice româneşti, real izat parţial abia peste j umătate de
32 1
veac
Turcologul H . Dj . S i runi a studiat titulatura ce era acordată domni lor români în
322
documentele emise de cancelariile sultanală sau vizirală în secolele X VI-XI X
Această nouă abordare istorică continua şi completa studiul anterior al aceluiaşi istoric
323
. Autorul a folosit

despre numirea şi i nstalarea dom n ilor român i la Bucureşti şi laşi

ca bază documentară pentru noua sa contribuţie documentele otomane de la Arhivele
Statului din Bucureşti, pe care izvoare istorice le-a catalogat în ani i
legătură cu folosirea acestora în i storiografia românească,

1 940-1 94 1 .

În

H. Dj . Siruni a subl iniat un

trist adevăr. anume valorificarea "insuficientă a izvoarelor ( . . . ) turceşti, unele din ele
fiind necunoscute direct până acum, altele nefiind utilizate decât în mod i ndi rect, în

320

Ioan Lupaş, ,Wărşitul .mzeranită.tii otomane şi inceputul regimului habsburgic in 'l'ransilvania,
Bucureşti, 1 943 .
32 1 Cristina Feneşan, Con�tituirea Principatului autonom al 'l'ransilvaniet, E . E., Bucureşti, 1 997, 347 p . :
Călin Fe lezeu, Juridica/ Stalllte ofthe Transylvanian Principalii,� in Relation with the Sublime Porte, î n
"Bulletm ofthe Center for Transylvanian Studies", volume IH, nr. 1 , January 1 994, Cluj-Napoca, 1 994,
56 p . ; idem Statullll Principatului Tramilvaniei în raporturile cul'oarta Otomană (1 5-11 1688), Editura
"Presa Universitară Clujeană", Cluj -N apoca 1 996, 383 p .
.m H. Dj Siruni, Haşmetlii. I'e ma�inea tintlaturii domnilor români În cancelaria otomană, în "H.", an
II, 1 942, Bucureşti, pp. 1 39-202.
32-l
ldem, /Jomnii români la Poarta otomană, Bucureşti, 1 94 1 , 1 24 p. +XXI pl.
'

,

,
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măsura în care fuseseră cercetate de străini, spre a ti reproduse apoi în literatura
istorică românească, de multe ori într-o formă cu totul schimbată sau alterată3 24 .
La începutul studiului său, turcologul român a oferit informaţii generale despre
cancclaria sultanală din Istanbul, titulatura padişahilor ( 'iim•an), a marilor viziri, şi cea
acordată de conducătorii otomani "suveranilor străini" din Europa şi Asia Centrală3 25 .
În continuare autorul a enumerat şi explicat denumirile date de otomani Ţărilor
Române: !:"(hlk (Ţara Românească), Roifd<in (Moldova), Frde/ (Ardeal) etc. Referitor
la ''locul Ţărilor Române în organizaţia administrativă a Imperiului Otoman", autorul
a diferenţiat două situa] ii politico-juridice: cea de jure, în care otoman ii susţineau că
Ţările Române "erau considerate dintre eyiilet-ele Imperi ului Otoman", şi cea de fâcto,
il ustrată de adevărul istoric obiectiv că statele româneşti ''( . . . ) nu erau nişte provincii
Jăcând parte din sistemul administrativ al imperiului, ci ţări autonome, legate cu
imperiul numai prin unele obliga]iunideterminate"3 2 6 .
În ceea ce priveşte "denumirea domnilor români în textele turceşti", H. Dj.
Siruni a enumerat şi explicat titlurile de voyvoda, voyvoda-beglbev, mir, hakim, ban,
327
t;elcbl, rrens sau ghiavur-e(endi
'·Semnele onorifice ale Domnilor Români",
acordate de înalţii demnitari otomani cu ocazia învestirii în funcţie, au fost: o cabaniţă
de postav roşu, blănită cu piei de zibelină; un steag (sancak, bayrak, 'edem); două
tuiuri (fuy); o "cuşmă brodată cu aur" (iiskii( sau kuka): un cal (al) cu harnaşamentul
frumos împodobit; un buzdugan (/Of'IC). "În timp ce Ţările Române au stat sub
suzeranitatea turcilor. domnii români n-au purtat coroană'', a afirmat autoru1 32 8.
'Turcii consideră pe cei doi Domni ai Ţării Româneşti şi al Moldovei ca doi
prinţi streini cu oarecare dependenţă de Poartă, ca doi paşi cu două sau trei tuiuri.
Domnii se bucură de acele onoruri exterioare care sunt rezervate Khanului tătar; ei
erau consideraţi totodată ca ambasadorii Porţii pe lângă guvernele creştine, şi
îndeosebi pe lângă cele vecine. Prin ei Poarta culegea ştirile necesare despre acele ţări
unde nu aveau reprezentan!i; de aceea Domnii urmăreau situaţia ţărilor europene.
raportând-o Porţii . ( . . . ) Această misiune încredinţată de înalţii demnitari otomani
domnilor români dovedea încrederea de care se bucurau Domnii români spre a
îndruma dispoziţiunile inaltei Porti',J 29
Referitor la titulaturile domnilor români în documentele otomane, H. Dj. Siruni
a selectat numeroase "formule" din "poruncile împărăteşti şi vizirale" pe care le-a
redat în traducere românească. În aceste "expresii" se găsea "un interesant şi bogat
l24

.

ldem, Havnellil. p. 1 39.
1 40--1 5 1 .
'2'' Ibidem, pp. t 5 1 - t 58 .
.m lhidem, pp. t 58-t63.
-"' Ibidem, pp t 93 - t 68.
-"" lhidem, pp. t 69- t 7 1 .
-�='5 /hidem, pp.

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro 125

Muzeul Judeţean Botoşan i

mozaic de epitete date Domnului", pe care autorul le-a enumerat într-un capitol
special. Dintre toate, cel mai important epitet era "titlul de Haşmetlii, pe care îl
întâlnim aproape în toate adresele demnitarilor turci, celelalte epitete schimbându-se
după caz. Acest titlu de Haşmethii corespunde celui de «Majestatea Sa>> de astăzi, ( . . . )
şi însemnează «plin de magnificenţă, de majestate, majestuos». Era deci rezervat
exclusiv suveranilor streini, atât împăraţilor cât şi regilor. ( . . . ) Întrebuinţând acest
epitet, demnitarii turci recunoşteau în mod tacit continuitatea suveranităţii româneşti
asupra ţărilor locuite de Români, cu toate că ele erau subj ugate vremelnic, iar pe
330
Domni îi considerau ca nişte capi de stat" .
Însuşi titlul de Haşmetlii acordat de demnitarii otomani domnilor români
dovedea "locul cu totul excepţional al Ţări lor Române în rândul celorlalte ţinuturi
subj ugate, ( . . . ) erau ţări închinate, nicidecum anexate, ( . . . ) ţări cu oarecare dependenţă
economică, cu unele restricţiuni vremelnice în domeniul politic" . Principatele Române
erau considerate de către otomani grânarele lstanbulului, produsele agricole româneşti
,33
fiind vândute acolo "în anumitecondiţiuni' 1
Această l ucrare a lui H.Dj. Siruni a fost recenzată favorabil în revistele de
specialitate, fiind considerată o importantă contribuţie, bazată pe studierea,
interpretarea şi valorificarea documentelor otomane de la Arhivele Statului Bucureşti,
A
A
1
" 332 .
l a c1an"fi1carea raportun" lor comp1exe romano--otomane m evu med 1u
O atitudine critică la adresa acestei contribuţii a adoptat turcologul Mihail
Guboglu. Acesta i-a reproşat lui H.Dj . Siruni lipsa unei metode ştiinţifice în abordarea
subiectului, titlul nu i se părea "prea nimerit" , iar studiul nu era decât "o îngrămădire
333
de adrese, titulaturi şi diverse formule diplomatice ale cancelariei sultanilor" . Însă
critica negativi stă a lui Mihail Guboglu, cu o puternică tentă subiectivă, era exagerată.
Analizând obiectiv acest studiu al lui H.Dj. Siruni, trebuie subliniată soliditatea
bazei documentare: izvoarele istorice otomane inedite referitoare la Ţările Române, de
la Arhivele Statului Bucureşti . Apoi, contribuţia e necesar să fie privită ca o
continuare şi o completare a celei din 1 94 1 . Chiar dacă exemplele de titulaturi folosite
de autor par, pentru un nespecialist, livreşti, stereotipe şi lipsite de importanţă, cu toate
că unele afirmaţii nu sunt destul de fundamentate documentar iar altele se dovedesc,
într-o anumită măsură, puţin "forţate", totuşi concluziile generale formulate de H.Dj .

3·10

Ibidem, pp . 1 7 1 - 1 84; 1 89-200 .

.l.l l

Ibidem, pp. 1 84-1 89; 200--202.

332 Vezi recenziile şi notele bibliografice semnate de Gh. Drulă, în "R.I.R ", XIII, 1 943, Bucureşti, fasc.
IV, p. 1 7 1 ; N. Bănescu, în "R.I.", voi. XXIX, nr. 7-1 2/lulie-Decembrie/ I 943, Bucureşti, p p . 303-304;
Aurel Decei- NicoarăBeldiceanu, op. cii., p. 345 .
.l.l.l Mihail Guboglu, Orienta/istica romântJ, p. 326; idem, Contributions roumaines, p. 466; idem,
Paleografia p . 1 9.
,
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Siruni au fost confirmate de cercetările turcologice din ultima jumătate de secol
referitoare la caracterul "aparte·· al relatiile seculare româno-otomane.
Acelaşi H.Dj. Si� ni a tradu \ refatat şi �ublicat în limba română informatiile
E
despre Ţănle Române m evul medm· cupnnse m mastva lucrare a preotulut armean
Hugas l ngigian, Geografia celor palru pllrti ale lumii, voi. VI, Venetia, 1 804, pp.
1 63-226.
În primele şase capitole ale ·'mărturiilor" sale, H. lngigian a oferit informatii
despre numele, intinderea geografică, granitele şi populatia Ţărilor Române, formele
de relief, climatul, activitatea economică, obiceiurile şi limba locuitorilor acestora,
principalele evenimente istorice de la nordul Dunării inferioare, începând cu geto
35
dacii şi până la începutul secolului al XIX-lea3
Pentru preocupările româneşti de turcologie din perioada interbelică, mult mai
valoroase sunt capitolele următoare, al VII-lea - al XII-lea. În cel despre guvernarea
Principatelor Române, autorul a precizat că "peste Moldova şi Valahia supraveghea
câte un bei pus de Imperiul otoman şi având gradul de paşă cu două sau trei tuiuri. Lor
li se dădeau aproape aceleaşi onoruri ca şi Hanilor tătăreşti. Beiul are şi functia de
ambasador al Înaltei PoJ1i pe lângă Statele creştine. Prin aceştia Înalta Poartă este
reprezentată mai ales in statele vecine şi prin ajutorul lor Imperiul primeşte diferite
ştiri despre acele ]ări unde ea nu are ambasador"3 3 6 Referitor la administratia internă a
Principatelor Române, '"beiul se deosebea de paşă prin func]ionarii săi şi prin fel de fel
de legi şi de ceremonii care sunt moştenite dela foştii principi ai Moldovei şi
Valahiei"3 3 7
In continuare H. Jngigian a descris "semnele de investitură" (cuca, cabaniţa,
calul, sabia, steagul, buzduganul) acordate de sultan domnilor numiţi la Bucureşti şi
laşi, ceremonia de intrare în capitalele anterior amintite şi de investire aici, statutul
politic, juridic, administrativ, diplomatic şi militar al Principatelor Române în raport
cu Imperiul otoman, rangurile boiereşti româneşti m .
Toate aceste informatii au fost completate cu alte aprecieri referitoare la sigiliul
şi venitul Ţărilor Române, titlurile domnului, organizarea militară, religioasă şi
administrativ-teritorială a Principatelor Române33 9 Concluzia ce se desprinde din
aceste foarte interesante şi importante "mărturii armeneşti" ale lui H. lngigian este că

.l.l< Părinte Hugas Ingigian ( 1 758-1 843), Mlirturii armeneşti despre români.

guvernate de principi strliini,

Bucureşti, 62 p

fa/ahia şi Moldova, eiafete

prefală şi traducere de H. Dj. Siruni, in "A.A.R.M.S.I.", s. III, t. 1X, 1 929,

'"
Ibidem, pp. 7-33.
'"
- ' Ibidem, p. 33 .

.m Ibidem, p.

34 .
p. 34-43.
m Ibidem, p. 43-62.
.m Ibidem,
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Ţările Româneşti nu au fost niciodată cucerite de otomani şi transformate în
păşclltk-uri , ci au continuat să rămână entităţi statale ce se administrau după legi
propri i româneşti, dar aflate în raporturi de dependenţă-protecţie ("eyalete") faţă de
Imperiul otoman. Ele erau "guvernate de principi străini", adică de conducători
ne-otomani, români sau fanarioţi. Faptul că în principatele române s-a păstrat instituţia
domniei era încă o dovadă clară că acestea erau "separate" prin teritoriu, conducător,
administraţia internă, i niţiative de politică externă, populaţie etc. de Imperiul otoman
propriU-ZIS.
Traducerea acestui izvor istoric narativ armenesc a reprezentat o importantă
contribuţie la alcătuirea unui corpus de "mărturii străine" despre statutul complex al
Ţărilor Române în raport cu Imperiul otoman în evul mediu. Observatorul imparţial şi
obiectiv care a fost H. lngigian a sesizat, în general corect, caracterul particular al
relaţiilor româno-otomane, iar observaţiile sale, i nserate în amintita sa descriere
generală a lumii, au putut fi cunoscute şi folosite de istoriografia europeană de la
începutul secolului al XIX-lea. Mai mult decât atât, i nformaţiile istorica-geografice
oferite de H. lngigian au influenţat, într-o anumită măsură, şi direcţii le de cercetare
istorică ale armenistului şi turcologului H . Dj . Siruni, acesta ocupându-se în mod
special după 1 93 8 cu studiul relaţiilor româno-otomane în secolele XVI-începutul
secolului XIX, pe baza valorificării i:::voarelor istorice otomane inedite aflate în
România.
Referitor Ia acest domeniu al preocupărilor turcologice româneşti, se poate
concluziona că s-au conturat trei direcţii de cercetare istorică: prima, referitoare Ia
kap ukehăyii lele domnilor români la Poarta Otomană ( l . D. Condurachi, AH. Goli mas,
G. Moller); a doua, despre "tratatele" româno-otomane în evul mediu (N. Beldiceanu,
Aurel Decei, N. Grigoraş); iar a treia, mai cuprinzătoare, a avut în vedere statutul
complex al Ţărilor Române în raport cu Imperiul otoman (G. Moller, H.Dj . Siruni,
AH Golimas, Aurel Decei). Toate aceste cercetări, întreprinse de specialişti turcologi
sau de istorici medievişti, având la bază izvoare istorice otomane şi/sau
româneşti/europene, au subliniat, în general corect, caracterul relaţiilor complexe
româno-otomane în secolele XV-XIX.
-

*

Al treilea domeniu al cercetărilor privind relaţiile multiple româno-otomane a
fost cel referitor la influenţele orientale în arhitectura românească şi la monumentele
arhitectonice româneşti la Istanbul.
Preotul orientalist Vasile Radu a studiat legăturile spirituale ce au existat între
Mănăstirea Sfântul Spiridon Vechi din Bucureşti şi patriarhul Silvestru al Antiohiei,
pornind de la cele două i nscripţii bilingve, în limbile greacă şi arabă, ce se găseau
deasupra uşii de la intrare şi pe icoana amintitului Sfânt. Descifrarea celor două
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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i nscripţii arabe a oferit informaţii istorice foarte interesante: acest ansamblu monahal a
fost rell!cut de domnul Constantin Mavrocordat în 1 747 şi închinat scaunului
patriarhal al Antiohiei. La mijlocul secolului al XVIII-lea patriarhul itinerant,
"peregrin", al Antiohiei, Silvestru, se alla în Ţara Românească. V. Radu a oferit
informaţii inedite despre călătoria patriarhului Silvestru al Antiohiei prin Ţara
Românească la mijlocul secolului al XVIII-lea. Cele două inscripţii arabe au fost
tipărite cu alfabet arab, ceea ce constituia o noutate în domeniu, şi traduse în
româneşte şi franţuzeşte3�0
Marcel Romanescu a descris şi studiat vestigi i l e arhitectonice ale
"monumentelor româneşti" din fosta capitală otomană: Bogdan Sariiy, Vliih Sariiy,
Biserica Sf. G heorghe din Fanar, Biserica S f. Maria Muhl iotisa, Palatul lui Dimitrie
CantemirJ� 1 Istoricul C.C. Giurescu a alirmm despre această contribuţie că era un
"articol pre!ios atât prin informaţiile ce cuprinde cât şi prin îndemnul la cercetări noi
pe care-I dă. ( . . . ) Articolul d-lui Romanescu e un argument în plus pentru infrinţarea
unui insri/111 de cercerâri isroricc la Sranhul şi pen tru crearea unei caredre de limhă şt
,342
isrorie rurcească fa una din universirâţi/e româncşri (sub!. D. P. )'
Minodora l gnat a cercetat influenţele orientale în tehnica construc!iei şi
omamentaţiei un or monumente arhitectonice din Moldova în secolel e XVII-XVIII.
Auto area a aj uns la concluzia că astfel de i n lluenţe au existat. dar în general ele au fost
"'
adaptate la spec i fic u l arh itectonic românesc· · .
Nicolae Iorga a descris s um a r , din punct de ved�re istorica arh itecto ni c
moscheele construite în fost e l e hol-le otomane înliin[ate la n ord ul Dunării in feri oare,
pe pământ românesc. Până în perioada interbelică s-au păstrat moscheele de la
Mangalia (datând din secolul al XVII-lea. cu cimitir), Si l i stra (din seco l u l al XVI lea ) ,
Brăila, lsmail, Hârşova. Despre moscheea de la lsmail, N i colae Iorga a afirmat că era
cel mai vechi monument arhitectonic otoman de pe pământ românesc, datând din
perioada c. 1 485--{;. 1 5�0. Dar această afinna[ie este eron ată pentru că otoman ii au
anexat Hucuk-ul, deci şi loc ali tatea lsmail, abia în 1 538. În cea ce priveşte mo>cheea
de la Mangalia, ea a fost restaurată dupn 1 9 1 8, iar cele mai frumoase pietre scpulcrale
3H
din cimitirul aces te ia au fost fotogratiatc
Fo tografit alb- negru ale acestor m osche i
-

,

-

,

Preot \ aslle Radu. Afălllhlireu .v: Sptndm7 şi l'atriarlwl SJ/I'I!slru al Amiolut:i. în "R 1 R'', voi III.
1 933, Bucureşti . pp. 1 1 -1 1 .
' "' 1 \larcelRomanescu . .Monlllllf!!Ueroi1UÎI1<!.)11 /a .'itcmhul. în "Iloabe de grâu". nr. 6/l � n1e 1 932, BucUieşti,
extras, 1 5 p.
' ':!
· · Vez1 nota bibhogralică semnată de C.C. Giurescu în "R.l.R ". ,-oi. I II, 1 933, Bucureşti, p. 1 1 8.
-�-1.\ tv1inodora lgnat: /Jţflueme oriema/e ÎnarllilecJuramoldm·enea.\·că. in '·Arta şi Arhitccturea", fasc IX
X . 1 93 6, Buclll eşti, pp 25-32. Vezi nota biblio�raflcă in "R I.R.", VII. 1 937, Bucureşu. lase I l . p 224.
.3.1-1 Nico lae lorgcl, ,\.foscheÎpe pământ romtÎm!.w:. in "B CM.I . , anul XXII, nr. 62/0ctombrie-Decembrie
1 929. Văteni1 de Munte, pp 1 84-187
.H u
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au completat explicatiile lui Nicolae Iorga. Turcologul german franz Babinger a
5
tradus în limba germană inscripţiile în alfabet arab ale acestor pietre tombale34 .
Î n domeniul amintit anterior preocupările de turcologie au fost mult mai
modeste, atât cantitativ cât şi prin sfera de cuprindere a subiectelor abordate.
Importantă rămâne însă invitaţia, subinţeleasă sau exp1es formulată, adresată de autori
celorlalţi istorici, de a continua această directie de cercetare şi de a aborda şi alte
subiecte circumscrise acesteia, neglijate sau sumar tratate până atunci.

Al patrulea şi ultimul domeniu al preocupărilor de turcologie privind relaţiile
complrxe româno--otomane a fost cel referitor la interferenţele culturalu
isloriow·aflco--tipogn�fice româno---orientale în secolele XVI-XVIII
Dan Simionescu şi Emil Muracade au studiat tipăriturile româneşti pentru arabi
în secolul al XVIII-lea. După moartea patriarhului Atanasie IV Dabbas ( 1 724), care
fusese încurajat şi sprij init material de Constantin Brâncoveanu în tipărirea cărţilor
bisericeşti pentru arabii din Orientul Apropiat, activitatea tipografică a fost
supravegheată de către diaconul Abdul lah Zakhar ( 1 680- 1 748). Patriarhul Silvestru al
Antiohiei, urmaşul lui Atanasie IV, a tipărit la Iaşi şi Bucureşti, între 1 745-1 747,
unnătoarele cărţi religioase pentru arabi: Condac-ul , Iaşi, 1 745 (în limbile greacă şi
arabă, cu cheltuiala l ui Ioan Mavrocordat); Arbitrul adevârului şi expunerea dreptâţii,
laşi, 1 746; Cina cea divinâ, laşi, 1 747; Psallirea, Bucureşti, 1 747; Colecţia scrisorilor
a două sinoade convocate la Conslanlinopol de.\pre calolicismul in Siria, Bucureşti,
1 747

346

C.C. Giurescu a cercetat cele două tipărituri "turceşti" imprimate la Bucureşti
347
Snagov în 1 70 1 şi 1 76 8 . Prima dintre ele, Liturghia greco - araM editie bilingvă
,

Cristina Feneşan, Franz Hahinger: ein deutscher Heitrag zur ntmanischen Osmani.Hik, in
"RE.S.E.E. ", XXXW annee. n-os 3-4/1 994, Bucarest, pp. 320-32 1 , scrisoarea lui Bahinger către Iorga
din 5 decembrie 1 930.

-�"'�

1�r.

Dan Simionescu. Emil Muracadc, 1/pur românesc pentnt arahi in secolul al XI "III-lea. in "Cercetări
1 11, 1 939, Bucureşti. extras. 32 p Vezi şi notele bibl iografice semnate de Ioan 1. Neda in
"RI . R.", X. 1 940, Bucureşti. p. 479 şi de Aurel Decei - Nicoară Beldiceanu în K.M. R. , p. 345. A se
consulta şi J.iferaturi:! română. /Jic(ionar cronologic, coordonatori 1. C. Chiţimta şi Al Dima. E. Ş.E.,
Bucureşti, 1 979, pp. 59-60.
JH C. C. Giurescu, /.il'res turcs imprimes a Hucarest (1 70 1 et 1 768), in "R . l . R '', XV, 1 945, fasc. 111,
Bucureşti, pp. 275-286; vezi şi nota bibliografică semnată de Aurel Decei - Nicoară Beldiceanu in
K_Jf. R. , p. 399. A se consulta şi Literatura românii, pp. 48-49, unde s-a afirmat că in " 1 70 1 -apare la
Snagov l.iturxhia greco-arabă, imprimată sub supravegherea lui lgnatie Pytianos. Este o mărtune
importantă a rolului pe care il are Tara Românească in timpul lui Constantin Brancoveanu in răspăndirea
culturii şi apărarea ortodoxiei".
Ltterare

',
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greacă-'"turcă", imprimatll doar cu allabet grecesc pentru ambele l imbi, a fost prima
carte cu text în limba turco-osmană din i storia t ipografiei româneşti. Ea mai conţinea
şi textul u n u i fimnan acordat de sultanul Murâd al I I I-lea la doi negustori occidentali
în

1 587

Tipograful lgnatie Pytianos a supravegheat imprimarea acestei cărţi.

A doua carte religioasă imprimatll la Bucureşti a fost Catehismul creştin
(Îm·âţatura creştinii)

( 1 768),

cu text grec şi turco-osman doar în alfabet grecesc.

Cartea mai conţinea şi textul turco-osman în alfabet grecesc al epistolei/scrisorii
enciclice a lui Paisie, patriarhul Constantinopolului, din august

1 727.

Aceste două

importante căr�i religioase erau destinate activitătilor religioase ale populaţiei creştine
ce vorbea limba turco-osmană din Anatolia şi Siria. Textele turco-osmane cercetate de
C.C. G iurescu şi reproduse în articol au fost traduse de turcologul Aurel Decei, bun
prieten şi colaborator al amintitului i storic
Aurel Decei a completat informat i i le oterite de studiul lui C.C. G i urescu,

analizând un exemplar al Ceaslovulw grecc.,c ş1 arâbe.\C tipărit de Antim lvireanul l a
l�N
Snagov-Bucureşti . î n 1 702, c u banii oteri!i de domnul Constantin Brâncoveanu
. A
tradus şi publicat cele trei ex libris- uri de pe respectivul exemplar şi exhortaţia

("cuvânt către cititor") l u i Antim lvireanul de pe ultima pagină a Ceaslovului.

În

partea a doua a studiului său, Aurel Decei a republica! traducerea românească a foii de
litlu,

a versiunilor şi a

G i urescu.

prefil(ei Învâtâturii

creştineşli

( 1 768),

studiată de C . C .

O altei d1recţie de cercetare turcologică în domeniul anterior amintit a urmărit
interferenţele culluralo 1.1'/oriografice româno otomane în secolele X V I I I--XX.
Astfel, Gh. Duzinchevici a analizat manuscrisul românesc al unei istorii a

Imperiului otoman, izvor i storic narativ anat la Biblioteca Os.mlineum din Lwow, la
J�9
cota ms. 5835/ I I I
Titlul acestui manuscris este: "Chipurile împăraţilor turceşti,
dimpreunil cu istoriile lor scrise pe scurt. în ce fel au urmat unul după altul, de la cel
dintâi pânil la cel de acum la impărătie", respectiv de la ·osmăn ! la Ahmed al !Il-lea.
Manuscrisul nu avea menţionată data l a care a fost scris, iar analiza internă a sa n u a
permi s să se afle dacă era un original sau o copie a unuia elaborat anterior. G h
Duzinchievici a putut preciza însă c ă textul de bază a fost redactat după a n u l

1 7 1 O.

Autorul manuscrisului original n u e cunoscut; n u era totuşi român. El a folosit izvoare
cronistice pe care nu le-a numit. Acest text era insotit de portretele a
desenate de mână

în diferite culori.

În

27

de sultani,

concluzie, Gh. Duzinchevici a afirmat că

originalul a tost redactat într-o l imbă străină şi că a circulat prin Principatele Române
'1-1 11: Aurd Decei, /)in lipărilllrile orientale la HucurC.'ffi. til secolul Xl '/11-lea, i11 "R.I R.", XV, 1 945,
Bucureşti, fasc. III, pp. 365 · 3 7 1 ; A se consulta ş• /.llermura româuti. p 49� vez1 şi nota bibliogratică
semnată de N1coară Beldiceanu in K.:\J. /L p. JJS
\-19 Gh. Duzinchevici. Onec.:rmo.w.:lll{1 i.\loru! a lmperiu/11i turce.K in nramtlcris române.\·c, în "R I.R.", IV.
t 934. Bucureşti, pp. 289-29t
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în manuscris, sau, poate, chiar tipărit. Acest "compendiu" de istorie otomană a fost
tradus sau rezumat în limba română de un cărturar român sau, poate, de unul străin
cunoscător al limbii noastre. Manuscrisul de faţă era fie originalul traducerii, fie o
copie a sa. Prebcrarea în limba română s-a realizat după mulţi ani de la elaborarea
originalului (după 1 7 1 0), spre sfărşitul secolului al XVIII-lea.
Victor Papacostea a analizat o altă ·'istorie" a sultanilor otomani, întocmită de
cărturarul Dionise Fotino3 5 0 în limba greacă. Titlul manuscrisului l ui Dionisie Fotino
este: 'Prescurtarea generală a istoriei otomane . de la Othman cel dintâi până la
Sultanul Mahmud, cel ce stăpâneşte acum, cu multe anecdote şi cu toate chipurile
împăraţilor, naturale( . . . )". Fiecare biografie imperială era însoţită de portretul
sultanului respectiv, realizat în acuarelă şi peniţă, autorul dovedindu-se a fi un fin şi
înzestrat portretist. Manuscrisul includea 33 de biografii sultanale, dintre care doar
primele 26 erau însoţite de portretele respective. Dionisie Fotmo nu a mat reuşit să
deseneze şi chipurile ultimilor şapte sultani, ale căror biografii le-a întocmit totuşi.
Cărturarul cu preocupări de istorie otomană a elaborat opera sa în dou:1 etape: între
1 800- 1 807 şi, ulterior, în intervalul 1 8 1 9·-1 82 1 . Ca izvoare istorice a folosit lucrările
lui Hacci Khalifa şi alte scrieri istorice otomane sau creştine neidentificate însă
( posibil bizantine-Ducas, şi italiene-Paolo Giovio). Î n ceea ce priveşte conceptia
istorică ce a stat la baza elaborării contribuţiei lui D. Fotino, Victor Papacostea a
precizat că autorul nu a realizat o înlănţuire cronologică a evenimentelor, ci a preferat
o tratare anecdotică-narativ� a subiectului ales. Dionisie Fotino a încercat să încadreze
datele istorice într-un plan de idei generale: evoluţia istoriei otomani lor a parcurs două
faze: mărirea şi decâderea puterii otomane, asemănătoare cu sau poate inspirată din
concepţia istorică a lui Dimitrie Cantemir. Î n centrul expunerii s� afla persoana şi
personalitatea sultanului, referiri le l a supuşii acestuia erau sporadice iar unele biografi i
lipseau în totalitate. Dionisie Fotino s-a dovedit a fi un temperament înclinat spre
satiră şi ironie, un fin observator al personajelor şi evenimentelor pe care le-a descris.
A condamnat şi ridiculizat absolutismul sultanilor, slăbiciunea clasei politice otomane
şi intrigile din cadrul acesteia, decadenta statului şi societăţii otomane. Istoria
românilor şi a relatiilor româno-otomane a fost foarte puţin tratată, aproape ignorată,
în această contributie biografică. Î n a doua etapă a redaciări i, autorul a intenţionat să
·
. mtroducă în lucrarea sa relatările câtorv.a episoade sângeroase din istoria medie a
românilor.
Î n concluiie, Victor Papacostea a subliniat faptul că această scriere a lui
Dionisie Fotino a fost a patra contribuţie de istorie otomană din spaţiul cultural
românesc, după man1:1scrisul anonim dl!" la l\�ănăstirea Caş•n 'sec. XVtl)1 sint&a
elaborată de pr.i ncipele · cărturar umanist mol.dav Dimitrie Cantemir ( 1 7 1 4:-: 1 7 1 6) .·

350

V1ctor Papacostea, l 'ieţilc sultanilor. Scriero: inedllă
Bucureşti, pp. 1 7 5-2 1 4.
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publicatii postum ( 1 734- 1 745) şi compilaţia alcătuită de boierul muntean lenăchiţă
Văcărescu ( 1 788- 1 794) - editată de AL Papiu-Ilarian ( 1 863).
Victor Papacostea a comparat manuscrisul românesc descoperit de Gh.
Duzinchevici la Biblioteca Ossolincum din Lwow cu scrierea lui Dionisie Fotino,
Vteţile .1ultamlor, pentru a stabili posibilele legături dintre ele35l A aj uns astfel la
�onclwzia că "manuscrisul găsit în biblioteca Ossalineum nu este o lucrare origina/li,
ci o traducere ( sub!. V. P)", asemănarea dintre ele fiind foarte mare în primele
capitole "A1anuscn.rul de la Ossolmeum cuprinde traducerea in româneşte a unei
luaâri mai 1•echt, pe care şi [i!tino a cuno.1wt-o ŞI a folmit-o penlru o parte dm
hwgrajii/e .lllle. (.. ) Origmalul acestei scrieri, necwwsculâ nouâ, a fiJsl intocmit in
greceşte (sub! D. PT Această compila!ic, completată cu portrete!.: color ale
sultanilor otoman• până la Ahmed al III-lea inclusiv, ar fi circulat în mediile
i nteleclllale greceşti în secolul al XVlll-lea ŞI la începutul celui următor. Poate că
însuşi Dionisie Fotino a luat hotărârea de a întocmi biografiile sale sultanale pornind
tocmai de la această mică scriere ilustrată, pe care ulterior a completat-o şi dezvoltat-o
cu noi informaţii, confonn concepţiei sale despre mânrea şi decâderea puterii
otomane. Numele autorului grec al scrierii ilustrate şi cel al traducatorului ei în limba
română rămân încă necunoscute istoriografiei. Tot ce se poate presupune despre
compi latorul grec este că era un om de cultură, aparţinând orientului greco-musuhnan,
'\ . . . ) un spirit viu, de r.rins cu meşteşugul scrisului istoric, capabil de discernământul
3'2
şi d(' sinteza faptelor''

Î nsă atât Gh. Duzinchevici cât şi Victor Papacostea nu au subliniat faptul că
autorul grec locuia şi îşi desfăşura activitatea la Istanbul, se bucura de încredere şi era
pnmit la lopkap1 Sarciy, de unde a putut procura copii color ale portretelor sultanilor
otomani. imaginare sau reale, de la 'Osmăn 1 la Ahmed al III-lea. Nu s-a insistat nici
asupra unei posibile legături şi filiaţii dintre compilaţia în greceşte şi Istoria
lmpenului Otoman scrisă de pnncipele cărturar moldav Dimitrie Cantemir. A fost
prima redactată anterior celei de-a doua urcări pe tronul de la laşi a marelui orientalist
moldav ( 1 7 1 0)? A avut acesta posibilitatea să o aducă în bagajele sale la laşi, apoi să
se retragă cu ea în Imperiul ţarist rus şi să o folosească la redactarea celebrei sale
35'
opere ( 1 7 1 4- 1 7 1 6 ) ? Sau mica culegere de biografii sultanale nu este decât un
reLumat trad us în greceşte al Istoriei cantemiriene, după ediţiile engleză ( 1 73 4- 1 735 ),
franceză ( 1 74 3 ) sau genm\nă . ( 1 745)? Sau cele două contribuţii cu valoare ştiinţifică
1��- ldem,-0 i.Worif!.Q i11rc.:{/or Îf1 ftjmălle.'j/(!. ''Ndltlasupru INUJlll�·i:riSII/IIfgil�il>/a. /Jib/itJJc:,-a (J.\":�u/inel(111, În
'Kl R. ", V-VI, � 935-1936, Bucureş11, pp: 393-"]99. ,

·''�

lhulem. p. 194.

15' "A 1 E.S.E.E.", /Jrmitrte

CaiJienur.

Hi.ftorian

t?lSmalr - I.:OM
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�

�

l�·uropean a Jd Unenta/ ('11'111.-.ations.

cxtracts from 'The History ofthe Ottoman Emp 1 rc", editcd by Alexandru Dutu aud Paul Ccrnovodeanu,
wilh a foreword by Prolessor Halil lnalclk, preSident ofthc "A LE S . E . E ", Bucarest, 1 973, pp. l l -29.
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inegală au fost independente una de alta, fiind rezultatele unor preocupări paralele de
istorie otomană, conform concepţiilor istorice ale începutului secolului al XVIII-lea,
aparţinând unor medii culturale diferite; grec stanbuliot şi românesc?
A doua direcţie de cercetare în acest domeniu al preocupărilor româneşti de
turcologie, mult mai modest reprezentată decât celelalte anterior amintite şi analizate,
s-a axat pe studierea activităţii de istoric orientalist sui-generis a lui Nicolae Iorga şi a
bibliogratiei româneşti despre "Orient" în deceniul l 936-1 946.
M aria-Matilda Alexandrescu-Dersca, studentă, colaboratoare şi discipolă a lui
Nicolae Iorga (care i-a fost şi îndrumător şi conducător de doctorat) a analizat
principalele coordonate ale activităţii de "istoric al Imperiului otoman" a acestuia în
54
perioada 1 896-1 9403
În debutul activităţii sale de istoric, la sfârşitul secolului al XIX-lea şi la
începutul celui următor, tânărul Nicolae Iorga a cercetat fondurile arhivistice şi marile
biblioteci din Europa Centrală şi de Vest, descoperind numeroase şi importante
izvoare istorice documentaro-cronistice referitoare la istoria Imperiului otoman şi a
relaţiilor româno-otomane. Aceste izvoare istorice au fost publicate în principalele
sale colecţii de documente din perioada anterior amintită, analizate şi integrate în
primele sale studii şi cărţi referitoare la evoluţiile politice din Orient (sec. XIV-XV) şi
la ascensiunea puterii otomane sub primii sultani gci:::Î.
Toate aceste noi şi importante surse istorice, împreună cu altele editate anterior
şi cu bibliografia subiectului tratat au constituit pi lonii pe care Nicolae Iorga şi-a
fundamentat opera sa capitală în acest domeniu, Cieschichfe des osmanischen l?eiches,
nach der Quellen dargestellt, Gotha, voi . 1-V, 1 908-1 9 1 3 . Autoarea a analizat succint
cele cinci masive volume ale sintezei otomane, subliniind originala şi îndrăzneaţa
concepţie istorică promovată de N icolae Iorga în abordarea acestei experienţe istorice
unice: Imperiul otoman, caracterul obiectiv şi echidistant al analizelor şi interpretări lor
istorice, eliberate de orice subiectivism, sentimental ism sau atitudine partinică, puterea
intuiţiei istorice şi clarviziunea concluziilor, i ntegrarea organică a istoriei otomane în
ce a Europei de Est şi Centrale, Asiei de Vest şi Africii de Nord, soluţi ile radicale
politico-economice, social--culturale etc. propuse de autor pentru modernizarea
colosului otoman şi pentru rezolvarea numeroaselor probleme interne şi externe cu
care se confrunta acesta la începutul secolului al XX-lea etc.
Î n concluzie, Maria-Matilda Alexandrescu--Dcrsca a afirmat că G. O. R. este "une
oeuvre bien composee, appuyee sur une ample information, puissee a des sources si
souvent directes, servie par un profond jugement, par une puissante vision de choses et
par une ettonnante divination de leur sens, et qui laisse a l'esprit une sensation
d'equilibre et de plenitude, est reelement une grande oeuvre historique" . Această
·154

Maria-Matilda Alexandrescu-Dersca.. Nicolae Iorga. l1istorien de 1 •t,·mpire Olloman, în "B
1 943, Bucarest, pp. 1 0 1 -1 22
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sinteză ocupă un loc important în dezvoltarea istoriografiei referitoare la Imperiul
otoman, fiind o operă de istorie universală ce reînnoia în totalitate "imaginea" despre
imperiul sultanilor, prin introducerea în structura acestuia a unor capitole despre viata
economica, socială, cultural--spirituală a întinsului conglomerat multinaţional şi a
provine ii ior3'' .
Obiectiva analiză a tinerei autoare. ţinând cont că a fost realizată doar la trei ani
de la sfârşitul tragic al marelui istoric, a fost bine apreciată în istoriografia
%
românească 3
Ea a constituit un "ghid informational"' indispensabil pentru orice
istoric care foloseşte sau analizează U O.JL prima abordare istoriografică a
preocupărilor de orientalistică--turcologie ale polivalentului autor şi, totodată, o subtilă
invitaţie la intensi licarea cercetărilor istoriografice asupra uriaşei opere ştiinţifice a
rolihistorului Nicolae Iorga.
Aurcl Decei şi Nicoară Beldiceanu au întocmit bibliografia contribuţiilor
ştiinţifice româneşti referitoare la "Orienf' 3 5 7 , elaborate în intervalul 1 936- 1 946.
Precizând de la început că noţiunii istorica-geografice de "Orient" i s-a acordat
accepţiunea cea mai largă, fără vreo limitare doar la Orientul islamic, conform
concep l iilor istorice de la sfârşitul anilor '40, autorii au enumerat şi recenza! sumar
1 09 articole şi căqi referitoare la subiectul amintit anterior, câte le-au fost accesibile la
Istanbul, unde Aurel Decei era în misiune diplomatică iar Nicolae Beldiceanu urma
cursuri de limbă şi paleografie turco-osmană, arabă şi persană.
Această sumară şi selectivă "bibl iografie orientală" a fost prima şi unica lucrare
de acest gen din istoriografia românească de la mijlocul secolului al XX-lea. Deşi
limitată temporal doar la un deceniu, poate cel mai prolific din punct de vedere al
cantităţii şi calităţii preocupărilor româneşti de orientalistică anle 1 948, amintita
contribuţie s-a dorit a fi şi o carte de vizită a istoriografiei "orientale" din ţara noastră
în cadrul producţiilor istorice mondiale în acest domeniu. Indirect, bibliografia
"orientală " românea.ml 1936 /9-16 a subliniat şi necesitatea obiectivă a întocmirii
unui astfel de catalog şi ghid istoriografic cel puţin pentru întreaga perioadă
interbelică, dacă nu chiar pentru intervalul temporal ce a început cu 1 878.
---- --

l;>

Jbu/em, p p

----------

1 1 7- 1 �2.

1�(, Vezi notele biiJi aogratice semnate de Marcea Jonescu-Voacana, in "R.I.R.", XVl, 1 946, Bucureşti, fasc

li, p. 208, Mihai Berza, in

,.
"R.H S E E _

XXI !-e annee, 1 945, Bucaresl, pp 360-36 1 . Aurel Decei 

Nicoară Beld1ceanu. K.M. R., p. 334.
-"'
Aurel Decei - Nicoară Beldiceanu, K.M. R., pp
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2.3. Contribuţii turcologice la istoria teritoriilor
româ neşti (re'ăyă-le sau kază-le) aflate sub
ocupaţia otomană până in 1 829/1 878

Această categorie de preoc.:upâri turcologic.:e, cu primele contribuţii elaborate
înainte de Primul război mondial, a cunoscut o evoluţie semnificativă, sub raport
calitativ şi cantitativ, în perioada interbel ică.
Folosindu-se de izvoare istorice diverse, româneşti şi străine, istoricii noştri au
abordat diferite aspecte ale evoluţiei acestor re 'iiyii-le (ka.:ă ie) în cadrul Imperiului
otoman în secolele XIV-XIX . Teritoriile româneşti sub administraţie otomană au fost
(în ordinea cronologică a intrării lor în componenţa Imperiului otoman): Dobrogea,
Turnu, Giurgiu, Bender/Tighina, Brăila, Banat, Oradea şi Hotin.
Dobrogea, provincie românească dintre Dunărea inferioară şi Marea Neagră, a
intrat în componenţa Imperiului otoman în timpul scurtei dar zbuciumatei domnii a lui
Mihail I ( 1 4 1 8-1 420), fiul lui Mircea cel Bătrân. A revenit în cadrul statului român
abia peste patru secole şi j umătate, în 1 878, în urma participării glorioase a armatei
române la războiul antiotoman pentru cucerirea independenţei ( 1 877-1 878) şi a
prevederilor tratatului de pace de la Berlin (iunie-iulie 1 878). Integrarea Dobrogei în
cadrul statului român a impus o cercetare şi o cunoaştere profundă a realităţilor
complexe din această provincie. Regim•J I proprietăţi i agrare musulmane din
Dobrogea, problemă de ordin legal-administrativ, a fost studiat şi lămurit de juristul
. 1 'i R
1 Ittr · .
G eorge F.1
Turcologul Aurel Decei a elaborat pentru Islam Ansiklopedisi, articolul referitor
159
la această provincie seculară românească . Autorul a prezentat principalele date
geografice şi istorice (sec. Vl î.e.c.-1 940) despre acest teritoriu, completând
expunerea cu o bibliografie selectivă a subiectului studiat. Prin această temeinică şi
obiectivă schiţă geografico-istorico-bibliografică, Aurel Decei a expus punctul de
vedere românesc asupra istoriei, apartenenţei etnice şi a statutului j uridic ale
provinciei devenită re 'ăyii otomană, ceea ce a contribuit la combaterea, în istoriografia
mondială, a teoriilor neştiinţifice "expansionist-istorice" ale bulgarilor sau
sovieticilor. Recenzorul C.C. Giurescu a subliniat seriozitatea, obiectivitatea şi
competenţa cu care turcologul român a abordat subiectul studiat, dar şi ocazia ce i s-a
oferit de a colabora la această importantă enciclopedic şi de a expune punctul de
vedere istoric românesc asupra unui teritoriu naţional revendicat pe nedrept de către
b u 1 gan.3(,() .
-

.

35� Georges Filitti. !_a proprietc ./imciere dan.\ la nohroudja d 'apre.1 les foi.� ottomanes. Bucarest, 1 88 1 ,
47 p.
·159 A urei Decei, Dohntcb, in lslăm Amik/opedi.i"i, 3-ncii Cilt, fasc . 28, Istanbul, 1 945, p p . 628-643.
360 Notă bibliogratlcă semnată de CC. Giurescu în "R l R ", XVI, 1 946, Bucureşti, fasc I l , p . 200.
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Apostol D. Culea a elaborat o lucrare monografică despre trecutul, prezentul şi
61
perspectivele de evoluţie şi dezvoltare ale Dobroge e
în perioada interbelică,
contribuţia având şi un rol de popularizare a cunoştinţelor şi informaţiilor despre
această provincie românească maritimă în rândul cititorilor din România. Autorul a
prezentat Dobrogea din punct de vedere istorico-geografic, caracterul ei etnic
românesc, cultura românească in această provincie până in 1 877- 1 878. Un moment
important din istoria acestuia a fost anul 1 878, când a revenit în cadrul tânărului stat
românesc. Autorul a analizat cauzele, desfl!şurarea şi unnările colonizărilor "altor
neamuri" în Dobrogea, perspectivele dezvoltării agriculturii, creşterii animalelor,
grădinăritului, fondului forestier, industriei, pescuilului, comerţului, transporturilor,
finanţelor, exploatării bogăţiilor subsolului, invăţământului şi culturii româneşti,
Alexandru P. Arbore a studiat problema colonizărilor tătaro-turceşti în
362
Dobrogea în evul mediu
Autorul a afirmat că "elementul etnic cel mai numeros" ce
a populat acest teritoriu în sec. XV-XIX a fost cel turco-tătar. O primă colonizare
masivă turcă, 1 0.000-20.000 de fam11ii conduse de legendarul San SalHik Dede, s-a
realizat in 1 262-1263. După lupta de la Vama ( 1 444) colonizarea a continuat, astfel că
în timpul lui Mihai Viteazul elementul turco-lătar a devenit mll,joritar în Dobrogea.
Relatările lui Paul de Alep, Evliya <;elebi şi ale altor căH!lori prin Dobrogea au
menţionat preponderenta elementului etnic turco-lătar şi în secolul al XVII-lea şi in
prima jumătatea a celui următor.
După începerea războaielor ruso-·otomane în a doua jumătate a secol ului al
XVI I I -lea, turco-tălarii au emigrat sau au fost strămutaji cu forţa. Aceste mişcări de
populaţie au continuat, din diferite cauz�, şi în secolul al X I X-lea. Pentru acel secol şi
pentru primele două decenii ale celui unnălor autorul a analizat şi stabilit numărul şi
repartiţia pe teritoriul Dobrogei a populaţiei turco-lătare, folosind diferite categorii de
izvoare istorice. Ultima colonizare masivă de tătari în Dobrogea s-a realizat in timpul
război ului din Peninsula Crimeea ( 1 853-1 855) După Primul război mondial ponderea
numerică a elementului turco-lătar s-a dimi nuat continuu, iar decăderea economico
socialo- financiară a acestuia s-a accentuat. Colonizarea lurco-tătară a influenţat în
mod deosebit toponimia şi hidronimia din Dobrogea. La sfărşilul secolului al X I X-lea
aceste denumiri erau în majoritate (62%) de origine turco-tătară, Al. P. Arbore
înlocmind chiar o listă cu numeroase exemple.
AI.P. Arbore a oferit ulterior noi infonnaţii despre configuraţia etnico
demogralică a "Dobrogei sudice·· din perioada otomană până la al doilea război

·161

A D. Culea, l'âl rrdmie .\ti ştie ortcme de.\pre 1JohrOJ{I!a. J"recutu/-l're::entul--l·iilond, Editura Casa
Şcoalelor,Bucureşll, 1 928, 260 p
\:,2 AI.P. Arbore, ComrihutJwu la studiul aşc:ărilor lătarJ/or Şl lm"Ci/or Îl1 /Johro[!.ea, in "A.D.", voi. II,
nr. 2/aprihe-iume 1 9 1 9, Bucureşti, pp. 2 1 3-260
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___
_

balcanic ( 1 9 1 3)36� . Folosind date topomm1ce, lingvistice ŞI Istorice autorul a
demonstrat că otomanii s-au aşezat temeinic in această zonă la inceputul secolului al
XVII-lea, găgăuzii (turci creştini) au colonizat intens litoralul Mării Negre la inceputul
secolului al XIX-lea. Celelalte populaţii conlocuitoare au fost de origini etnice diferite
(cerchezi, arabi, greci), şi au activat intens pentru a ocupa locul elementului turco
otoman, care a început să imigreze în Imperiul otoman după 1 878. În acest
conglomerat de etnii elementul băştinaş românesc a fost peren şi autorul a reuşit să
contureze o imagine sugestivă şi convingătoare a acestui mare şi inconfundabil adevăr
istoric364 .
Aut�rul a continuat şi î� a� ii urm tori să studieze �voluţia de��frafică_ şi
_
configuraţia etmcă
a Dobroget pană ld mceputul secolului al XX-lea· · , ofennd
informaţii şi despre alte populaţii care au locuit în acest spaţiu istoric366 . A cercetat şi
problema "Cotului Bugeakului", acea fâşie de teren de la nordul Dobrogei şi sud
vestul Basarabiei, oferind preţioase informaţii despre acest "ţinut de hotar
dobrogean"367 .
Studiile lui Al. P. Arbore au fost importante contribuţii la clarificarea trecutul ui
i storico-etnico-demografic al Dobrogei, constituind totodată şi o bază de plecare
pentru noi cercetări în această direcţie, ce se impuneau a fi efectuate mai ales in
arhivele turceşti. Publicate însă într-o revistă de istorie locală ("Analele Dobrogei"),
aceste articole au fost pe nedrept ignorate de unii istorici români, sau sporadic folosite
şi citate de alţi cercetători ai trecutului Dobrogei.
Un studiu asupr� com�one�ţei etnice, _ răspândiri i i evolu ţiei demogr�fic� a
6
_
_
populaţiei Dobrogei a mtrepnns şt Constanttn Brătescu- . Folosmd Izvoare 1stonce
edite şi inedite româneşti, est şi central--europene şi otomane (unele păstrate în
Dobrogea, altele traduse în l imbi europene), autorul a aj uns la concluzia că elementul

�

\

·'63

Jdem, Carac:tentl etnugrajic al Dubrugei sudil.:e dm epuca ttm.:eascti până la 1913, în "An.D.",

an

XJX, voi . 21 1 938, Cernăuti, pp. 77- 1 20. Vezi şi nota bibliografică semnată de 1. Velicu în "RJ.R.", V111,
1 91 8 , Bucureşti, p. 332.

·'64

ldem,

O Încercare de reconstituire a românilor În Dobrogea, in "A•1 . D . ", anul III, nr. 2/ 1 922,

Constanţa, pp. 23 7-29 1 .
365

1dem, Contributie la studiu/ tătari/ordin f)obrogea, în "An D . ", an X, nr. 2/ 1 929, pp. 222-238 . ; idem,
Formatiuni etnogra.fice in Dobrogea, în "An.D.'', an X, nr. 1 1 1 929, pp. 1 5-52; idem, Noi informaţii
etnografice, istorice şi statistice asupra Do hrogei în " An. D ... , an XJ, nr. 1 / 1 930, pp 65-94.
366

,

Tdem, Câteva Însemnări asupra cerche;;i/or, grecilor şi arahi/or in /Johrogea, în "An . D.", an TTT, nr.

5/1 922, pp. 50 1 -5 1 2 .

367

ldem, Cotul Hugeacu/ui. O incercare de reconstituire istorică a unui ţinut de hotar dobrogean, in

"An.D.", an TI, nr. 3 / 1 92 1 , pp. 3 3 2-359.
·'"R

C . Brătescu,

Populaţia Dobrogei la incepu111/ secolului al XX-lea, in "An.D ", an TI, nr. 1 / 1 92 1 ,
/Joui1 statisticietllogrq/icegeriTUlne in IJobrogea /1916-/918/, in " A . D.", an

Constanta, pp. 3-28; idem,

IT, nr. 1 / 1 9 1 9, Constanta, pp. 60-7 1 .
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românesc a fost peren şi majoritar, cu exceptia unor perioade istorice, că alături de

acesta au mai locuit, paşnic şi constructiv, şi alte populatii: turci, tătari, găgăuzi.
bulgari, greci, arabi, cerchezi etc. După

1 878 a început procesul de imigrare a

otomanilor în Imperiul otoman, conditii în care statul român a sprijinit creşterea

ponderii economice, demografice, cultural-religioase etc. a românilor în Dobrogea.
Concluziile cercetărilor lui C. Brătescu au concorda!, în general, cu cele ale lui AL

Arbore.

P.

> 9
Juristul I.N. Roman 6 a studiat problema proprietăti i imobiliare din Dobrogea

în perioada

1 85 8- 1 9 1 6 şi modul cum s-a realizat transferul către statul român (după
1 878) a fostului fond funciar stăpânit de statul otoman în această provincie.

Statutul juridic al pământurilor din Dobrogea a fost stabilit prin Codul sau legea

propriefâ(il jimcwre otomane din

2 1 aprilie 1 858. Această imponanUI reglementare
5 categorii de pil.mânturi: 1) mulk, proprietatea

funciară otomană a stabilit existenta a

absolută; :Z) miriye, proprietatea fiscului otoman, domeniul public otoman, data în
lolosintă particulari lor în anumite conditii;

3)

mevku{iye, "bunuri de mână moartă'',

proprietatea institutiilor religioase şi de binefacere; 4) metmkiye, bunuri de lolosintă
publică; 5) meval, pământuri "moarte", Pecullivate, păril.sitc. Autorul a explicat sumar

caracteristicile generale juridice ale fiecarei categorii de pământuri anterior enumerate,

precizând faptul că în Dobrogea otomană întreaga suprafată de pil.mânt fusese

proprietate minye (a statului otoman), şi în aceste conditii şi real ităti juridice a lost

trecut în proprietatea statului român. Acest transler j uridic interstatal a fost stabilit prin

legea din 1 882 referitoare la Dobrogea. În continuare aceeaşi reglementare a legilerat
şi aqiunea de vânzare a domen iilor funciare ale statului român unor particulari, pentru
colonizare şi cultivare, în conditii financiare avantajoase.

l.N. Roman a urmărit în conti nuare acest proces de vânzare�umpărare a
1 903 şi 1 905,

pământurilor din Dobrogea, întocmind, după datele recensămintelor din

statistici şi clasificări pe categorii de suprafete a proprietătilor private din această
provincie românească. După un deceniu, a concluzionat autorul, prin
proprietatea privată din Dobrogea depăşea

1 9 1 4- 1 9 1 6,
720.000 ha, stăpânită de cullivatorii români

în proportie de 72--75%.
Acelaşi autor, în continuarea şi completarea cercetărilor efectuate de C.
J
Teodorescu 70, la sfârşitul secolului al X I X-lea, a trecut în revistă câteva momente
importante din dezvoltarea culturii româneşti în Dobrogea în ultimul secol al stăpânirii

.lr.9 I.N.

Roman, Propriewt�a imohiliură nm.tlll Jm JJohrogea. Conditiile ei juridice ŞI chipul cum se
in «A D.", voi. II, nr. lhanuarie-manie 1 9 1 9, Bucureşti, pp. 47-59. Acelaşi autor publicase
anterior, pe acee11.şi temă, o lucrare de mai mare întmdere, Proprietatea ntrală in /Johrogea, Tipografta
"Ovidiu",Constanta, t 907, 359 p.
.l7ll
c_ Teodorescu, l.woncul �coa/e/or români! dm Dobrogea .nth lllrd, in "Convorbiri Didactice", anul
lll. nr. 3/t 897, Bucureşti.
Mlipâneşte.
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371
otomane
.

S-a dovedit astfel c ă populaţia românească a reuşit să-şi menţină

identitatea şi continuitatea cultural-religioasă sub ocupaţia otomană şi să reziste
încercărilor oficiale de islamizare, prin intermediul şcolilor româneşti, a legăturilor
culturale cu români i din stânga Dunări i, a răspândirii şi folosirii cărţilor româneşti
tipărite în spaţiul carpatic, a conservării tradiţiilor şi obiceiurilor strămoşeşti, a
existenţei unei intense şi bine organizate vieţi monahale româneşti etc.
Majoritatea contribuţiilor analizate anterior au fost publicate în două reviste de
372
373
istorie locală, ••Arhiva Dobrogei"
şi ..Analele Dobrogei"
Aceste publicaţii au
unnărit să facă cunoscut tuturor românilor trecutul istoric zbuciumat al acestei
provincii , să promoveze punctul de vedere al i storiografiei naţionale asupra evoluţiei
şi componenţei etnic<rdemografice şi a aparetenenţei politice a respectivului teritoriu
românesc, să i ntegreze istoria Dobrogei în istoria României, din care logic, organic şi
firesc făcea parte şi, n u în ultimul rând, să stimuleze cercetările istorice referitoare la
aspectele necunoscute sau puţin cunoscute din trecutul Dobrogei ..otomane".

Referitor la re 'iiyă-ua (ka.:ă-ua) Turnu, Mihail Popescu a studiat sursele de

venituri ale acstui teritoriu retrocedat Ţării Româneşti în 1 829, pe baza analizei
recensământului locuitorilor şi al .. averilor" acestora efectuat în satele din j urul fostei
cetăţi de ··cinovnicul" Nicolae Popescu în februarie-martie 1 830

374

. După o scurtă

introducere în care a insistat asupra condiţii lor istorice în care otomanii au ocupat şi
organizat

militar,

j uridic,

economic

etc.

amintitele

teritorii

româneşti,

transformându-le în veritabile capuri de pod otomane pe pământ creştin, autorul a
lămurit condiţiile în care s-a realizat amintitul recensământ, la sugestia generalului rus
Jeltuhin şi din dispoziţia Divanului Ţării Româneşti În anexă
în l i mba română

19

M. Popescu a publicat

importante documente inedite l egate de această catagrafie şi actele

finale propriu-zise ale acestei necesare acţiuni administrative.

Ioan N. Roman, Pagini din isToria cuflurii româneşTi in /Johrogea inaillle de 1877, in "An.D.", anul
l l l , nr. 3/1 922, Constanţa, pp. 3 5 5-398
.m A fost "Revista Societăţii pentru cercetarea şi studierea Dobrogei", redactor Constantin Moisil, voi T a
apărut la Bucureşti in 1 9 1 5 . Conţinea studii de valoare ştiinţifică medie, ale unor autori locali puţin
cunoscuţi, fără colaborare naţională. Î n voi. TT! I 9 1 q s-au publicat contribuţii ştiinţifice mult mai
temeinice, iar la voi TIT/1 920 a colaborat, alături de alţi istorici romani, însuşi marele Nicolae Iorga.
.m A fost "Revista Societăţii culturale dobroge11e" de la Constanţa, redactor C Brătescu. A apărut la
Constanta ( 1 920- 1 923 ) trimestrial şi la Cernăuţi ( 1 924- 1 938 ), anual . Au colaborat la acest anuar
intelectua l i do brogeni şi oameni de ştiinţă dm mari le centre universitare româneşti.
·'74 Mihail Popescu, Raiaua l ltrnul. l "eniTuri şi cala�ra.fie, în "RA". voi . l JT, nr. 1 -2 (6--7)/ 1 936-- 1 937,
Bucureşti, pp. 254-282; vezi ş• rccenzia, cu aprecieri pozitive, semnată de Aurel Decei-Nicoară
Beldiceanu în K.M. R. , p. 344.
m
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Radu 1. Perianu a analizat copia unui plan topografic al re 'iiyă-lei Tumu realizat
5
în toamna anului 1 83 1 37 Pe baza acestui releveu, autorul a trasat hotarele "istorice"
ale fostei re 'iiyii-le, folosind şi informaţiile oferite de o hudut-niime otomană din 1 3
octombrie 1 578, de scrisoarea boierilor munteni din 1 764, adresată autorităţilor
otomane, de hotămiciile din 1 700 şi 1 767. R. 1. Perianu a concluz!onat că prin 1 8291 830 pe fostul teritoriu otoman locuiau aprox. 1 4. 800 de persoane. El a mai subliniat
trista realitate că "studiile" despre re 'iiycî-le din perioada interbelică erau "slabe" din
punct de vedere ştiinţific, că autorii acestora nu folosiseră în analizele lor
documentaţia necesară, îndeosebi cea turco-osmană.

După Dobrogea, Brăila a tost re 'ăyii-ua ( 1 539- 1 829) de care cercetătorii
români s-au interesat cel mai mult. Rezultatele investigatiilor acestora au fost
publicate în periodicul de istorie locală "Analele Brăilei", apărut in oraşul de pe
Dunăre în perioada 1 929- 1 94037r', cât şi în marile reviste istoric�rarhivistice
româneşti din perioada interbelică.
N. Iorga a scris o serie de articole referitoare la Brăila românească "otomană"
şi "postotomană", reuşind să sublinieze sintetic principalele coordonate ale evoluţiei şi
dezvoltării acestui oraş în secolele XIV-XIX. Trecând în revistă secolele de istorie
româneasea ale Brăilei, autorul a afirmat că această local itate a fost la origine satul lui
Hrâilâ, sat de pescari aşezat pe Dunărea inferioară, din care s-a dezvoltat ulterior un
port, atestat documentar pentru prima dată în 1 368. intretinea puternice legături
comerciale cu Braşovul. Portul Brăila devenise poarta răsăriteană a comertului ce
tranzita prin Braşov. "Toate mărfurile Apusului treceau căre Răsărit prin Brăila", a
conchis Nicolae Iorga. A fost şi reşedinţa episcopală3 77 Marele istoric a analizat
circumstantele politic�rmilitare în care Brăila a fost ocupată de către otomani378 .
Domnul Ţării Româneşti Radu Paisie ( 1 535-- 1 545), refugiat la hey-ii dunăreni datorită
răzvrătirii boienlor opozanţi grupa]i în jurul banului Şerban, a promis cedarea Brăilei
.ns

Radu l Perianu, Uaiaua 'limm. fIn plan topo,e,rc�fh: al raialei, in "R.I.R.", XllJ, 1 943, Bucureşti, fasc.

1. pp 52-60+ 1 p l .
n(,

A

apărut cu ocazia an iversării a 1 00 de a n i ( 1 82C) - 1 9::!9) de la retrocedarea Brăi le1 Tări1 Româneşti.

i n i1 i a tor Şl di rector fiind inginerul Gh

T. Marine�cu

lstoricul

C C. G1 urescu a apreciat că «această revistă

constituie astăzi un instrument de lucru e_\el1fial, mdi.,Jh'fl.\ahil pentru cine vrea să cerce leLe IStoria acestei

C.C G)", in monografia sa. Istoricul orn.�ulm Hn.illa. !Jin cele mui \'1Xfli timpuri piină
Ştiinpfică, Aucureşu. 1 968. p. 7

păqi de !ară (subl

asuizi, Editura
.n7 N.

Iorga,

/)m tre,·tmd istoric al ora.�-ului Hrăila. Cm!ferin!ă ... , Drăila. Editura Bibl iotecei "Petre

Armencea". 1 926; 3 :! p

O

variantă rezumată. cu titlul JJin trecmul istonc al llrăilei. Conf
erinţă. in
.

'·Neamul româncsc", nr. l 2 1 - 1 22/1922. BucureşiL pp 1 24- 1 32

.nH

ldem. Ctind şi tie ce s-a luat Hrăila de 1irrci"J.
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otomanilor în schimbul aj utorului militar al acestora pentru reînscăunarea sa pe tronul
de la Târgovişte (iunie 1 539). "Răscoala" boierilor "haini" a fost înăbuşită cu aj utor
mil itar otoman, Radu a redobândit tronul Ţării Româneşti, iar otomanii, conform
promisiunilor voievodului, au ocupat Brăila (iunie-i ulie I 539), în lunile unnătoare
zidind o putern ică cetate. În 1 542 otoman ii au înfiinţat re 'ăyii-ua Brăilei, ce cuprindea
5 5 de sate şi si lişti din j urul cetăţi i , destinate a asigura aprovizionarea cu bunurile de
consum necesare garnizoanei puternici i fortăreţe. Prin întinderea sa, re 't:lyii-ua Brăilei
a devenit cel mai mare şi unul din cele mai i mportante capuri de pod otomane la
nordul Dunării .
Pe baza unor documente inedite, N. Iorga a studiat câteva pagini "din viata
socială a Brăilei sub turci", la începutul secolului al XIX-lea. Diferite date oficiale din
1 802, 1 806, 1 8 1 1 sau 1 8 1 6 au oferit informaţii interesante despre raporturile dintre
categoriile sociale româneşti brăilene şi autorităţile locale otomane sau de ocupaţie
ruseşti ( 1 809- 1 8 1 2). Autorul a mai semnalat şi descrierea Brăilei făcută de generalul
rus de origine franceză Lan eron (în 1 809) sau cea incl usă în Memoires de 1 'eveque F.
�
L. Bugnion, Geneve, 1 876 3 9 .
Ca unnare a războiului ruso--otoman început în 1 806, Brăila a fost ocupată de
annatele ţariste ( 1 809- 1 8 1 2). N . Iorga a anal izat prevederi le păcii de la Bucureşti
( I 8 1 2) rin prisma referirilor la Brăila şi la retrocedarea acesteia autorităţi lor
�
otomane 110. Cu ocazia centenarului revenirii Brăilei la Ţara Românească ( I 8291 929), marele istoric român a elaborat un volum omagial în care a prezentat istoria
38 1
"Brăilei româneşti" în perioada 1 832- 1 866 . În prima parte a acestei monografii
autorul a studiat evoluţia i storică complexă a acestui port: evenimente politice, clădiri,
administraţie, locuitori, comerţ, armată, medici şi spitale, biserici şi preoţi, şcoli şi
biblioteci, personali tăţi şi curiozităţi. În a doua parte a editat 208 documente
"brăilene" (dintre ani i 1 832-1 863), descoperite în arhivele Primăriei oraşului şi
depuse ulterior de autor la Arhivele Statului din Bucureşti. Marele istoric a mai
publicat şi un articol de o factură aparte, despre "caracteristicile" psihico--culturale ale
"brăilenilor" în urma ocupaţiei otomane din evul mediu. N. Iorga a susţinut că în
oraşul şi j udeţul Brăila, în urma ocupaţiei otomane aproape triseculare, s-au produs
schimbări în psihicul, mentalitatea, comportamentul şi atitudinea acestor locuitori,
rezultând astfel o "rasă brăileană" în administraţie, politică şi cultură3112• La toate
.119

Idem, JJin viaţa .mcială a Hrăilei supt 7 1wci, în "AAR.M.S.I. ", s. Hl, t. XIV, 1 933, m. 3, Bucureşti,
extras, 1 3 p.+2 pl.
.lRO
ldem, Însemnări c11 pril'ire la Încheierea păcii de la Buc11reşti, ca urmare a răzhoi11lui 111.10 turc din
1806 1812, În llmla căntia Brăila rdntră În .wăpânirea t11n:ea.n:ă, în "A.B.", an 11, nr l / 1 930, Brăila
.l R l
ldem, Cei dmtâi ani În noi/a "'Brăilă româneascti ". Istorie şi documellle . Pentru o sută de ani de la
întemeierea oraşului, Tipografia "Datina Românească", Bucureşti, 1 929, 1 27 p. + 3 pl.
382
Idem, Caracteristici ale hrăilenilor, în "A.B.", an 11I, nr. 1 / 1 93 1 , Brăila .
.
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aceste interesante informaţii s-au adăugat şi câteva referitoare la Mitropolia creştin
m
ortodoxă de la Brăila .
Mihail Popescu a redactat un scurt istoric al re 'âyă-lei şi cetăţii Brăila până în
1 829, subliniind principalele momente din "viaţă otomană" a acesteia şi precizând
faptul că re 'ăyă-ua Brăila a fost cea mai întinsă teritorial dintre cele trei capuri de pod
otomane de pe teritoriul Ţării Româneşti (cuprindea 55 de sate şi silişti)3R 4 . Acelaşi
autor a analizat şi interpretat statistic recensământul populaţiei şi al veniturilor acesteia
realizat in iulie 1 828, după înfrângerea de către armata rusă a gamizoanei otomane din
cetate şi retragerea acesteia cu armele din dotare, împreună cu populaţia otomană ("cu
bagaje"') ce a dorit să o însoţească, la Sil istra. Populaţia târgului Brăila număra circa
3.500 de persoane. Tinutul fostei re 'iiyii-le a fost împărţit în două plase: Vădeni, cu 1 8
sate şi Balta, cu 20 de sate. Fiecare cap de familie plătea fostelor autorităţi otomane
30-32 de taleri anual, locuitorii trebuiau să presteze '·claca" cu plugurile timp de 3 zile,
3R5
iar cu mâinile 1 0- 1 2 zile; fiecare casă plătea primăvara câte 3 taleri
Noile
documente descoperite i-au permis lui M. Popescu să revină cu informaţii
suplimentare despre re 'ăyii-ua şi oraşul Brăila în crucialul an 1 829, cel al retrocedării
38
către Tara Românească 6 După retragerea gamizoanei şi admi'nistraţici otomane,
comandamentul rus a hotărât dărâmarea cetăţii Brăilei. Autorul a precizat în ce
condiţii tehnice şi cu ce dotare materială s-a realizat respectiva operatiune de către
salahorii români, durata ac[iunii ( vara anului 1 828-sfârşitul anului 1 830), "socotelile"
cu şumele necesare pentru aceasta încheindu-se în februarie 1 83 1 3 R7
După N. Iorga, cercetătorul şi istoricul Mihail Popescu a elaborat cele mai
numeroase şi cele mai temeinice contributii la cunoaşterea trecutului "otoman" al
târgului Brăila şi a regiunii înconjurătoare.
Inginerul Gh.T. Marinescu, cu veleităţi de istoric, iniţiatorul editării revistei
''Analele Brăilei'' şi unul din principalii organizatori ai comemorării centenare din
1 9293RR ' a prezentat câteva date generale despre Brăila în jurul anului 1 8303R9 şi a
-'K.I

ldem, })e.o,pre milropolia raialei lrtrce.şli, în "B.O.R ", an L Vll, nr. 5-6/1939, Bucureşti, pp. 275--276
Mihail Popescu, Raiaua şi ce/atea Hrăilei. in ..A.B.'', anul 1. nr. ::!-3/1929
ldem. Catagrafla din /82R a locuitorilor şi \'enUului din oraşul şijudefrtl Hrăilu, în «A B_", anul TV,
nr. 2-J/1932 PP- 59--82, şi broşură-extras, Brăila, 1 93 3 ; 24 p , idem, Cata.\lih de toate f
amiliile ce .'i-au
Kăsit la Calagrajia În Ioate satele Hroilei şi În oraşul Hrăila cum maijo.'i se arattl, 1828, Iunie, în "A.B. ",
anul IV. nr 4/1932, pp 9-M.
)Hll
ldem, Noi contrihuţirmi la cunoaşlerea oraşului şi raialei Hniila la 1829, în "A.B ", anul X, nr
1 / 1 93 8
m ldem, /Jărâmar"a Celătii Hrăila, in "A.B.", an VI. nr 1 ! 1 934 .
.lRR
Gh T Marinescu, În juni/ pregtltrrei marei stJrhături a Brăilei (100 de uni de la eliberarea de sub
turci). in "A.B.", anul !, nr 1 / 1 929.
-"'
ldem, Hrăila l "eche, in "A.B.", anul !, nr. 4--6/1 929, pp. 3-36, şi exlras, Brăila, 1 930; 32 p.
.IM�
JRS
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trasat linia frontierei re 'ăyă-lei în anul 1 808, în ajunul atacurilor annatei ţariste,
precizând faptul că detaşamente militare otomane încălcau în mod repetat această
graniţă, terorizând populaţia românească şi jefuind bunurile materiale din j udeţele
90
vecine3 . Cu ocazia centenarului Brăilei "româneşti " ( 1 829-1 929), acelaşi autor a
91
întocmit şi editat un prim volum de documente referitoare la Brăila3 , cu o prefaţă
92
3
semnată de N. Iorga, un album comemorativ
cuprinzând stampe, peceţi şi medalii
privitoare la oraş şi la port (sec. XIX-1 928), şi a elaborat o mini-monografie a
39
oraşului şi judeţului Brăila, cu referiri şi la perioada "otomană" a acestuia 3 .
Gh. Mihăilescu a oferit i nteresante date demografice despre populaţia din
94
"câmpia Brăilei" la începutul secolului al XIX-lea3 . Acelaşi autor a realizat un studiu
comparativ asupra evoluţiei satelor din re 'ăyă-ua Brăilei între ani i 1 790 (după datele
95
de pe o hartă austriacă}- 1 828 (după informaţiile anterior amintitului recensământ)3 .
Toate aceste date şi informaţii demo--i storice i-au permis profesorului Gh. Mihăilescu
să elaboreze o imagine de ansamblu asupra numărului şi repartizării pe localităţi a
96
populaţiei târgului şi zonei Brăila în jurul anului 1 828 3 .
l ă-lei Brăila, tară informaţii inedite sau
O expunere sintetică asupra istoriei re 'cy
9
interpretări originale, a realizat şi Şerban Ciuntu3 7 . T. Bulat, pe baza izvoarelor
9
istorice deja cunoscute, a trasat hotarele re 'liycl-lei Brăila3 8 şi a precizat teritoriul pe
99
care aceasta s-a întins3 .
Ilie Corfus, analizând însemnarea i nedită descoperită la B .A.R., a oferit
400
informaţii despre hotarul re '[lyă-lei Brăila în 1 695
După ce a întocmit un scurt
istoric al acestui cap de pod otoman la nordul Dunării inferioare, autorul a precizat că
390
.19 1

Idem, Holantl raialei Brăila in anul 1808, în "A.B.", anul H, nr. 1 / 1 930 .
Idem, Documente privitoare la Brăila, voi . I, Brăila, 1 929, XVI+80 p.

392

ldem, Brăila veche-stampe, planuri, hărţi-Alhum comemorativ, Brăila, 1 929, XX+XXXII planşe şt o
hartă.
393 ldem, Contrihuţiuni pentnt monografia oraşului şijudeţului Brăila, Brăila, 1 929, 4 7 p.

·19�

Gh. Mihăilescu, Note asuprapopulaţiei ş i satelor din câmpia Brăilei, în "A.B.", anul III, nr. 2/ 1 93 1 şi
anul ! V, nr. 2-3/ 1 932, pp. 85-90.
·195 ldem, Aşezările omeneşti din raiaua Brăilei la /828, în comparaţie cu cele Je pe harta austriacă dela
1 790, în "A.B .", anul V, nr. 1 / 1 933, pp. {12-63.
396 Idem, Populaţia Brăilei, în "A.B.", anul IV, nr. 2-3/1 932, pp. 1 06-1 22.
·197

Şerban Ciuntu, Raiaua Brăilei, în "A. B.", anul l , nr. 2-3/1 929.
Bulat, Hotarul Raialei Brăilei, în "Arhivele Basarabiei", an l, nr. 3/1 929, Chişinău (retipărit şi în
"A.B.", anul IV, nr. 2-4/1 932).
399 Idem, Teritoriul raia/e/or Hotinului şi Brăilei, în "Analele Basarabiei", anul IV, nr. 4/1 927, şi anul V,
nr. 1 1 1 928, Chişinău.
�00
Ilie Corfus, Hotam/ raialei Brăila la 1 695, in "R.I.R.", XV, 1 945, Bucureşti, fasc. III, pp. 335-342;
vezi şi nota bibliografică semnată de Aurel Decei - Nicoară Beldiceanu în K.M.R., p. 337.
ws

T

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

1 44

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

ACTA MOLDAVIAE SEPTENT�IONALIS

desele încălcări de hotar şi acaparărilc de pământuri româneşti ale otomani lor I-au silit
pe domnul Constantin Brâncoveanu să trimită o impozantă delegaţie de boieri munteni
la Istanbul, cu o pl<îngere oficială în legătură cu aceste repetate injonctiuni la adresa
autonomiei teritoriale a ţării . Plângerca a fost ascultată şi acceptată, iar o delegaţie
mixtă româno-otomană a restabilit (în 1 695) hotarul pe vechiul traseu de la mijlocul
secolului al XVI-lea.
IC. Filitti a studiat caracteristicile şi modul de organizare "românească'· a

1 82g401 , '·sub ocupaţia rusă". După delimitarea granijei românQ--{)tomane
1 830), s-a reînfi injat judeţul Brăila cu 2 plase:
Vădeni (cu 20 de sate) şi Balta (cu 3 8 de sate). Oraşul Brăila a Jost condus
administrativ de un "magistrat" ( 1 83 1 - 1 854 ). S-au înfiinţat: j udecătoria ( 1 83 1 ) şi
politia ( 1 83 1 ) judetului şi oraşului Brăila, ca urmare a aplicării Regulamentului
Organic, o şcoală primară ( 1 83 1 ) , Căpitănia portu lui Brăila ( 1 832), ce a cunoscut o
Brăilei după

pe Dunăre în zona Brăilei (octombrie

perioadă continuă de dezvoltare etc. Acelaşi istoric a analizat şi interpretat din punct

de vedere administrativ-financiar impunerile de impozite ce trebuiau plătite de
4 12
locuitorii oraşului ş i j udelului Brăila in iunie l 83 1 1
Ion Vânosu a anal izat cele trei catagra fi i inedite referitoare la Brăila în anul

1 837, oferind i n formaţii demo--statistice cu privire l a populaţia oraşului, eşalonată pe
403
categorii de vârstă, pe meseri i, pc cartiere şi "mahalale", origine etnică ctc.
l
Manafu a subliniat principalele momente din istoria Mitropoliei Proilaviei sau Brăilei

in timpul ocupaţiei otomane. Această eparhie creştin--ortodoxă a fost infiinţată pentru

cnoriaşii din re 'iiyii-lelc Brăila, Turnu, Giurgiu, Bendcrffighina, iar de pe la mij locul
secolului al XVII-lea cuprinzându-i şi pc cei din nordul Dobrogei otomane sau din
"Ucraina hanului lălar". După reveni rea teritoriilor fostelor re 'iiyii-le Turnu, G iurgiu şi

Brăila la Ţa ra Românească ( 1 829), această m itropolie şi-a încetat activitatea
404
religioasă
Şi Ion-Radu Mircea a studiat circumstanţele politico-mil itare în care

otomanii au ocupat Brăila în timpul lui Radu Paisie, acceptând punctul de vedere
4 15
fonn ulat anterior de N. lorga 1

-IO l

1 C. Filitti. l'rimii am de organi=cm! u Hrâ!lei dupi'l diherarea de suh turci. Suh ocupaţia nt.wf de la
/828 /a /834. in "A.B.'', anul Il, nr. 1 /1 930, pp 3 -24, şi exlras, 24 p.

-hl:! ldem, Ertract de suma ptur.arllor şi mwtc:tlorilor loc.:uiton prin satele acesTUi Prin«.·ipal sub

nhpundaeacapltath:l i de .\111/U!!e hanilorace.,h'l capi!afli fnchewte peJieşcure \OI p an. Judeţul Hrlllla,
/83/, hmie. in "A 13.", anul li, nr. 1 / 1 930. p. 56
JO.\

in "A.B.", anul XI, nr. 2-J/1 939, pp. 19-56
in "A.B.", anul VIII, nr. 1 / 1 936, pp. 30-54�
idem. A1itropolia l'roila,.ieJ, in "A.B.", anul XI, nr. 1 / 1 939, pp. 3-32
"'05 lon�Radu Mir�_a, Ţara Homtinească şi inchinarea raialei Hrtiilui, in "B.", IV, 1 94 1 , Bucureşti, pp.
45 1--488
Ion Vârtosu,

7hd «.·ata}{rqfiipentm Rrăila anu/111 /8J7,

JO-I l. Mana fu, Contrihutiuni la i.woria Milropoliei Proi/m.·teJ.
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Radu 1. Perianu, istoricul brăilean care a elaborat în 1 9 1 1 primul studiu din
istoriografia românească despre Raiaua Brăilei, a adus, după trei decenii, noi
contribuţii la studiul istoriei şi organizării administrativ-teritoriale a Brăilei
406
otomane . Analizând izvoarele istorice edite şi inedite ce i-au stat la dispoziţie,
autorul a precizat condiţiile politice în care cetatea românească a fost ocupată şi
fortificată de otomani în 1 540, pentru ca peste doi ani, în 1 542, aceştia să ocupe şi
teritoriul înconjurător, transformându-1 in cea mai întinsă re 'iiyă otomană de la
Dunărea inferioară. Folosind un izvor cartografic inedit, planul topografic al fostei
re 'ltyă-le Brăila, intocmit de inginerul Moritz van Ott in 1 83 1 , istoricul român a trasat
hotarele fostei posesiuni otomane şi a enumerat localităţile din interiorul acesteia.
De-a lungul celor aproape trei secole de stăpânire otomană fruntarii le re 'ăyă-lei au
fost trasate de mai multe ori, acţiuni tehnice pe care R. Perianu le-a amintit şi le-a
analizat. Hărţile fostei re '[ty·ii-le şi recensămintele populaţiei şi localităţilor din
regiunea Brăilei i-au permis autorului să precizeze care au fost satele din această
provincie otomană, repartizarea pe localităţi a populaţiei şi evoluţia demografică la
sfârşitul secolului al . {(V I l l-lea şi în primele trei decenii ale celui următor. Raporturi le
politice, militare, sociale etc. între domnii Ţării Româneşti şi bey-ii otomani de la
Brăila au fost fie paşnice, fie încordate, în funcţie de realităţile politice de pe linia
Dunării inferioare, a ciocnirii intereselor otomane şi ruseşti în această zonă, a atitudinii
locuitorilor brăileni etc. Autorul a enumerat instituţiile şi funcţionarii locali otomani
care asigurau apărarea, liniştea, ordinea şi "obligaţiile" economice ale re 'ayă-lei:
aprovizionarea cetăţii şi a garnizoanei otomane cu mij loacele necesare de subzistenţă;
procurarea şi exportul către Istanbul a unor produse de consum cerute de marea
capitală otomană.
Această minimonografie a Brăilei otomane a lui Radu Perianu a fost cel mai
temeinic studiu despre această re 'iiyii elaborată în istoriografia română în prima
jumătatea a secolului al XX-lea. Contributm a fost rezultatul interpretării izvoarelor
istorice (în mare majoritate neotomane) care au devenit accesibile până la sfârşitul
celui de-al doilea război mondial. Indirect, ea a subliniat necesitatea stringentă a
asigurării accesului la i=voarele istorice otomane referitoare la această re 'ăyă, fără de
care nu se putea scrie o istorie temeinică şi completă a amintitei provincii otomane pe
pământ românesc.
Radu Perianu a studiat şi activitatea educativă în şcolile primare din oraşul şi
407
40H
judeţul Brăila atât in perioada "otomană" , cât şi în cea următ�are, ·'românească" .
406

Radu Perianu, Raiaua Brăilei. Noi contrihulii, în " R . I R " , XV, 1 945, fa5c. III, Bucureşti, pp. 287333+4 pl.; vezi şi recenzia, cu aprecieri pozitive. semnată de A urel Decei - Nicoară Beldiceanu, in
K.M. R. , p. 344.

m

Tdem, O şcoală prifl'lţlră În judeţul Hrăila la

282-284.
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în "RTR " ,

XVl, 1 946, Bucureşti, fasc. TII, pp.
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A fost necesar să amintesc şi să trec în revistă şi contribuJiile istorice referitoare
la primele decenii de viaţă "românească" în oraşul şi judeţul Brăila, pentru că urmările
complexe ale celor aproape trei secole de stăpânire otomană s-au manifestat în timp,
cu diferite grade de intensitate, încă o genera(ie. În perioada 1 829- 1 878 Brăila a fost
un important port fluvial la frontiera Ţării Româneşti
(apoi, după 1 859, a
Principatelor Unite, ulterior România) cu I mperiul otoman, în nord-vestul Dobrogei,
străveche provincie românească allată şi ea, de peste patru secole, sub stăpânire
otomană. După 1 878 (integrarea Dobrogei în România), Brăila a devenit un port
fluvial de interior, totuşi cu o importantă activitate comercială şi de transport naval de
mărfuri şi de călători.

"Perioada otomană" a cetă(ii Si/istm, situată la sudul Dunării, unde apele
lluviului se bifurcă în braţele Dunărea propriu -·zisă şi Borcea, cucerită pentru prima
dată de otomani în 1 3 88, apoi din nou în I J9J, a stat în aten(ia lui Ioan Micu. Acesta a
prezentat principalele momente din tulburata istorie a Sil istrei (c. 1 3 88-1 878),
insistând a;upra numelor purtate de cetate în secolele amintite, luptelor româna
otomane şi ulterior otomano-ruse pe linia Dunării şi trăgând un semnal de alarmă în
legătură cu starea precară a ruinelor fortăreţei şi p10punând restaurarea şi conservarea
ei arheologică�09
Victor Gh. Papacostea a precizat conj unctura politico-religioasă în care românii
ortodocşi din re 'iiyii-ua Si listra au devenit, for!at, enoriaşi ai ·'exarhatului
Bulgariei"� t o După 1 860 a început aqiunea de separare a Bisericii ortodoxe bulgare
de Patriarhia din Constantinopol, sciziune sprijinită neoficial de autorită)ile otomane.
La I l martie 1 870 sultanul Abdulazîz, printr-un .fimniin, a aprobat infi intarea unui
'·exarhat bulgar", eparhie ortodoxă ce şi-a întins competen(a religioasă şi asupra
românilor ortodocşi din re 'iiyii-ua Silistrei. Fiind scos, prin hotărâre sultanală, de sub
JUrisdiqia patriarhiei ecumenice constantinopolitane, aceasta a refuzat recunoaşterea
oficială a noului şi insolitului "exarhat ", între bisericile constantinopolitană şi bulgară
producându-sc o "ruptură" ce a durat şi în perioada interbelică.

-IOH

ldem, /.wuriu şcoa/elordin oraşr�l şipu}epH Brăila, 1832 186-1, B ucureş t i , 1 94 1 , 22 1 p
Ioan M i c u. Sllislra .mh otomani, in "Universul", an LVI, nr '277/1939, Bucureşt•, p. 6. Vezi şi nota
bibhograflcă semnată de Ioan M. Neda in "R.l.R.". IX, 1 939. Bucureşti, p. 494.
-IlO Victor Gh. Papacostea, Ji-ecereu românilor din raiaua !JIIatrâ suh C!.Xarhatu.l Hull{ariei, in revista
"Graiul Românesc", anul li, nr. 8/1928, Bucureşti.
-IO•l
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Ilie Corfus a tradus şi comentat jurnalul de campanie inedit al unui medic polon
anonim, referitor la asediul cetăţii Silistra de către ruşi in vara anului 1 8544 1 1 .
Manuscrisul inedit, intitulat Scenographia -Memory e::yli Pami�tnik (Scenogrt?fie
Memorii sau jurnal), a fost descoperit de istoricul român în Riblioteka Pubih:::na din
Varşovia, cota 4220. Autorul anonim, ofiţer-medic varşovian în armata imperială rusă
de operaţii, a descris campania militară rusă în Principatele Române (iunie 1 853-iulie
1 854 ), un · loc important ocupându-1 operaţiunile militare la care a participat direct:
cele din Dobrogea şi asediul Silistrei ( 1 6 mai -- 22 iunie 1 854 ), povestit cu lux de
amănunte.
*

Istoria Banatului otoman ( 1 522-1 7 1 8) a constituit subiectul prevcupcirilor de
turcologie ale unor istorici bănăţeni.

Astfel, G. Postelnicu a analizat succint cauzele, desfăşurarea şi urmările
'1 1 2
politico-militare ale asediului şi cuceririi Timişoarei de către otomani în 1 5 52 .
413
Traian Birăescu a elaborat o primă sinteză despre istoria Banatului ofoman ,
folosind şi interpretând documente austriece din arhiva secretă a Curţii Imperiale din
Viena, izvoare cronistice şi documentare otomane traduse în gennană, preluate din
lucrările orientalistului--turcolog Joseph von Hammer-Purgstall despre istoria şi
organizarea statală otomană şi sursele istorice referitoare la Banat şi Timişoara editate
în limba maghiară de Academia Maghiară in 1 886 (diferite deţ;er-e şi alte acte oticilae
în legătură cu administraţia păşăflk-urilor). Autorul a prezentat caracteristicile
generale ale organizării Timişoarci şi Banatului In epoca otomană: introducerea
organizării politico-militare, social-agrare, administrativ-vamale, sistemul vamal şi
monetar (cu echivalenţele financiare in diferite perioade), regimul juridic al
pământului, fiefurile militare şt categoriile lor, arendările sau donaţiile unor suprateţe
de pământ sau surse de venituri . Un rol important în consolidarea stăpânirii otomane
1-a avut armata sultanală cantonată în hey/erbeylik-ul Tem eşvar ului . T. Birăescu a
descris structura ei organizatorică, categori ile de arme şi amplasarea în teritoriu a
cetăţilor, recrutarea de tineri creştini bănăţeni etc. Organizarea j udecătorească şi viaţa
religioasă otomane au fost alte forme de manifestare a stăpân irii Semi lunii.
Locuitorilor creştini li s-a a!tigurat l ibertatea cultului religios; pentru musulmani au
fost ridicate moschei în diferite local ităţi . Pe baza anal izei unor de.fier-e cu impozitele
-

�

11

Ilie Corfus, Asediu! Si/istrei din anul 185./. l>upă un manuscris po/on comemporan, în "R. l.R. ". XIV,
1 944, fasc. l, Bucureşti. pp. 57-78.
� 12 G. Postei nicu. Asediu/ Timişwrei În 1551 1552 }i mcerirea ei de dttre turci, în "Banatul", anul li, nr.
1 2/ 1 927, Timişoara, pp. 26-3 1 .
� u Traian Birăescu, fJanatul suh turci, Editura "Vrerea", Timişoara, 1 934, 52 p. + XI (note) p.
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plătite de locuitorii nemusulmani, autorul a explicat caracteristicile generale ale
statutului juridico--social al ţăranilor creştini, în comparaţie cu cel al agricultorilor
otoman i . De asemenea, a urmărit evoluţia structurii etnice a provinciei în perioada
otomană.
Î n concluzie,

T Birăcscu a afirmat ca stăpânirea otomană în Banat de peste un

secol şi Jumătate nu a schimbat aproape cu nimic structura etnică a provinciei

Ocupaţia Semilunii s-a întins peste o regiune românească, ce tot românească a rămas
şi după "perioada otomană" din istoria ei .

Acelaşi autor a reluat studiul problemei provinciilor româneşti de la vest de

lantul muntilor Carpaţi ocupate de otomani în evul mediu, însa într-un cadru
geogratico- politic mult mai larg, cel al rel,tţiilor otomana-maghiare în perioada:
"�
slărşitul secolt!l u i X I V --- începutul secolului X V I I
. Această contribuţie a fost de
rapt o sistematizare a informatiilor istorice referitoare la acest subiect existente în anii
'30 în istoriografia românească şi maghiară. După ce a descris modul de organizare a
armatelor

ungară

şi

otomană,

a

trecut

în

revistă

relaţiile sinuoase politico-

di plomatico- m il itare începând cu domnia regelui Sigismund de Luxemburg şi
tcnninând cu primele deceni i ale secol ului al XVIII-lea. Hahsburgii au revendicat
moştenirea dinastică ungară şi au înaintat către Ungaria şi Transilvania. Î n condiţiile
penetrăni otomani lor în U ngaria s-a produs ocuparea Banatului

( 1 552) de către armata
a tmpus printre alte

sultanului; înaintarea habsburgică către Buda şi Transilvania
măsuri şi întiinţarea ptiş<iltk-ului Oradci ( 1 660).

Regimul ocupaţiei otomane în

Ungaria a rost prezentat, comparativ cu cel din Banat, pe baza interpretării unor
documente, cron;ci şi defia-e otomane publicate de Academia Maghiară l a sfârşitul
secolului al X I X-lea. Influentele culturale reciproce ungaro--otomanc (sec. XVI
X V I I I ) au completat tahloul complex al rela!iilor multiple dintre cele două entităţi
etno--politico--<:ulturale în evul mediu.
istoncc

T. Birăescu a conchis că toate aceste adevăruri

incontestabile contraveneau sloganelor tendcn!ioasc

ale propagandei

istoriografiei oliciale maghiare, conform cărora în evul mediu Transilvania ar

şi

11 fost

pământ unguresc, Regatul maghiar ar fi devenit campionul luptei antiotomane a !ărilor
dun�rene din Europa Centrală, '·naţiunea maghiară" îşi avea originea în evul mediu
etc.
41 1
O schi!ă a stăpânirii otomane în Banat a întocmit şi Ion Stoia-Udrea . , pe baza
bihl iografiei existente şi a izvoarelor istorice editate. Acest anicol nu conţine nimic
nou în comparaţie cu l ucrările lui Traian B irăescu. Nicolae l liescu, în monografia
..J l-1

Tdem, Culturaap11.\t'auă. Turcii .}i mughiaril (Ji1rcit iucemru/ btropct}, edî!ia a 11-a. Timişoara, 1935,
85 p .
-l l j Ion Stoia -Udrea, fpoca turcească in Hanal, in «Studii şi documente bănă{ene de istorie, artă şi
etnografic'', vot. t, 1943, Timişoara, tasc. Il. pp 85-Q7_ Vezi şi nota b•bliografică semnată de 1. D. Suciu
in "R I.R.", XVI, 1 946, Bucureşti, tasc. tii, pp. ) 1 5-3 1 6.
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consacrată Timişoarei 4 1 6, a rezervat capitolul al I I I-lea perioadei în care oraşul şi
cetatea de pe Bega, cu întreaga provincie l imitrofă, s-au aflat sub stăpânire otomană.
*

Referitor la re 'iiyii-ua Hotinului ( 1 7 1 3- 1 8 1 2), Mihail Popescu a studiat
repartizarea populaţiei pe teritoriul acesteia, numărul şi mărimea localităţilor şi sursele
de venituri la sfârşitul secolului al XVIII-lea, după datele recensământului populaţiei
şi aşezărilor şi hărţii provinciei realizate de autorităţile austriece în 1 789-1 7904 1 7. La
începutul articolului autorul a prezentat principalele repere cronologice referitoare la
re 'ăyii-ua Hotinului: a fost înfiinţată de otomani , între Prutul superior şi Nistru!
superior, în 1 7 1 3- 1 7 1 5; între octombrie 1 788-august 1 79 1 s-a aflat sub ocupaţia
austriacă, iar între 1 806- 1 8 1 2 sub cea turcească. Prin tratatul de pace (sulhniime)
otomano-rus de la Bucureşti (mai 1 8 1 2 ) teritoriul românesc d intre Prut-Nistru
Dunărea inferioară-Marea Neagră a intrat în componenţa Imperiului ţari st. Astfel au
l uat sfârşit cele nouă decenii de stăpânire otomană în regiunea Hotinului.
Autorităţile austriece, în timpul scurtei lor stăpân iri asupra re 'ăyii-lei, au
efectuat un recensământ al populaţiei şi aşezări lor şi o hartă cu caracter administrativ
militar ( 1 789-1 790). Regiunea Hotinului a fost împărţită în două unităţi
administrativ-teritoriale; existau: un oraş (Hotin ), trei târg uri, 1 53 de sate, 22 de locuri
de slobozi�st înregistrate 7.080 de familii, cu peste 3 5.000 de locuitori . În oraşul
Hotin locuiau 322 de familii, cu peste 1 . 600 de membri . Toţi locuitorii musulmani
plăteau comandamentului cetăţii următoarele dări: haraciul, teşcherul şi medzi lul:
toate acestea, împreună cu venitul vămilor, erau trimise la Istanbul, cu documentele
financiare însoţitoare.
În ceea ce priveşte aşezări le fostei re 'ilyii-le, în regiunea '·de sus" existau: un
oraş (Hotin), 53 de sate şi 2 . 744 de fami lii, cu peste 1 3 .700 de locuitori. În regiunea
"de jos" se aflau 3 târguri, 1 00 de sate şi 4.336 de familii, cu aproximativ 2 1 .700 de
membri. Harta austriacă a re 'ilyii-lei, în l imba germană, a întregit această primă
contribuţie la istoria Hoti nu lui otoman.
T. Bulat, interpretând din punct de vedere administrativ-teritorial infonnaţiile
hărţii austriece din 1 789-1 790, şi coroborându-le cu anumite relatări din alte surse
istorice, a trasat hotarele între care se întindea teritori ul re 'ilyii-lei Hotinul ui: la nord,

6
�1

Nicolae lliescu, 1/mişoara. monogrqfie i.11orică, voi l. Timişoara, 1943 446 p. (cap. ITI, pp. 5 1 -72) Vezi şi
nota bibliogratică semnată de l D. Suciu in "R.lR.", XIV, 1 944, Bucureşti, tasc. IV, pp. 433-434.
,

� 17

Mihail Popescu, l"eni111rile Raialei Hotinllllli în timp11/ stăpânirii 111rceşli, in "R.A. ", II, nr. 4-5/1 9271 929, Bucureşti, pp. 394-402 + 1 h . , şi extras, Bucureşti, 1 930, 1 0 p.+ 1 h.
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N istru! superior; la est, pârâul Ciuhur; la sud, Prutul superior; la vest, pârâul
Răchitna41 .
Dr. Simeon Reli a studiat viata religioasă şi organizarea bisericească a
populatiei re '{ryii-lei Hotinului, cu referire specială la perioada ocupaţiei austriece
( 1 788-1 792)4 19 După 1 7 1 3, piişii din Hotin i-a subordonat pe supuşii moldoveni
creştini conducerii religioase a mitropolitului Brăilei (Proilaviei). Datorită distanţei
mari între Hotin şi reşedinta mitropolitană, s-a înfiinţat în re 'iiyii-ua pruto-nistreană o
eparhie proprie, o episcopie, la o dată încă necunoscută; la mijlocul secolului al
XVIII-lea episcop de Hotin era Antim (din 1 759); în 1 766 a fost menţionat în
izvoarele istorice Neofit; apoi au pâstorit Amfilofic ( 1 768-1 780) şi Chiril ( 1 7831 788). Astfel, sub stăpânirea otomană, episcopia creştină a Hotinului a fost păstorită
de mitropoliţii Proilaviei (Brăilei), care numeau, de cele mai multe ori, un episcop în
cetatea de pe Nistru. De câte ori otomanii erau izgoniţi din Hotin, eparhia aceasta
trecea sub ocârmuirea episcopului de Rădăuţi.
În perioada octombrie 1 788-februarie 1 792 re 'iiyii-ua Hotinului s-a anat sub
ocupaţie militară austriacă, cu importante urmări şi asupra vietii şi organizării
religioase a creştinilor de aici. Împăratul Iosif al I l-lea a introdus în noul teritoriu
ocupat administra]ia militară, ulterior cea civilă. A ordonat efectuarea unui
recensământ al populaţiei şi aşezărilor, întocmirea hartii provinciei, transformarea
vechii şcoli bisericeşti moldave în şcoală împărătească laică, în scopul germanizării
populatiei locale. Catedrala episcopiei ortodoxe a fost transformată în catedrală
roman o -catolică, iar eparhia ortodoxă a fost subordonată episcopului Bucovinei. După
retragerea austriecilor s-a revenit la wchea organizare bisericească ortodoxă.
Între 1 806-1 8 1 2 re 'iiyii-ua Hotin s-a anat sub ocupatie rusească. Eparhia
ortodoxă de aici a fost păstorită de mitropolitul Gavrii l Bănulescu de la Iaşi. Începând
cu mai 1 8 1 2, în urma tratatului de pace otomano-rus de la Bucureşti, Basarabia
moldavă, re 'iiyii-1e1e Bender (Tighina) şi Hotin au intrat de JUre în componenta
Imperiului tarist. În 1 8 1 3 eparhia Hotinului a fost înglobată în arhiepiscopia
Chişinăului şi Hotinului, organizată de ocupanţii ruşi � păstorită de acelaşi mitropolit
Gavri il Bănulcscu-Bodoni .
Alte informaţii d e ordin religios-cultural despre episcopia Hotinului ş i enoriaşii
săi ortodocşi au oferit în studiile lor şi Ştefan Berechet42 11, Veniamin Pocitan
·IIM

T

Bulat. Teritoriile raialdor Holinului şi Brăilei. în ''Analele Basarabiei", an IV, nr 4/1 927 şi an V,
1 /1 928, Ch1şinău.
-li'J Dr Simeon Reli. Raiauu Holinulm in timpul ot.:upaţiei austnece şi legăturile ei bisericeşti cu
l:jJi.\·copiu Hu,.:m·inei. / 788 -1 792 (Contrihulie la istoria l:j>i.w.:op1ei Hotimdui), in "Candela", anul XLI,
nr. 1 -3/1 930. Cemăup. extras, 32 p
"'' Ş1efan Berechet J:piscopta Holmulw, in "B O R.". anul XLII, nr. 1 1/1 924, Rucurcşli. pp. 709-7 1 7 şi
nr. 1 / 1 915, pp. 35-42
nr.
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422
sau Al. Papadopol-Cal imachi.m . Dar aceşti autori nu
Ploeşteanu142 1 , Tit Simedrea
s-au referit în mod expres şi la re 'i'lyă-ua Hotinului (evenimente pol itico-militare,
organizare administrativ-teritorială, evoluţii demografice etc.).
*

Despre re 'ăyă-lele Giurgiu (c. 1 4 1 8- 1 829), Bender!fighina ( 1 53 8- 1 8 1 2 ) şi
Oradea ( 1 660- 1 688/1 699 ) cercetătorii români nu au elaborat, în perioada 1 9 1 81 948/1 950, contribuţii istorice care să fi fost rezul tatul unor preocupări constante sau
ocazionale de turcologie.
*

Mihai l Popescu a realizat o privire de ansamblu istorico-militaro-arhitectonică
asupra cetăţilor "otomane" de la frontierele Moldovei şi Ţării Româneşti în secolele
XV-XI X (primele trei decenii )424 . Autorul a oferit succinte infonnaţii istorico
militare şi geografico-arhitectonice despre unnătoarele 1 3 cetăţi "otomane": Hotin,
Bender, Chil ia, lsmail, Brăila, Hârşova, Silistra, Rusciuk, G i urgiu, Nicopole, Lom,
Vidin şi Orşova. 24 de reproduceri alb-negru, cu o grafică excelentă, însoţeau şi
completau expunerea lui M. Popescu. În co'lcluzie, autorul a afirmat că aceste cetăţi
reprezentau "inelele lanţului stăpâniri i turceşti, ce a încătuşat Principatele Române, de
42
la un capăt la altul, timp mai bine de patru secole" 5 . Autorul nu s-a oprit însă şi
asupra cetăţilor "otomane" din regiunea Banat-Crişana, cele mai importante fi i nd
Timişoara ( 1 552- 1 7 1 8) şi Oradea ( 1 660- 1 688/ 1 699). Cu toate aceste lipsuri,
contribuţia lui M . Popescu, un m inialbum i storic, a fost singura lucrare de acest gen
din istoriografia românească în perioada interbelică.
Autorii români ai contribuţiilor referitoare la re '[l)'ă-lele (ka.:-ă-lele) otomane pe
pământ românesc nu au putut folosi, cu o singură şi lăudabilă excepţie, turcologul
Aurel Decei, izvoarele i storice otomane despre acest interesant şi incitant subiect. Şi
42 1

Veniamin Pocitan Ploeşteanul, Vechea r:piscopie a Hotinului, în "B.O.R.", anul L, nr. 1 -4, 6, 9,
1 1 / 1 932, pp. 1 4-22; 1 06--1 1 8; 1 98-208; 295-299; 401 -408; 577-585; 7 1 2-720; anul LI. nr. 1 -2/1 933,
pp. 3 1 -42 (şi extras). Bucureşti.
m Tit Simedrea, 1 'echeu r:piscopie a Hotinului. Contribuţii, în "B.O.R.", anul LXI, nr. 1 -3/ 1 943,
Bucureşti, pp. 1 1 -32 (şi extras)
m
Al. Papadopoi-Calimachi, An!liluhie Hotiniul, în "R. l.AF .", anul lll, voi. V, fasc. JI/ 1 885, Bucureşti,
pp. 3 1 9-330.
424 Mihail Popescu, Cettiţi/e turceşti din pre;uml i'rincipatelor Române, in "B.C.M.J.", anul XX, fasc.
52/Apri lie-lunie 1 927, Bucureşti, pp. 76-87.
m Ibidem, p. 87.
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aceasta din doua motive: nu aveau cunoştinţele e lemen t are de limbă şi paleografie
turco-osmană; uriaşele arhive, bibl ioteci şi muzee otomane nu erau organi zate pe

criterii moderne, iar consultarea fondului de documente sau manuscrise se făcea foarte
greu, după depăşirea unor pi edic i de ordin subiectiv sau obiectiv. Din aceste cauze.
aceşti autori au folosit şi inte rp ret at in cercetările lor doar izvoarel e istorice '·creşti ne " ·
româneş ti . central

şi vest--europene. Puţinele izvoare otomane cercetate fuseseră

anterior traduse în diferite limbi europene. În această si tuaţ ie viziunea istorică a fost

un i late rală, româneascâ-central europeană, făra a se cunoaşte şi exprima şi "opinia

c eluilal t ", a "turcului c uceritor". S-a impus şi s-a autoimpu s astfel o l i m itare a bazei
informaţionale ce a afectat caracterul şi veridicitatea concluziilor formulate, realitate
pe care autorii au subliniat-o. dar nu au putut-o depăşi.

3.

Preocupări de orientalistică- turcologie cu finalităţi
didactice-de cercetare in acest domeniu

Mai multe motive au im pus n eces i tatea str i nge ntil

România a unei

suprastructuri didactico- formative

a infiinlării şi d ezvo ltări i

în

şi ştiin i i fi ce-de cercetare în

domen iu l oriema!tsltl'ii tur,·o!ogtet în r rim ii ani ai pe ri oadei inte rbe l ice
I storia rel aţ iil or com pl exe româno-otomane de peste o jumătate de milieniu

( 1 369-1 878)

se cerea abordată şi de

pe pozitia "celuilalt partener

de d i al og", a

centrului de putere de la Istanbul. După 1 87R relaţiile României independe nte cu
fostul suzcran-protector, acum egali din punct de vedere al dre pt u l u i internaţional al
au fost paş ni ce , cordiale, chiar de cooperare în anumite probleme şi
perioadc . Se cercau continuate şi ampl i licatc cer,·etârile de oriema!tsticâ-lurcologie,

statelor,

co n sta n te sau ocazionale, în cepu te în perioada dintre I n depende n tă ( 1 878) şi Marea
Unire ( 1 9 18). Ele a u de mon s trat , ind irect. cât de puţin se cunoştea în acest domeniu

istoric şi cât mai era de inves t i gat pentru con tu rarea unei imagini de ansamblu vcridice

asurra interferenţelor româno-otomane în perioada anterior amintită. Ş i , mai ales.

realitatea că o istorie a relaţi i lor româno-otomane nu se mai putea concepe şi scrie

11lră folosirea izvoarelor istorice oriental o-otomane şi bibliografiei otomano -turceşt i .

Noul avânt şi marea deschidere către domenii de cercetare istorică puţin sau
deloc explorate pâ nă atunci, manifestate în istori ogra fi a românea�că după 1 9 1 8, nu
puteau să nu cuprindă şi orientalistica turco!ogia. Nivelul ridicat didactico-fornmtiv
şi ştiinţifiC- -de cercetare atins de oricntalisttca rwco!ogta mondială în perioada
determina concertarea e forturilor materiale şi didactico-ştiinţifice ale

i nterbelică

statului ş i istoricilor români pentru reducerea enonnului decalaj existent intre şcolil e
europene de orientalistică-turcologie şi p reocu pă rile româ neşti în
a

preocu pări lor,

cercetărilor

şi

domeniu. O aliniere

real izări lor turcologice româ neşti

europene in domeniu era mai necesară şi mai im perati vă ca ori c ân d.
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Mai ales după 1918 (când s-a desăvârşit fonnarea statului unitar na(ional
român), unitatea şi identitatea etnico--politică a românilor în sud-estul Europer
trebuiau dovedite, afinnate şi impuse şi prin raportarea trecutului istoric românesc la
evoluţia istorică a unuia din cele mai mari şi mai importante imperii tricontinentale pe
care le-a cunoscut omenirea, Imperiul otoman. Acesta nu a transformat niciodată
l ă-lc de
teritoriul locuit de români în paşiiltk-uri otomane (cu excepţia a 8 re 'cy
graniţă), cum s-a întâmplat, de exemplu, cu Bulgaria, Grecia, Serbia, Albania, Bosnia,
Ungaria centrală şi de sud etc. Această individualitate sui--generis a românilor vis-li
vis de colosul otoman trebuia studiată de orientaliştii-turcologi români, istorici şi/sau
filologi.
Am amintit intr-o altă contribuţie cum nu s-a materializat proiectul de înfiinţare
a unei catedre de limbi orientale: turco-osmană, arabă, persană la Facultatea de Litere
şi Filosofie a Universităţii din Bucureşti, deşi în bugetul ministerului tutelar pe anul
financiar 1 906-1 907 fuseseră prevăzute fondurile necesare pentru salarizarea unui
26
post de conferenţiar4 . Cel mai potrivit titular pentru această "conferinţă" s-a dovedit
a fi a/unei Gh. Popescu-Ciocănel , cu specializare îr; ramura orientalisticii la Paris
( 1 902-1 906) şi cu câteva contribuţii filologico- istorice în domeniu. Se bucura chi ar,
neoficial, de sprij inul unor oficialităţi din conducerea Ministerului Cultelor şi
42
Instrucţiunii Publice 7 . Dar . . . n-afosl să .fie 1
Peste două decenii, la 30 octombrie 1 926, profesorul Ioan Bianu, conştient de
necesitatea specializării în România a vi itorilor noştri filologi şi istorici orientalişti, a
propus Consi liului Facultăţi i de Litere şi Filosofie din Bucureşti înfiinţarea unei
caledre de limhi orienlale, în special limbile: turcă, arahâ, fă/ară, persană şi
armeană. "Propunerea a fost considerată de Consiliu ca foarte îndreptăţită, dar
41.8
realizarea ei a fost amânată până se va i vi omul pregătit" . Î ntr-adevăr, nu exista
atunci, în 1 926, un orientalist român, filolog sau istoric, care să onoreze, cu finalităţi
concrete, această catedră 111 .\fJC. Dintre oriental iştii români antebelici, Lazăr Şăineanu
plecase încă din 1 90 1 în Franţa, unde pregătirea sa de special itate era apreciată la justa
ei valoare ştiinţifică; fratele său mai mic, Constantin, din motive obiective, nu
desfăşurase o activitate orientalistică demnă de amintit ( 1 895- 1 926), fiind în acei ani
un obscur profesor de l imbă franceză în invăţământul liceal. Orientalistul arabist
Silvestru Octavian lsopescu a murit încă din 1 922. Gh. Popescu-Ciocănel se afla la
sfârşitul unei modeste cariere de profesor de liceu in provincie (va muri în 1 928 la
�26

Dan Prodan, Preocupări de orientali.ltică-turcologie in România intre Independenţă şi Marea Unire
(18 78- /9/8), in "A.M.S.", 1, 1 999, Botoşani, pp. 1 29- 1 30.
� 2 7 Vezi "C.L.", anul XLI, nr. ! O/Octombrie 1 907, Bucureşti, p. 1 036; Th Iordănescu, O carte rară, in
"C.L.", anul XLI, nr. 4/Aprilie 1 907, p. 434; Marin Popescu-Spineni, Contrihuţiuni la istoria
îm•ăţământului superior. Facultatea de Filo.m.fie şi Utere din Bucureşti, Tipografia "Cultura Natională",
Bucureşti, 1 928, p. 44.
M . Popescu-Spineni, op. cit. , p 4 1 .
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Ploieşti). Un candidat teoretic mai putea

fi

Gheorghe logu, ''interpret la M inisterul de

Externe", cu temeinice cunoştiflle de paleografie şi diplomatică turco-osmană, care
tradusese chiar în acela an,

1 926,

pentru bizantinistul M. Bănescu, "opt scrisori

turceşti ale l u i M i hnea al II-lea Turcitul". Dar varianta Gh. Iogu, care era filolog, nu a
fost l uată în considerat ie. Dr. Andrei Antalfi)' era profesor de liceu la Târgu Mureş şi
nu debutase

ineci in i storiografia
1 922), ti ind ineci

România (în

românească turcologică.

H.

Dj.

Siruni abia venise în

un necunoscut în domeniul turcologiei. Nu a fost

agreată nici posibilitatea invitării cu contract a unui orientalist-turcolog, filolog sau
istoric, d i n Republica Turcia sau d i n ţările europene cu vechi şi bogate tradi ţ i i şi
realizări în domeniu.

1 933, necunoscând sau uitând de proiectul susţinut de 1. Bianu
1 926, C . C . Giurescu a reiterat, în cadrul unor conferinţe publice cu

La 2 8 octombrie
încă din octombrie

tematică i storică, propunerea înfiinţării unei catedre de orientalistică l a una din
H9
universităţile româneşti
Noua propunere a întrunit adeziunea unor istorici

bucureşteni. Dintre aceştia amintesc pe D. Bodin, care dorea în acelaşi an '·sosirea cât
mai curând a sorocului înfiinţării unei catedre de turco/ogie (sub!. D. P.) la una din
<311
Universităţile româneşti"
.
Peste 3 ani, la

31

martie

1 936,

în pagini l e ziarului ''Universul'', Nicolae

Batzaria, cunoscut traducător din limba turcă ş i autor al unor nuvele şi romane cu
tematică turco-orientală, a susţinut necesitatea stringentă a înfiinţării unei catedre de
"studii

turceşti'',

regretabilă şi

filologico-istorice,

întârzierea finalizării acestei

iniţiative ti ind

păgubitoare pentru pregătirea specialiştilor români în specialitatea

orientalistică-turcologie. După formarea acestora în ţară, se recomanda trimiterea lor
în Turcia, unde să cerceteze arhivele, bibliotecile şi muzeele ce conţineau i zvoare
<31
istorice otomane referitoare la români în evul mediu şi în epoca modemă
.
Un apel la pregătirea specialiştilor români în turcologie a făcut şi D. Hrisicos,
negustor romun de origine greacă. Acesta a locuit mai mulţi ani la Istanbul şi a avut
posibilitatea şi curiozitatea să

afle

şi să înţeleagă că arhivde, bibl iotecile şi muzeele

din fosta capitală a imperi ului conţineau un foarte mare număr de izvoare i storice
otomane, multe d intre ele c u referire directă la relatiile româna-otomane

Astfel,

viitorii cercetători turcologi români puteau găsi aici răspusurile la numeroasele
H2
întrebări referitoare la trecutul comun roni âno-otoman

În 1 947,

Constantin Şăineanu a apreciat, subiectiv şi exagerat, că stu d i i l e de

turcologie au devenit în România o "necesitate naţională". o "utilitate urgentă şi
imperioasă", prin intermedi u l cărora să se formeze specialiştii români în acest

Şămeanu, Ammllri, T1pografia ··um ....ersur' S.A., Bucureşl1, 1947, p. u6
D. llodin, în ''R.I.R.", III, 1 933, Bucureşti, p . 326
-1 � 1 "Umversul" din 3 1 martie 1936, Bucureşti� vezi şi C. Şăineanu, op. cit. . p . 66.
'·" C Şăineanu, op. cit., p. 67.

�1<J Apud Con::>tantin
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domeniu istoric şi să se realizeze accesul

ştiinţific la izvoarele istorice turc.r

orientale433. Când afirma aceasta, nerealizatul orientalist român pe plan didactic.r
ştiinţific avusese în vedere rezultatele parţiale obtinute de istoricii români în domeniul

cercetării orient1l istic.r-turcologice şi ini ţiativele didactice de la Bucureşti şi laşi

( 1 935- 1 943),

onorate de Franz Babinger.

C.

activitatea Institutului de Turcologie de la Iaşi

Şăineanu nu ignora nici existenţa şi

( 1 940-1 945)

Mai aproape de adevăr a

fost realitatea că la sfârşitul anilor '40 activitatea didactic.r-ş!iinţifică în domeniul
orinetal isticii-turcologiei devenise o prioritate a învăţământului superior şi a cercetării
i storice româneşti, aceste imperative fiind însă înţelese şi promovate de foarte putini
oameni de cultură români.

C.C.

Dar după un deceni u de Ia propunerea lui

1.

Bianu

( 1 926),

reiterată u lterior de

G i urescu şi de alţi istorici ( 1 933), nu s-a real i7.at nimic concret în acest sens. Se

părea că Statul Român, prin Ministerul

Instrucţiunii Publ ice (sau al Educaţiei

Naţionale) nu putea sau nu existau destulă înţelegere. iniţiativă sau fondun băneşti
pentru

a

face

prim i i

paşi

pe

calea

înfiinţării

unei

suprastructuri

universitare

orientali stic.r-turcologice. Atunci iniţiativa şi curajul înnoirii au trecut de Ia foruri le
statale decizionale la personalităţi istorice. N. Iorga. oricntalistul su1-Kener1s ale cărui
434
studii de orientalistică-turcologie le-am analizat în diverse contri buţii
, şi-a asumat
râspunderea moralli de a transpune în practică acest deziderat. Însă a înţeles foarte
'
bine că avea nevoie de spriJmul material al Statului Român. La urma urmei,

dezvoltarea orientalistici i-turcologiei româneşti se dovedea a fi o cerinţă naţională, şi
marele i storic a înţeles că era necesar să cointereseze material şi morai şi Statul
Român. Şi a mai înţeles

N.

Iorga că în România acelor ani ( 1 93� 1 935) nu exista nici

un i storic sau fi l olog orientalist-turcolog care să onoreze o catedră de specialitate ce
eventual ar fi înfiinţată l a o universitate românească, de preferinţă la B ucureşti . Atunci
a agreat ideea şi posibi litatea colaborării cu un orientalist--turcolog european de
notorietate internaţională.
Trebuie să deschid aici o m ică paranteză şi să reamintesc faptul că în cadrul

1 924, I nstitutul
înfiinţare ( 1 9 1 3- 1 9 1 4)

Institutului pentru studi ul Europei Est-Orientale (denumit ulterior, din
pentru studiul Europei Sud-Estice), a existat încă de la

iniţiativa didactică a organizării unor cursuri de /imbâ turcă. Însă, în lipsa unui

profesor calificat, cu un anumit renume în lumea ştiinţifică românească şi/sau
1 920. În acest an, la 7 noiembrie4:�5 , s-au

europeană, ea nu s-a materializat până în

redeschi s cursuril e în cadrul acestui institut. Printre aceseta, s-a rel uat şi cel de limbă

m

lhidem.

Dan Prodan, l'reocupări de oriemalistict)- turcologie in opera lui Nicolae Iorga, în A LT X l
200 1 , Iaşi, pp. 2 1 5-228; idem, Contrihutia lui Nicolae Iorga la dezmltarea orientali.\"licii
turcolo�iei. în "A.M. S.", II, 2002, Botoşani. pp. 72- 1 3 3 .
�-15 BarbuTheodorescu, Nicolae lorga (1871-19-10/. T , E.Ş E -EM , Bucureşti, 1 976, p. 77.
�.��

.,

XXXVI IJ,
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tu1ui, predat însă de persoane care nu erau, prin formaţia lor universitară, profesori de
această disciplină filologică. Î ntr-un Prmpect de cursuri pe anu/ 1926- 1927 al acestei

instituţii, datat: Bucureşti,

8 noiembrie 1 926, s-a precizat că "Institutul S.E.S.E., al

cărui scop este cunoaşterea serioasă a ţărilor şi popoarelor vecine cu noi, sub toate

raporturile

( i.110ric, geografic,

etnografic, economic

şi

limhâ), ( . . . ) redeschide

cursurile de limbi sud-·estice care au funqionat şi inamte de război, in localul
institutului, cu profesori specialişti, care vor preda gratuit cunoştinţe practice de scris,
citit şi conversaţie pentru limbile: greacă, nouă şi veche, rusă, polonă, cehă, maghiară,

sârbă, bulgară şi tun·â. Profesorii care vor preda aceste cursuri sunt: ( . . . )

1-1. Tatarescu,

dragoman la Legaţia turcă: limba /Un'â. Cursurile sunt gratuite, câte douâ lecţii
wiphimânale de fiecare şi se vor incepe după 8 noiembrie, indată ce se va intruni un

fU auditori de a urma un curs (sub!. D. ?. )'""''. A fost posibil ca H.
li predat aceste cursuri şi in anii universitari anteriori şi posteriori celui

număr de c1rca
Tatarescu să

amintit in l'ro.�pect. Probabil că şi alţi cunoscători de limbă turcă din România,

precum: 1-L Dj . Siruni, Gh. logu, dr. Andrei Antalffy, S. Abdurrahman sau V. Magiori,
�37
au predat aceste cursuri in cadrul institutu lui, după cum a afirmat M. Guboglu
sau
m
cum ne permite să presupunem corespondenţa dintre N. Iorga şi Andrei Antalffy
.
Trecând însă peste ·'exagerările publ icitare" ale acestui Pro.1pect, trebuie să reţinem
dorinta l u i N. Iorga de a asigura continuitatea cursului de limba turc<l in cadrul acestei
instituţii, iar pe de altă pane greutatile pe care le întâmpina in găsirea unei soluţii
viabile: colaborarea de durată cu u n specialist

orientali.H

tun·olog din Turcia sau

Europa, in lipsa unuia român.
Î n februarie 1 94 1 , după înăbuşi rea rebeliunii legionare şi calmarea spiritelor, în
cadrul acestui institut condus, după asasinarea lui N icolae Iorga, din decembrie 1 940
�39
, au reinceput cursurile gratuite de limbii twni,

de bizantinistul Nicolae Bănescu

armeană, rusă, polonă, cehă, sârbă, bulgară şi neogrcacă, în clădirea Ligii Culturale
��0
din Bucureşti, strada Schi tu Măgureanu, nr. l , etaj 1
Este foane probabil ca

Arhi\·a Mini.wenllui Apărării Naţhmale,jimd 6559. d. 1 8�, f. 1 25, apud Gh_ Nicolescu,J . Burla.:u, V.
F. Dobnnescu, DoL1tmenle de.\pre /liico/ae luf'Ka in Arhil'e/e militare româneşti, în voi. Nh:olae lof"Ka.

-1\(,

Omul �i opera, voi. IL coordonatori Gh. Buzatu şi C. Gh. Marinescu, Editura "Plumb", Bacau, 1 994, pp.
2 1 6-2 1 7.
·'"'' Mihail Guboglu, Nicolae Iorga istoric al Imperiului uwman şi al relaţiilor româno o10mane, în
"A.U.l3.1 ''. anul XXII. nr 2/1973, Bucureşli, p. 26
-i.lR
Dan Prodan. L 'urientaliste tram:rh·ain dr. Andrei Anta(tfj.·, în "T.R.", volume V, nr. 1 , Spring 1 996,
C'luJ-Napoca, p. 99.
-IJ<J Andrei Pippidi. He.fhrmli sau dedm. A doua perioadti a studiilor .md-i•st europene in România, în
"R.L", s.n , l Il, nr. I I- 1 2/ 1 99 1 , Bucureşti (pp. 641 -649), p. 641
-IW Ioana Ursu, Ioan Lăcustă, În Hucureşti, acum 50 deani (februarie /9-1/), în "M.I.'', s.n., anul XXV,
nr. 2 (287)/februarie 1 99 1 , Bucureşri, p. 42.
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turcologul-annenist H. Dj . Siruni să fi predat cursurile de limbâ turc.:â şi anneană.
(Activitatea ştiinţifică-didactică, editorială, de colaborare cu instituţii similare din
Europa etc. în cadrul Institutului pentru studiul Europei Est-Orientale/Sud-Estice
[ 1 9 1 3- 1 948], în sfera mai largă a celei de-a "doua perioade a studiilor sud-estice
��1
europene în România" a fost analizată de istoricul Andrei Pippidi . )
Opţiunea l u i N. Iorga, poate sugerată d e orientalistu1 englez sir E . Denison Ross
în aprilie 1 935, s-a îndreptat către turcologul german Franz Babinger (n. 1 89 1 la
Weiden-Wurzburg, Bavaria de Nord), cu un sfert de secol de activitate ştiinţifico di dactică în domeniu şi cu un important număr de contribuţii la istoria politică,
militară, instituţională, culturalo-ideologico-rel igioasă etc. a Imperiului otoman şi a
sud-estului european "otoman". Temeinicul său catalog bio-bibliografic G. O. W.
( 1 927), pe atunci lucrare fundamentală, este folosit încă şi astăzi, la opt decenii de la
apariţie.
N. Iorga îl cunoştea pe tânărul orientalist-turcolog Franz Babinger încă din anul
1 920, de când datează prima scrisoare, dintr-o serie de 1 8 epistole inedite păstrate în
fondul Core.\pondentă Nicolae Iorga ( 43 1 voi . ), aflat la Biblioteca Academiei Române
4
din Bucureşti4 2 Pe baza parcurgerii şi analizei acestei corespondenţe, se pot elucida
aspectele generale ale colaborării ştiinţifice şi prieteniei personale ce i-au legat pe pe
cei doi istorici în perioada 1 920- 1 938 (reamintesc că ultima scrisoare din acest uriaş
fond de Corespondenţii datează din 1 938).
Corespondenţa dintre anii 1 920- 1 934 inclusiv scoate în evidenţă caracterul
cercetărilor istorice turcologice ale lui Franz Babinger, predilectia sa pentru Peninsula
Balcanică, inclusiv Dobrogea, foste "otomane", cât şi continuarea preocupări lor
i storice ale lui N. Iorga pentru i storia otomană şi a popoarelor balcanice cucerite de
către sultani, pentru evoluţiile complexe româna-otomane între secolele XV-XIX. De
asemenea, schimbul periodic de studi i şi articole istorice personale între cei doi
savanţi a contribuit la întărirea prieteniei dintre ei şi la crearea premiselor favorabile
unei eventuale colaborări ştiinţifico--d i dactice directe în România.
După discuţii semi-oficiale ce au durat mai multe luni (mai-august 1 93 5 ), Franz
Babinger a acceptat invitaţia de a veni în România, la Bucureşti, încheindu-se astfel un
contract de colaborare ştiinţifico--d i dactică între Franz Babinger şi N icolae Iorga, în
calitate de director al Institutului pentru studiul E uropei S ud-Estice din capitala
României. Contractul , semnat de turcologul german la 1 8 august la Berl in, iar de
istoricul român la 25-26 august la Văleni i de Munte, stipula: Franz Babinger devenea

�� 1

Andrei Pippidi, op. cit. loc: cit., pp. 64 1 --649.
.

Dan Prodan, fi·anz Bahingerşi Nicolae /orga. Core.\ptmdenţti, in " A . I I . X . l . XXXlll, 1 999, laşi, pp.
1 7 1 -202; idem, Franz Babinger În izroare epistolare (ICJ20- /99/) în "A. M . S ", I I I , 2004, Botoşani, pp.
59-63; idem, Franz Hahinger en Roumanie (1935- 1 9-13). 1-.'lude el .murces historiques, Editions Jsis,
lstanbul, 2003, pp. 83-93.

��2
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de la 1 octombrie 1 935 colaboratorul platit al amiutitului institut pe durata unui an
calendaristic. Sfera şi temele de cercetare ale turcologului german circumscriau ··epoca
turcească în Balcani " . Remuneral ia lunară pentru l'ranz Babinger s-a fixat la 1 5 .000 de
lei, acestuia acordându-i-se şi un permis de călătorie pe C.F.R., pentr u călătoriile sale
de s i u di i în Dobrogea şi în alte p rovin c ii româneşti locuite de po pul aţi i musulmane.
Durata contractului se va p re l u n gi cu încă un an calendaristic, dacă nici una d i ntre
păf!i nu l va denuuţa până la 1 iulie 1 936� �3
Turcologul german şi-a început ofi c i al activitatea ştiinţifică în cadrul institutului
la 1 n o i em bri e 1 935, sus(inând conferinţa (sau prelegerea) de deschidere cu titlul în
-

franceză: (}uelqu�s prob/emi:s d 'etudes 1slamiques dans le Sud -E\1 europeen,

publicată ultcriorm .
Franz Babinger a predat cursuri de istorie otomană, limbă şi paleografie turco··
osmană în Amfiteatrul ' 'Alexandru Odobescu" al Facultăţii de Litere şi Filosolle din
Bucureşti (str. Edgar Quinel), pentru că la Institutului pentru studiul Europei Sud
Estice nu exista o sală pentru prelegeri sau conferinţe445 Î nsuşi Nicolae Iorga îşi
expunea prelegerile în acest amfiteatru La aceste cursuri, desfăşurate în anii
universitari 1 935- 1 936 şi 1 936-- 1 937, au participat putini studenţi (4-5 în llecare
serie)
Colaborarea ştiin(ilico--didactică dintre cei doi savanţi istoril'i a în cetat de jure
la 30 septembrie 1 937. Franz Babinger llind ulterior invitat, în urma demersurilor
istoric ul u i medievist universalist Gh. 1. Bnltianu, să-şi continue activitatea didactico-
6
ştiin(ifică la Facultatea de Litere şi Filosofie din Jaşi 44 La 12 noiembrie 1 937 447 şi la
4 �
1 iulie 1 93 8 4 s-au încheiat contracte oficiale de colaborare între Franz Babinger şi
Facultatea de Litere şi Filosofie din laşi (I n st itut u l de Istorie Generală) şi, respe ct iv
Ministerul Ed ucaţie i Nationale (Facultatea de Litere şi Filosofie din l aş i) , prin care
acte jurid1ce turcologul u i german i s-a incredintat susţinerea în limba română a unor
cursuri de istorie a I m periul u i otoman şi a relatiilor româno-otomane, de limbă şi
paleografie turco-osmana. Remuneratia lunară era de 1 5.000 lei. Lui Franz Babinger i
se acorda un permis de călătorie pe C . F . R . pentru călătoriile sale de studii turcologicc
,

,

w A.N.II.D.A./.C.H., fond M.J:.N, d. 729/ 1 938, f 10 (redactat în limba germana, cu semnăturile
autografe ale lui Nicolae: Iorga şi Franz Babinger)� Dan Prodan, Fr. Babinger şi N. lof1!a
"" Î
n "L'Europe Orienlale", VII' annee, 1 937, no. 34. Paris, pp. 95-1 1 O (şi extras, 1 6 p.). Vezi /·: H. S, p.
JO, anul /937 (nr 5)
. u; Conform relatării doamnei Maria-Matilda Alexandrescu-Dersca Bulgaru, In scri5oarea din 4
dec�mbne 1 990, adresată m1e ŞI păstrată in Arhil·aJh.!r.\onaM JJan l'rodan.
"'
' A. l\'. 11. /.l.A./.C.H.,fimd M f:. A.· .. d. 729/1 938, f 9.
"'
Ibidem, f 1 2.
"'
lhidem. ff 3-3v., 4-4v., 5-Sv , A.N. /1./J.J./., .fimd 1/./., 1-:/,. J.:; d. 8/1939, IT. 57-57 v. Dan Prodan.
/Jm iraditiile, pp. 1 74-175.
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în România. În ultimul contract, cu durată de trei ani "financiari" (1 aprilie 1 938-3 1
martie 1 94 1 ), s-a prevăzut obligativitatea M.E.N. de a introduce în schema de
încadrare a Facultăţii de Litere şi Filosofie din laşi cursurile şi seminariile de istorie,
limbă şi paleografie turco-otomane predate de Franz Babinger, cu salarizarea aferentă,
clauză ce s-a materializat începând cu anul universitar 1 938- 1 939.
Acestea au fost coordonaltele juridic<Hiidactico--metodologice ce au jalonat
activitatea · turcologic.:â-/ârmativii a lui Franz Babinger la Facultatea de Litere şi
Filosofie a Universităţii din laşi în perioada anterior precizată. De la 1 april ie 1 940
(deci începând cu anul financiar 1 940- 1 94 1 ! ) la Iaşi a început să funcţioneze, în
cadrul Facultăţii de Litere şi Filosofie, Institutul de Turcologie, cu Nicolae Iorga director general onorific, Franz Babinger - director de studii şi Mihail Guboglu secretar ştiinţific (ulterior asistent) şi bi bliotecar-t4'! . Astfel, acttvitatea ştiinţif/câ
turcologicâ a lui Franz Babinger se va desfăşura într-un cadru organizatoric
institutionalizat, patronat şi sponsorizat de Statul Român, cu urmări benefice pentru
viitoarele preocupări istoriografice românşti de turcologie.
În anul' financiar 1 94 1 - 1 942 activitatea didactica--ştiinţifică a turcologului
gennan la laşi nu s-a destaşurat pe baza unui contract oficial, pentru că anteriorul
expirase la 3 1 martie 1 94 1 iar altul nou nu se încheiase încă. Abia la 1 apri lie 1 942 s-a
încheiat un nou contract oficial între ministerul de resort şi Franz Babinger, prin care
prima parte contractantă i-a încredinţat turcologului german Catedra de Turcologie din
cadrul Institutului cu acelaşi n ume. Savantul german s-a angajat să predea cursurile, să
conducă lucrările de seminar şi să susţină examenele de sfârşit de an universitar în
limba română, toate aceste activităţi didactice aflându-se sub incidenta Legii
"
învăţământului superior. Durata contractului era de 5 ani "finaciari ( 1 aprilie 1 9423 1 martie 1 947 ! ), Franz Babinger fiind plătit conform gradului didactic de profesor
universitar titular cu 4 gradaţii. El va conduce şi I nstitutul de Turcologie din Iaşi.
Ministerul titular s-a obligat să includă în bugetele sale anuale sumele necesare pentru
asigurarea salarizării lui Franz Babinger450 .
Acesta a fost cel mai substanţial şi mai generos, din punct de vedere al duratei,
contract pe care Franz Babinger 1-a încheiat cu ministerul de resort în întreaga peroadă
"românească" a activităţii sale didactico--ştiinţifice ( 1 935- 1 943 ) . Dar nu a putut, din
motive politico-militare obiective, să se bucure de el decât în ultimele trei luni ale
anului universitar 1 94 1 -1 942 şi în cel următor, 1 942- 1 943. În luna iunie 1 943, după
încheierea cursurilor şi a sesiunii de vară a examenelor, turcologul german a fost
45 1 . Nu a mai revenit, după iunie 1 943, în România
iare/şi mobilizat în armata hitleristă

��9
� ;o

�; 1

Dan Prodan, op. cii., pp. 1 80-1 9 1 ; idem. Frunz Hahinger en Roumanie. pp. 1 75- 1 76.

A .N.R.D. J I. .fond ( 1./. , FLF, d. 5/1 942, f. 3 79; Dan Prodan, op. cit. , p. 1 87 .
.

.

.

lhidem. d. 2/ 1 944, f I l ; .fimd l/.1., R. , d 2343/1 945, f 1 87; Dan Prodan, op. cit. , p p 1 87-1 88.
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în scopuri didactico--ştiinţifice . legate de Facultatea de Litere şi Filosofie şi de
Institutul de Turcologie din Jaşi4 ' 2 .
Acestea au fost, succint pezentate, coordonatele esenţiale ale activităţii didactice
a lui Franz Babinger în România, la Bucureşti şi laşi, între anii 1 935-1 943.

După detaşarea asistentului şi bibliotecarului Mihail Guboglu de la Institutul de
Turcologie din laşi la Institutul de Studii şi Cercetări Balcanice din Bucureşti (de la 1
45J
august 1 945) , viitorul Institutului ieşean a devenit incert. În aceste condiţii
nelavorabile, urmărind să asigure existenţa Institutului de Turcologie şi continuitatea
activităţii didactice de specialitate în cadrul acestuia, Consiliul profesoral al Facultăţii
de Litere şi Filosofie din Iaşi a hotărât, în şedinţa sa din 22 iunie 1 945, să intervină l a
Ministerul Educaţiei Naţionale pentru ca acesta, cu sprij inul ferm a l Ministerului d e
Externe, s ă angajeze c u contract un nou profesor d e limbă turcă d i n străinătate, fie din
Republica Turcia, tie din altă ţară, pentru a se asigura un succesor al lui Franz
Babinger454 . Deoarece nici după aproape patru luni nu s-a realizat nimic concret în
această directie, Institutul de Turcologie şi-a încetat activitatea (octombrie 1 945) iar
biblioteca sa de specialitate a rost împărţită altor instituţii de cercetare ştiinţifică în
45
domeniul istoriei '.
În aceste condiţii vitrege s-a încetat activitatea didactică la Catedra de
Turcologie a Institutului omonim din laşi, cea mai reprezentativă unitate de
învăţământ superior şi de cercetare ştiinţifică în domeniu, infiinţată, patronată şi
finanţată de Statul Român, prin Min isterul Educaţiei Naţionale ( 1 940-1945).
Activitatea didactico--ştiinţifică în cadrul Institutului de Turcologic de la laşi şi
modul de organizare şi funcţionare a bibliotecii de specialitate a acestuia le-am
45
prezentat in monografia consacrată lui Franz Babinger 6 .

La a lll-a Conferinţă balcanică, desfăşurată la Bucureşti intre 22-28 octombrie
57
1 9324 , delegaţia românească a prezentat (in contextul adoptării proiectului unui
"Pact balcanic" cu finalitate politică) proiectul de statut al Comisiei de apropiere
"'

A.N./1./J.J.I. . .fimd 1 !.1.. I·:J.F. d. 1 3/ 1 943, f 6 1 ; Dan rrodan. op. cii., p. 1 88

45.l Ibidem, f 6 1 ; Dan Prodan, op. CII. , p. 1 90

"' !htdem, IT 6 1 .
-'55 Ibidem, f 87.

80.

-1:5fi Dan Prodan, Fran: Habinger en Roumanie. 2003, pp 1 6 7-2 1 2
-'57 Politicu externă n Româmei, p . 200.
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mtelectuală pentru înfiinţarea unui Institut Balcanic de Cercetări Istorice, cu sediul la
I stanbul. Proiectul, întocmit de istoricul şi profesorul C.C. G iurescu458 , a fost aprobat
de amintita Comisie şi însuşit de Conferinţă. În textul rezoluţiei votate în plenul
adunării s-a precizat: "Institutul de Cercetări lstorrce. S-a hotărât ca acest institut să-şi
aibă sediul la Istanbul. El va fi administrat de un comitet de şase membri aleşi de
consiliu şi va avea ca scop: a) să publice texte şi documente referitoare la relaţiile
Istorice între ţările balcanice; b) să întreprindă săpături sau să ia parte la misiuni
ştiinţifice; c) să editeze o revistă în limba franceză; d) să decearnă premii referitoare la
cercetări istorice balcanice"45 9 . Dar acest institut internaţional, în cadrul căruia
cercetările de bizantinologie şi turco!ogie ar fi fost primordiale, nu a mai fost înfiinţat,
deşi necesitatea organizării sale a fost subliniată şi înfiinţarea solicitată încă de la a
doua Conferinţă balcanică de la Istanbul (20-26 octombrie 1 93 1 ). Dar imposibilitatea
armonizării diferitelor interese "naţionale" şi a aplanării unor antagonisme seculare
între ţările balcanice au cauzat eşecul acestei iniţiative ştiinţifice, ce ar fi contribuit nu
numai la apropierea culturală între popoarele sud--est europene (predecesoarea
colaborării politico--diplomatico--m ilitare), dar şi la sublinierea aspectelor particulare
şi caracteristicilor generale ale istoriei acestora în epoca bizantină şi, mai ales,
otomanâ.

Mai realist şi mai practic, Gh.I. Brătianu, profesor de istorie medie universală la
Facultatea de Litere şi Filosofie din Iaşi, a propus înfiinţarea unui Institut Românesc
60
de Cercetâri Istorice şi A rgeologice la lstanbut' . "Dacă este vorba să organizăm mai
temeinic cercetarea trecutului naţional şi a legliturilor atât de strânse ce le-au avut
ţările noastre cu Răsăritul apropiat, e un centru care se impune de la sine atenţiunii
cercetătorilor, atât prin situaţia sa geogrqfic.:ă cât şi prin rolul său în istoria medievală
şi modernă a Huropei orientale: am numit Constantinopolul (subl. D.P.)" , a
argumentat Gh. l . Brătianu46 1 . În acest centru geo--politic şi istoric se găseau mari
arhive şi biblioteci publice şi/sau private, ce conţineau un număr impresionant de
izvoare istorice turco--otomane şi orientale referitoare la relaţiile complexe româno-
otomane în secolele XIV-XX (primele două decenii). Descoperirea, traducerea,
editarea şi valorificarea acestor inegalabile şi inestimabile surse de informaţii istorice
reprezintă un important act de "recuperare istorică", ce nu mai poate întârzia. Se mai
adaugă, apoi, monumentele şi muzeele istorice din Istanbul şi Anatolia, cu numeroase
izvoare istorice epigrafice, arheologice sau numismatice referitoare la trecutul
româno--otoman.
4;8 C.C. Giurescu, Amintiri, voi . 1, pp. 280-282 (textul proiectului de statut, cu 27 de articole).
459 Apud ihidem, p. 282 (textul rezoluţiei); publicat anterior în "R. T. R. ", TI, 1 932, Bucureşti, pp. 444-448 .
460
Gh. l . Brătianu, Pentru rm !n�titut Românesc: de Cercetări Istorice şi Arheologice la Constaminopol, în
"RT.R.", TIT, 1 933, Bucureşti, pp. 3 1 7-323.
461
/hidem, p. 3 1 8.
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La Istanbul existau deja institute al unor ţări cu o bogată tradiţie a cercetărilor
bizantinologice şi "orientale": Institutul rusesc pentru studii bizantine, Institutul
asumpţioniştilor de la Kădikoy (director Vitalien Laurent), Institutul arheologic
german (director adjunct Paul Wittek, marele orientalist-turcolog), Institutul fancez de
arheologie (director A. Gabriel). La toate acestea se adăuga Institutul de l'urco/ogie
( Tiirkiyât Enstitiisii, înfiinţat în 1 925) al Universităţii din Istanbul (director Mehmed
Fuad Koprtilti). "Din toate aceste puncte de vedere, a insistat Brătianu, infiintarea unui
institut românesc de cercetări la Constantinopol se 1mpune c:a o necesitate a
de:;voltării şi progresului ştiinţei noastre istorice", deoarece "istoria Imperiului
otoman constituie (. . .) un domeniu de cel mw mare interes pentru toţi istoricii

z
perioadei moderne şi contemporane [sub!. D.P.)" 46
Istoricul român era convins de faptul că "înfiinţarea unui lnstllut românesc
[sub!. Gh.I.B.] ar fi foarte bine primită atât de organele ştiinţifice internaţionale care
l ucrează acolo [în Istanbul - compl. D.P.) , cât şi de autorităţile turceşti". În aceste
condiţii favorabile, "necesitatea imperioasă a unui centru [românesc - compl. D.P.] de
studii orientale" se putea materializa mai uşor, acordându-i-se "institutului [românesc
- compl. D.P.) de la Constantinopol un rol mai activ în această privinţă" 4 63 . Gh.I.
Brătianu a subliniat cu claritate "scopurile" şi "finalităţile" didactico-ştiinţi fice,
culturale, diplomatice şi cconomico-comerciale ale acestei proiectate instituţii:
"Trimiterea câtorva tineri, care să invete bine limbile şi scrierile orientale, ar împlini
cea mai gravă lacună a disciplinelor istorice şi filologice în România şi ar avea
rezultate incalculabile pentru progresul lor. S-ar fonna în acest fel şi elemente cu o
pregătire serioasă care ar putea aduce cel mw mare.folos serviciului nostru diplomatic
in Răsăritul apropwt: Siria, Egipt, lrak, Persia. ( . . ) Am putea căuta în Răsărit pieţele
de desfâcere ( . . . ) a produselor noastre. Şi în această privinţă, o ofimsivă culturală
poate deschide alte drumuri de o importanţă cel puţin egală şi crea un teren .fi)(lrte
prielnic: de intelegere şi de apropiere [între România şi statele din Orientul Apropiat şi
Mijlociu - compl. şi sub!. D P.)"•64 .
Constatând că materializarea initiativei înfiinţării unui Institut Balcanic de
Cercetâri lstonc:e la Istanbul "întâmpină însă greutăţi considerabile" şi ştiind că
lipseau fondurile bugetare, în 1 933, an de criză economică, pentru înfiinţarea şi
organizarea proiectatului institut românesc, Gh. 1. Brătianu a propus a se proceda "pe
etape". În prima etapă, trimiterea câtorva bursieri români la Istanbul, care să fie cazaţi
la casa de oaspeţi a Institutului francez (propunerea lui A. Gabriel). În a doua etapă,
"înfiinţarea unui aşezământ cultural cu local propriu ( . . . ) la legaţi unea României din
Constantionopol, care posedă la Pera un imobil foarte frumos". În a treia etapă, se
"'
' thidem, pp.
.4liJ lbhlem, p.

"'6"' lhidem.

320-32 t
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impunea "organizarea unei biblioteci proprii" de specialitate, în paralel cu
frecventarea, de către bursierii români, şi a bibliotecilor celorlalte institute similare din
lstanbut465 .
466
Dar acest interesant, incitant şi încă actual (atât în 1 938
cât şi în prezent)
proiect didactico-ştiinţific, nu s-a materializat, cauze obiective şi subiective
împiedicând înfiinţarea şi funcţionarea unei •·şcol i româneşti la Istanbul", ce ar fi
răspuns unei "nevoi esenţiale a dezvoltării studiilor istorice" (de orientalistică
-turcologie, aş completa eu) şi orientării relaţiilor internaţionale ale României
(politice, economice şi culturale) şi către Orientul Apropiat asiatic. În aceste
circumstanţe, înţelegem mai uşor iniţiativa şi demersurile lui Gh. 1 . Brătianu de a-1
invita şi sprijini material şi moral pe Franz Babinger să-şi desfăşome activitatea
didactico-ştiinţifică turcologică la Umversitatea din laşi (din octombrie 1 93 7).
În cadrul întâlnirii şi tratativelor dintre miniştrii de Externe ai României şi
Turciei, Grigore Gafencu şi Şukru Sara!ţoglu, desfăşurate între 1 1 - 1 4 i unie 1 939 la
Ankara, s-a rediscutat, printre altele, şi iniţiativa înfiinţării unui Institut de Studii şi
Cercetări Balcanice, cu sediul la Istanbul. S-a hotărât, de comun acord, materializarea
acestei iniţiative, veche de un deceniu, prin înfiinţarea unei astfel de instituţii în oraşul
de pe Bosfor, cu finalităţi atât ştiinţifico - didactice (studierea istorei fiecărui popor
balcanic în particular, a întregii zone balcanice în general şi a intereselor comune economice, politice, diplomatice, militare etc. - ale ţărilor din zona carpato-ponto
mediterano-adriatică), cât şi politico-culturale (consolidarea alianţei dintre membrii
Înţelegerii Balcanice)467 . Însă, în împrej urările politico-diplomatice tensionate şi,
ulterior, dramatice, din vara şi toamna anului 1 939, acest Institut nu a mai fost
înfiinţat. A eşuat şi iniţiativa din mai 1 944 a l ui C.C. Giurescu de a înfiinţa doritul şi
�6
necesarul Institut Românesc de Cercetări Istorice şi Arheologice la Istanbul 8 .
Cursuri de limbă şi paleografie turco-osmană şi cercetări turcologice s-au
organizat şi desfăşurat şi la Institutul de Studii şi Cercetări Balcanice (de
Balcanologie) de la B ucureşti, înfiinţat prin decretul-lege nr. 50/2 februarie 1 943 şi
condus de istoricul Victor Papacostea. "Scopurile" acestei instituţii, persoană juridică
de drept public, au fost precizate în actul oficial de înfiinţare: a încuraja şi sprijini
cercetările ştiinţifice şi studiile comparatiste referitoare la istoria, cultura şi civilizaţia
popoarelor balcanice; a stabili punţi de cooperare intelectuală între instituţi i le de
�65

·.J
lhluem,
pp. 3 22-323.

ldem, De la m!cessite d 'un Institut roumain d 'historie et d 'archeologie a Constantinople, în idem,
Paris, 1 938, pp. 275-279.
�67 Mehmed Ali Ekrem, Relaţiile româna--/urce Îllfre cele două războaie mondiale (1918-1 9-1-1}, Editura
Ştiintifică, Bucureşti, 1 993, pp. 92-93; Politica externă a României, p. 229.
�68
Dr. Ion Calafeteanu, Aurel Dec:ei nu crede in promisiuni. în "M. l.", XXXIV, s.n., nr. 7 (400) - iulie
2000, Bucureşti, p. 1 4 .
�c.r,

hudes hyzantines d 'historie economique et sociale,
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�69

cultură şi de cercetări simi lare din ţările balcanice
Evident, nu puteau fi ignorate
sau ocolite cercetclnl� turcologicc referitoare la Peninsula Balcanică, ştiind că această
regiune s-a aflat sub protecţia sau ocupaţia directă otomană aproape jumătate de
milieniu, aici stabilindu-se sau fiind colonizati de către autorităţile otomane mari
grupuri de turco-osmani, incepand cu a doua jumătate a secolului al XIV-lea.
Victor Papacostea a precizat intr-un articol cu carcater de "program de
activitate" al noului institutn° , că nu se poate studia separat viaţa şi istoria unui singur
popor balcanic. ci in strânsă conexiune cu a celorlalte, vecine sau mai îndepărtate.
Istoria popoarelor balcanice, in toate domeniile de manifestare, se prezintă ca un
ansamblu de cercuri neconcentrice C<' se intretaie, având astfd arcuri de cerc şi
suprafeţe circulare comune. Studierea acestui trecut se realizează prin metoda
comparatist<l, ceea ce presupune o largă cooperare intelectuală, pentru a duce la bun
sfârşit mvestigarea istorici Balcauilor, descoperirea, prelucrarea şi editarea izvoarelor
istorice referitoare la acestă zonă şi elaborarea sintezei istorice balcanice. Această
nouă disciplină istorică se numeşte halcanologie. O atenţie deosebită trebuie acordată
studierii condiţiilor istorice in care s-a instalat şi s-a manifestat pe diferite planuri
stâp<inirea otomanâ in l'emnsula Halc·anicli, care i-au fost urmările etc. Aceste ultime
cercetări se pot realiza prin metode comparatiste, abordarea istorică realizându-se
dintr-o perspectivă i nterdisciplinară, balcanologle--turmlugle.
Orientalistul-turcolog H.Dj . Siruni a predat cursuri de limbă şi paleogratie
turco-osmană la "Şcoala de Limbi balcanice" a acestui institut, in perioada februarie
1 943--apri lie 1 945. ( Din ianuarie 1 943 până in aprilie 1 945 H. Dj . Siruni a predat un
"curs liber de limba şi literatura turcă" şi de paleografie turco-osmană şi la Şcoala
Superioară de Arhivistică din Bucureşti, director: istoricul şi profesorul Aurclian
Sacenlo]eanu �n Tot în 1 943 acest turcolog a publicat şi un prim instrument de lucru
util in cercetarea paleografico-diplomatică a documentelor otomane�n )
Î n jurul datei de 1 mai 1 945 a fost arestat de agenţii sovietici şi deportat in
Siberia. Cunoscând acest abuz al "aliaţilor de la răsărit" şi urmările sale pe plan
didactic, directorul Victor Papacostea a solicitat decanului F. L. F. din laşi aprobarea
detaşării asistentului Mihail Guboglu de la Institutul de Turcologie la cel de Studii şi
-lh9

Rcpublicat î n rev1sta acestui mstitut, '·Balcania", \'1, 1943, Bucureşti, pp. 5 8 1 -583.
Victor Papacostea, /.a p,•nin.w/e Halkanique el le prohli!me deJ Jtudes comparc?e.\, în "'B." VI, 1 943,
Bucureşti, pp. III-XXI_ Autorul a detaliat in această contnbutie ideile şi concep1ia istoncă expuse in
Curâutui-Înainte la primul număr al revistei istorice "Balcania", 1 938, Bucureşti, pp 11 1-VI, ce a devenit
publicaţia de specialitak a acestui Institut.
<71 În "H.", t l L 1 943, Bucureşti. pp. 1 5 1 - 1 52, Mihail Guboglu, H./Jj. Sinmi la 80de ani, in " R.A ", anul
XL Vtl, voi XXXtl, nr. 2/1 970, Bucureş11, p. 654
-1?2
H.Dj_ S1runi, Culegere de JOcsimile pemn1 Şcoala de Ahh·islică. Scria turcă, Fasc. 1 (nr. 1 -28),
Bucureşti, 1 943.
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Cercetări Balcanice din Bucureşti. Victor Papacostea a argumentat cererea sa prin
faptul că "o întrerupere a studiilor [de limbă şi paleografie turco-osmană] ar fi
dăunătoare progreselor ce au realizat aceşi elevi până în prezent [aprilie 1 945 - compl.
D.P.]"4 73 .
Consiliul Profesoral al F.L.F. Iaşi din 22 iunie 1 945, "avizează favorabil, numai
dacă Mihail Guboglu acceptă această detaşare"474. Evident, Mihail Guboglu a fost de
acord, astfel că Ministerul Educaţiei Naţionale a confinnat, în j urul datei de 20 iulie
1 945, această detaşare, "pe timp de un an de zile, cu începre de la 1 august 1 945 "4 75 . La
25 iulie acelaşi an, Victor Papacostea 1-a anunţat pe decanul facultăţii ieşene că Minis
terul Educaţiei Naţionale a aprobat detaşarea solicitată şi, ca unnare a acesteia, Mihail
Guboglu "de la 1 August [ 1 945] va fi trecut în statele de salarii ale acestui Institut"476 .
Mihail Guboglu a predat cursuri de limbă şi paleografie turco-osmană la
Institutul bucureştean în perioada 1 august 1 945-decembrie 1 948, când Institutul
amintit a fost inclus în cadrul recent înfiinţatei Academi i a Republicii Populare
Române iar angajarea turcologului a încetat. Turcologul şi-a continuat activitatea
didactico-fonnativă în cadrul Institutului de Istorie unde, din octombrie 1 950, a predat
cursuri şi aplicaţii practice de limbă, paleografie şi diplomatică turco-osmană şi turcă
modernă în cadrul Şcolii de limbi slave şi orientale477
În paralel cu activitatea didactică desfăşurată de noul lector de limbă turco-os
mană în cadrul Institutului, Victor Papacostea a încercat o nouă formă de specializare
şi perfecţionare a tinerilor istorici membri ai instituţiei în domeniul ha/canologiei
turcologiei, prin trimiterea lor la studii de specialitate la Istanbul. Astfel, în perioada
octombrie 1 946--octombrie 1 948, Nicolae Beldiceanu şi Ioan Matei au urmat cursuri
de l imbi orientale în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii din Istanbul, prin mijlo
cirea ambasadorului român în Republica Turcia, prof. Grigore C. Moisil .
*

O altă modalitate de iniţiere şi perfecţionare în turcologie a tinerilor istorici sau
filologi români, atunci când în România nu exista o astfel de pregătire didactică sau îşi
desfăşura activitatea cu rezultate încă modeste, inerente oricărui început, a fost
trimiterea unor bursieri români, deja licenciaţi, la cursuri de specializare în domeniu în
marile centre turcologice ale Europei .

m
m
m
�76
477

A.N. R.D..J.I.;fund U.I.. F.L . F ,
Ibidem,

d. 1 3/ 1 943, f. 6 1 .

d . 5/1 945, f. 1 1 0 .

Idem,jond lJ.I. , R., d . 3 / 1 945, f. 463.
/dem, .fond U.J..F L F ; d. 7/1 945, f. 221 . Vezi şi Dan Prodan, /)in tradiţiile, pp. 1 89; 1 90.
Vezi "M. T.", XXXIV, s.n., nr. 1 0 (403) - octombrie 2000, Bucureşti, p. 93.
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Reamintesc eşecul materializării unei astfel de interesante şi necesare iniţiative
din iunie 1 9 0 1 : orientalistul Constantin Şăineanu, cu pregătire de specialitate la Paris,
a fost respins de la acordarea unei meritate burse pentru studiul limbii turco-otomane
la Istanbul, din fondul "Adamachi" al Academiei Române, special constituit în acest
scop47H
Nu s-a finalizat nici propunerea lui Iorga, un deceniu mai târziu, de a se înfiinţa
burse pentru studiul limbilor orientale, fie prin subvenţii de stat, fie prin folosirea
sumelor de bani ale unor mecenaţi culturali, desemnate prin testament în acest scop
479
(de ex. "averea de un milion [de lei - compl. D.P.] a răposatului Grigore Buiucliu" ).
Peste alte două decenii, în 1 932, Fundaţia universitară "C. Vasiliu-Bolnavu " a
initiat două burse pentru studii turcologice în Turcia: prima, acordată pentru cercetarea
izvoarelor istorice turco-otomane în legătură cu istoria românilor. A doua, pentru
iniţiere şi specializare în domeniul "filologiei orientale" Durata lor era de doi ani,
bursierii fiind obligaţi să prezinte rapoane semestriale de activitate şi să elaboreze o
lucrare ştiinţifică în domeniul de specializare al fiecăruia la sfârşitul stagiului. Î n anul
universitar 1 932-1933 bursierii au fost: Ioan Năstase (cercetarea izvoarelor istorice
otomane) şi Felician Brânzeu ("filologie orientală"), ambii licenţiaţi ai Facultăţii de
Litere şi Filosofie din Bucureşti 4H° Cel puţin în anii universitari 1 945-1 946, 1 9461 947 şi 1 947-1948 în re găsim pe F. Brânzeu în calitate de lector de limbă română la
Universitatea din Istanbul, dovadă sigură că acesta a folosit din plin facilităţile
acordate prin bursă şi s-a specializat în studiul limbilor orientale: turcă, arabă etc. Se
iniţiase şi în "tainele'' alfabetului arab, putând descifra tzvoarele istorice otomane,
4H 1
consulta şi folosi bibliografia otomano-turcă scrise în acest alfabet .
Tot în 1 932 Aurel Decei a beneficiat de o bursă pentru studii turcologice la
Istanbul, acordată pentru un an de zile de către Universitatea din Cluj. In fosta capitală
otomană bursierul Aurel Decei a învăţat la "fata locului'' limba turcă, a cercetat
fondurile de manuscrise din bibl iotecile şi muzeele turceşti, a studiat în bibliotecile
institutelor europene de istorie şi arheologie (în special la cel german, în 1 932, unde
4KZ
director-adjunct era turcologul Paul Wittek ); a vizitat muzeele şi monumentele
istorice din Istanbul şi din împrej urimi. În Turcia viitorul mare orientalist-turcolog
român s-a convins de marea importanţă a studiilor de turcologie pentru istoria
<1711

Constanlin Şăineanu, op. cit. , pp_63-6S
Nicolae Iorga, Arnrenii .şi românii: o paralelă J.\'loncă, in «A.A.R.M.S.I.", s. II. t. XXXVI. 1 9 1 3,
Bucureşti, extras, p. 37. Vezi şi Dan Prodan, /Jin tradititle, p. 1 65.
"0 Nota lui D. Bodin in "R l.R.", ll, 1 932, Bucureşti, p. 448; C. Şi!.ineanu, op. cit. , p. 66.
"' Vezi "R I.R ",XVI, J 946, fasc 1, Bucureşti, pp. 68;7 1 ; dr Comelia Papacostea-Danielopolu, Nicoară
J79

He/Jiceanu-.\·e.\· f!lrtdes il 1.\"lanhu/. /..a corre.\pondance adres.w!e au frt�f

/946-28 .\-efl/. /948), in"Romano-Turcica", vol. l, 2003, Editions \sis,
-IHl
Gh.l. Brătianu. op. cii. , loc. cii., p. 322, nota nr. 1 .
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românilor şi a relaţiile român<HJrientale, de numărul uriaş de izvoare istorice orientale
ce se aflau la Istanbul şi, mai ales, de necesitatea indispensabilă a cunoaşterii şi
folosirii limbilor turco-osmană, arabă şi persană483 .
În anul unnător, în 1 933, Aurel Decei a obţinut prin concurs o nouă bursă
pentru doi ani ( 1 933- 1 935) acordată de Academia Română pentru studiul "limbilor
orientale" (turca, araba, persana), în marile centre orientalistice europene Paris şi
Berlin. Istoricul D. Bodin a salutat şi apreciat această iniţiativă a Academiei Române,
caracterizând-o ca un început de drum în domeniul fonnării didactico--ştiinţifice a
viitorilor turcologi români 484 . La Paris a unnat cursurile prestigioasei Ecole Nationale
des /,angues Orienta/es Vivantes, devenind, după susţinerea examenelor, diplomat al
acesteia în 1 935. A avut ca profesori orientalişti celebri: Jean Deny (limba turco
osmană), Gaudefroy-Demombynes (limba arabă), Henry Masse (limba persană). În
paralel a urmat cursurile de specializare în istoria şi instituţiile statului şi civilizaţiei
islamice, susţinute de Vladimir Minorsky şi Gaston Wiet. La Berlin a audiat cursurile
şi seminariile de "filologie orientală" ale lui Oskar Jaschke ( limba turco-osmană),
Walter Bjorkmann (limba arabă) şi Sebastian Beck (limba persană). La această
activitate didactică s-a adăugat şi cea ştiin(ţfică: cercetări şi studii în marile arhive,
biblioteci şi muzee franceze şi gennane privitoare la izvoarele istorice şi la
bibliografia turco--otomano-orientală4115 . Reintors în ţară în 1 935 cu bogate şi
temeinice cunoştinţe de "filologie orientală" şi de istorie otomano-islamică şi cu un
bogat "bagaj bibliografic", Aurel Decei şi-a susţinut, doi ani mai târziu, probabil în
lipsa unui orientalist-turcolog român care să-i coordoneze o teză în domeniul
turcologiei, doctoratul în istoria feudalismului timpuriu românesc486 , la Facultatea de
Litere şi Filosofie din Cluj , cu prof. Ioan Lupaş. Nu ştiu în ce măsură Aurel Decei a
avut posibilitatea să-I întâlnească la Berlin şi să dialogheze pe teme de turcologie cu
savantul german Franz Babinger.

�RJ

Virgil Ciocâltan, Crmînt inainte la Aurel Decei, J.�toria Imperiului otoman până la 1656, EŞ E ,
Bucureşti, 1 978, p. 8; Mihai Maxim, L 'heritage scientifique d 'un grand orientaliste roumain (Am·el
/Jecei), în "R.R.H ", XIX" annec, no. 1 1 1 980, Bucarest, pp. 6 1 --62.
�84 Î
n "R.I .R.", III, 1 933, Bucureşti, p. 3 26: "De aici [influenta otomano--onentală asupra românilor 
compl. D.P.] şi datoria din ce în ce mai simţită de a cunoaşte cât mai îndată şi izvoarele turceşti privitoare
la trecutul românesc, care pot ti o mină de nesecate surprize şi, în acelaşi timp, urmele româneşti în li mba
şi viaţa turcească. Gestul Academiei Române de a trimite un bursier (pe Aurel Decei - compl. D . P . ]
pentru studiul limbii turceşti la Berlin şi Paris - deşi a r fi trebuit, credem, mai nimerit la Istanbul însemnă un început în această privinţă ( . . . )" .
�85

Virgil Ciocâltan, op. cit. , loc. cii. , p. 8; M ihai Maxim, op. cit.

�86

Aurel Decei, Românii din veacul al /X-lea până in al Xlii-lea in lumina izvoarelor armeneşti, in
"AU.N.C" VII, 1 936- 1 938, Cluj, 1 939; în volum separat în "Biblioteca Institutului de Istorie
Naţională", Cluj, voi. V, 1 939.
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Maria-Matilda Alexandrescu-Dersca Bulgaru, in continuarea iniţierii în
turcologie sub conducerea lui Franz Babinger la Bucureşti ( 1935-1 937), s-a
specializat în filologie orientală (limbile turco-osmană, arabă, persana.) la {co/e des
I.angues Orientales Vivantes din Paris ( 1 937- 1 938)48J
Demersuri pentru crearea unei "burse pentru studiul limbii turce" ce urma sa. fie
acordată unui licenţiat ieşean, au fost întreprinse în 1 938 de către Decanatul Facultăţii
de Litere şi Fi losofie din Iaşi pe lângă forurile conducătoare ale ministerului tutelar şi
ale Academiei Române. După cum am mai amintit anterior, din noiembrie 1 937
turcologul german Franz Babinger şi-a desfăşurat activitatea didactica-ştiinţi fică la
Universitatea din Iaşi, ca invitat cu contract al F.L.F. din acest oraş. El a predat cursuri
de limbă şi paleografie turco-osmană şi de istorie a Imperiului otoman şi a relaţiilor
româno-otomane. Printre studenţii seqiei istorice a Facultăţii, Franz Babinger a
întâlnit şi tineri basarabeni sau găgăuzi din sudul Basarabiei, care cunoşteau deja din
familie limba tur<tă-dialectul găgăuz. Turcolog celebru, pasionat cercetător al
arhivelor, bibliotecilor şi muzeelor din Turcia şi din ţările ce au avut diverse legături
cu otomanii în secolele XIV-XIX, Franz Babinger a înţeles importanţa descoperirii,
traducerii, studierii şi introducerii în circuitul istoriografic a numeroaselor izvoare
istorice otomane, scrise cu alfabet arab, referitoare la relaţiile complexe româna
otomane în evul mediu. Dar pentru realiz.area acestui deziderat era nevoie de tineri
istorici sau filologi, bine pregătiţi teoretic, care să cunoască şi să vorbească deja limba
turcă, dornici să cerceteze arhivele, bibliotecile şi muzeele bogate în izvoare istorice
din Turcia sau din alte ţări.
La laşi puteau fi îndeplinite unele condiţii impuse de această cerinţă. O
puternică catedră ieşeană de medievistică românească şi universală il ustrată de
cunoscuţii istorici Ilie Minea, Gh.I. Brătianu, Andrei Oţetea, Ion Hudiţă forma pe
viitorii cercetători a1 relaţiilor româno-otomane. Cursurile şi seminariile de turcologie
ale lui Franz Babinger copletau iniţierea în acest domeniu. Tinerii studenţi sau
licenţiaţi basarabeni ori găgăuzi din sudul Basarabiei vorbitori ai dialectului găgăuz
erau cei mai favorizaţi de acest nou "climal turcologic ieşean".
Luând în considerare aceste condiţii favorabile, este posibil ca Franz Babinger
să fi pmpus înfiinţarea unei burse acordată de forurile tutelare unui l icenţiat ieşean
pentru "studiul limbii turce" şi cercetării în bibliotecile, arhivele şi muzeele din
Turcia. Dacă iniţiativa a apar)inut lui Franz Babinger (nu am descoperit inai nici un
izvor istoric ce să menţioneze direct sau indirect această posibilitate, dar toate "piesele
documentare" din '·dosarul bursei" conduc la această ipoteză), el trebuie să se fi
consultat în prealalbil cu Gh.I. Bra.tianu şi/sau A. Oţetea, care i-au înţeles demersul şi
i-au promis sprijinul lor.

"' Florin Constantiniu, Maria-Mati/daA/exandrescu-Dersca Hulgaro, in
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O cerere oficială în acest sens a fost înaintată decanului Facultăţii de Litere şi
Filosofie din Iaşi, lorgu Iordan. Acesta a introdus-o pe ordinea de zi4 8 K a Consiliului
Profesoral al facultăţii, din 9 iunie 1 938. Astfel, ·' în chestiunea creării unei burse
pentm studiul limbii turce, Consiliul decide să se ceară Ministerului crearea unei astfel
4�9
de burse, care este foarte utilă pentru Facultatea noastră" . Gh. l . Brătianu, convocat,
nu a participat la discuţii. Era la Bucureşti .
În ziua următoare, 1 O iunie 1 938, decanul lorgu Iordan a înaintat ministerului de
resort adresa nr. 4 1 7, prin care comunica hotărârea Constliu1ui Profesoral din ziua
precedentă în ceea ce priveşte bursa amintită, precizându-i finalitatea ("să studieze la
Istanbul izvoarele turceşti ale istoriei românilor") şi amintind că la Iaşi existau deja
unele condiţii pentru cercetări turcologice: cursurile şi seminariile lui Franz Babinger
490
şi studenţii găgăuzi originari din sudul Basarabiei .
După vacanţa universitară de vară, Consiliul Profesoral al Facultăţii de Litere şi
Filosofie din laşi, sprijinind ideea înfiinţarii unei noi catedre universitare de
specialitate (şi Catedra de Turcologie onorată de franz Babinger a fost rezultatul
pozitiv al unei iniţiative de acest gen ! ), a propus la 27 octombrie 1 938 trimiterea unui
licenţiat ieşean în Litere la specializarea în străinătate, în domeniul Lingvisticii
i ndoeuropene. S-a rediscutat şi iniţiativa înfiinţării unei burse pentru cercetarea
arhivelor turceşti privitoare la istoria românilor. Sublini ind legătura dintre cele două
iniţiative, prof. Iorgu Iordan a rugat Senatul Universitar să-şi însuşească respectivele
49 1
propuneri şi să avizeze asupra mijloacelor financiar-administrative de realizare .
Rectoratul a intervenit pe lângă Ministerul Educatiei Naţionale şi, la 28 noiembrie
1 938, a comunicat răspunsul primit de la Bucureşti decanului lorgu Iordan: se vor
avea în vedere cele două burse în străinătate, în limita disponibil itătilor financiare, la
49
alcătuirea bugetului pe anul financiar 1 939-1 940 2 .
Pe plan local, Senatul Universitar ieşean, în şedinţa din 24 noiembrie 1 938,
( . . . ) a hotărât că la viitorul buget i ntern al Universităţii noastre [pentru 1 939 - n. D.
P.] să se caute posibil itatea de a prevedea un fond pentru crearea unei burse care să fie
atribuită unui licenţiat al Facultăţii de Litere, pentru studierea l imbii turce"493 .
Peste alte trei săptămâni, la 1 2 decembrie 1 938, Rectoratul a comunicat
Decanatului F.L.F. laşi că Academia Română putea acorda doar o singură bursă în
străinătate, în valoare de 80.000 de lei anual, pe timp de doi ani, şi solicita să se
"

m

�89

A.N. JUJ.J.J. , jond l /.1. , FU-:, d.
!hidem, d. 1 3/ 1 943, f. 290

�90

ibidem, d. 9/ 1 93 8 , f 1 00.

�92

Ibidem, d . 6/ 1 93 8 , f 249.

�91

m

9/ 1 938, f 1 1 4.

(cotă nouă d 473 bis/ 1 93 8- 1 948)

!hidcm, d . l l l l 93 8, f. 1 9.

lhidem, f. 1 3 5 .
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precizeze care din cele două burse propuse anterior (pentru studi i turcologice sau
494
pentru Lingvistică indoeuropeană) să fie scoasă la concurs .
Consiliul Profesoral al facultătii, desfăşurat în aceeaşi zi, a optat pentru ''bursa
pentru limba turcă"495 În scrisoarea de răspuns, din 1 4 decembrie 1 938, a decan ului
lorgu Iordan adresata preşedintelui Academiei Române, profesor C. Rădulescu
Motru, s-a apreciat în "cel mai înalt grad" hotărârea înaltului for academic român,
comunicându-se că la Iaşi "Consiliul Profesoral a decis în unanimitate ca bursa să fie
acordata pentru studiul arhivelor turceşti privrtoare la Istoria românilor". S-a propus ca
examenul pentru acordarea bursei să se desfăşoare la Facultatea ieşeană de Litere şi
Filosofie, iar candidatii să tie numai licenţiaţi ieşeni. S-au argumentat aceste cerinţe cu
faptul că ideea înfiintării bursei a fost de origine ieşeană, că Franz Babinger preda
cursuri de turcologie la laşi, ca aici existau tineri licenţiati basarabeni sau găgăuzi,
4
vorbitori ai dialectului găgăuz 96 În spatele acestei hotărâri ·'în unanimitate" trebuie
să vedem şi demersurile ori influenţa lui Franz Babinger sau Gh.l. Brătianu, posibilii
artizani ai acestei benefice iniţiative.
În aceeaşi zi şi în acelaşi sens, decanul lorgu Iordan a insistai şi pe lângă
rectorul U niversită!ii ieşene4 97 care, prin adresa nr. 4.3 1 2/ 1 7 decembrie 1 938,
înaintată Academiei Române, a reconfirmat optiunea Consiliului Profesoral al F.L.F.
din 12 decembrie 1 938.
Ca urmare a acestor ultime intervenţii ale forurilor universitare ieşene,
preşedintele Academiei Române a comunicat noi precizari în legătura cu această
bursă: ea s-a acordat din veniturile Fondului Jacques M. Eli as "( . . . ) unui licentiat în
litere al Facultăţii de Litere din laşi, pentru a se specializa în străinătate in studiul
arhivelor turceşti pri vitoare la Istoria Românilor". Valoarea bursei va fi de 80.000 de
lei anual, acordată timp de doi ani. Concursul pentru ocuparea ei se va organiza la /aş1,
candidaţii vor fi numai licenţiaţi ieşeni. Decanatul va publica conditiile pentru
înscriere, va numi comisia de examinare, va organiza concursul şi va comunica
academiei numele candidatului admis4 n În şedinta Consiliului Profesoral al Facultăţii
din 26 ianuarie 1 939. decanul Iorgu Iordan a comunicat continutu l adreselor oficiale
ale Academiei Române către Decanat şi Rectorat, s-a desemnat comisia de examen în
unnătoarea componentă: preşedinte, decanul lorgu Iordan; membri, Ilie Minea, Paul
Nicorescu, Andrei Otetea şi Franz Babinger, condiţiile şi data concursului urmând a se
afişa ulterior499
-1•J.a Ibidem, f

1 07.

-195 /hidem.
<% Ibidem,

d. t2/t938, ( 1 28.
( 1 29.
"' !b1dem, d . 1 / 1 9)9, IT. 1 8 1 ; t 82; 1 86
''" Ibidem. d. l 3i l 943,f. 47 1 .
"' Ibidem,
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Cunoscând destinatia bursei, profesorul Andrei Oţetea a urmărit, in străinătate,
să contacteze oficialităţile turceşti, în special reprezentanţii Ministerului de Externe,
pentru a înlesni şi urgenta călătoria de studii în Turcia a viitorului bursier. În acest
sens, după cum a afirmat Mihai Spânu500, candidat la bursă cu şase decenii în urmă,
Andrei Oţetea a discutat cu ministrul de Externe turc, Şokro Sara!Yo�lu, la sfârşitul
anului 1 938 la Geneva, posibilitatea trimiterii la Istanbul a unui tânăr român licenţiat
în istorie, cunoscător al limbii turce.
La sfărşitul lunii ianuarie 1 939 Facultatea de Litere şi Filosofie 1aşi a scos la
concurs bursa pentru studii şi cercetări în Turcia, candidaţii urmând a îndeplini
următoarele condiţii: să fie licenţiaţi în istorie ai Universităţii Mihăilene din laşi; să
fie, de preferinţă, necăsătoriţi; să se angajeze a se consacra studiuluii relaţiilor
româno-otomane şi cercetării arhivelor din Turcia. S-au făcut cunoscute şi probele
concursului: o lucrare scrisă şi un examen oral din istoria Imperiului otoman în raport
cu cea a românilor; o probă la l imba turco-osmană; bibliografia sumară a istoriei
Imperiului otoman. Data concursului: vineri, 3 martie 1 939, ora 900 a.m . 501 .
Datorită faptului că toate cele patru probe obligatorii ale concursului impuneau
prezenţa lui Franz Babinger la laşi, în cadrul comisiei de examinare, examenul din 3
martie 1 939 a fost amânat. Aceasta deoarece în prima j umătate a lunii martie acelaşi
an turcologul german a efectuat o călătorie în Turcia, pentru a achiziţiona "( . . . ) cele
mai noi şi mai importante publicaţii din literatura turcească [de specialitate - n. D.
P. ] "5 0 2 pentru Fundaţia Culturală "Regele Caro! 1" din Bucureşti.
Abia la 20 martie 1 939 decanul Iorgu Iordan i-a convocat pentru ziua de 24 a
aceleaşi luni pe cei patru membri, anterior amintiţi, ai comisiei de examinare, pentru a
.
proceda 1 a refi1xarea concursu1m pentru ocuparea b urse1- 503 .
La 24 martie 1 939 membrii comisiei de examinare au constatat faptul că s-au
înscris pentru concurs candidatii : Golimas Aurel, Spânu Mihai, Stan Neculai . După
examinarea temeinică a dosarelor prezentate de candidaţi, comisia a conchis că ( . . . )
un examen în condiţii satisfăcătoare şi corespunzând intenţiilor celor ce au creat bursa
nu se poatP. face în momentul de faţă. De aceea am amânat ţinerea lui pentru începutul
.. . .
1 unu
mme a.c. [ 1 939 - n. D. P. ]"504 .
Cine erau candidaţii?
Golimas A urel, licenţiat în istorie şi drept al Universităţii Mihăilene din laşi,
autor al unor articole referitoare la evul mediu românesc, doctorand al lui Ilie Minea
cu o teză privind un aspect al relaţiilor româno-otomane: Capuchehâile Moldovei şi
"

500 În scrisoarea pe care mi-a trimis-o la 28 aprilie 1 99 1 , aflată acum în ArhiwJ personală /Jan Prodan.
501 A.N.U.DJ./. , ji:md U./., F.L.F., d. 1 / 1 939 , f 1 88.
502 lhidem, ff 468-469.
503 Ibidem, d. 8/1 939, f 82.
504 /hidem, d. 1 / 1 939, f 1 87 .
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505
1829, apreciat de N. lorga , a audiat prin
1 938-1939 prelegerile de istorie otomană şi de limbă turco-osmană ale lui Franz
Babinger, susţinute la F.L.F. din laşi. Dar a intrat în polemică ştiinţitică cu turcologul
german în legătură cu sensul şi semnificaţia ''închinării" lui Petru Il Aron din 1 456 de
la Vaslui şi cu anul în care a fost plătit primul "haraci" al Moldovei sultanului
Mehmed al II-lea Cuceritorul. În informaţiile pe care mi le-a furnizat, Aurel Golimas a
pretins că fusese recomandat pentru această bursă de N. Iorga şi Gh.l. Brătianu506 . Dar
candidatul Aurel Golimas nu cunoştea limba turcă, după cum mi-a comumcat Mihai
507
Spânu, alt candidat
Spânu J...fthai, licenţiat în istorie şi drept al facultăţilor ieşene de profil, discipol
al lui Andrei Oţetea, era prin 1938-1939 profesor de istorie la un liceu din Bacău.
Vorbea din copilărie limba turcă, diaiectul găgăuz, pentru că tatăl său era preot
ortodox în satul <;:adlr-Lunga din sudul Basarabiei, locuit de populaţie găgăuză. Din
acest sat era originar şi tânărul (pc atunci) Mihail Guboglu, viitorul mare turcolog
508
român, pe care Spânu îl cunoştea personal .
Despre al treilea candidat, Stan Nic:ulai, nu deţin informaţii.
Mihai Spânu mi-a relatat cum s-a pregătit pentru acest concurs: "Prof. Oţetea
m-a anunţat să mă pregătesc pentru concurs şi mi-a dat Istoria Imperiului Otoman în
limba franceză şi un manual al limbii arabe, în germană. Dar concursul nu s-a mai
finut (sub!. D. P. )"509 Mai exact, a fost amâna!, din martie în iunie 1 939, conform
datelor oferite de documentele anterior citate.
Probabil că cei trei candidaţi nu au corespuns exigenţelor cerute de un astfel de
concurs. Aurel Gohmas avea unele contribuţii ştiinţifice, dar nu cunoştea limba turcă.
Mihai Spânu vorbea dialectul găgăuz din copilărie, dar nu publicase nimic Stan
Neculai? E de presupus că li s-au oferit candidaţilor încă trei luni de pregătire.
Dar nici concursul dm iunie 1 939 nu s-a mai ţinut. Presupun că a fost ianlşi
amânat. Nu cunosc motivul acestei noi amânări. E posibil ca Frauz Babinger să nu fi
fost la laşi. Oricum, în timpul vacanţei universitare de vară din 1 939 nu s-a întreprins
nimic. S-a aşteptat începutul noului an universitar 1 939-1 940
Î ntre timp, despre bursă şi concursul pentru ocuparea ei a auzit şi tânărul (pe
atunci) Mihail Guboglu, turc găgăuz din <;'adîr-Lunga, în sudul Basarabiei, consătean

poruncile Porţii către Moldova până in

505 Care i-a onorat anicolul

!.upta deciJil •ă de la fătărani şi capilularea darahanilor de-asupra

Iaş1, 1 935, cu calificativul "excelent''. in monumentala sa operă Istoria Uomânilor, voi V,
l 'itejii, Bucureşti, 1 937, p. 403, n. 4 .
300 În scrisoarea din 14 decembrie 1 990, aflată in Arhil'apersonală /Jan Prodan.
507 În cartea poştală din 28 octombrie 1 99 1 aflată in Arhtvapersonală /Jan f'rodan.
SOH
Vezi scrisorile lUI Mihai Spânu adresate mie. din octombrie 1 990 şi aprilie 1 99 1 , aflate în Arhiva
i'ă111e�tilor,

persona/{1 /)an l'rodan.

509 În scrisoarea din 22 octombrie 1 990, aflată in Arhiva per.mna/{1 /)an l'rodan.
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cu Mihai Spânu, dar licenţiat în istorie al Universităţii din Cernăuţi (octombrie
51
1 938 0 ). Ştiind bine că bursa nu fusese acordată până în septembrie 1 939, tânărul
Mihail Guboglu a înaintat o cerere decanului I.M. Marinescu, la 20 ale lunii,
solicitând să i se acorde bursa, sau, cel puţin, înscrierea la concurs, cunoscut fiind
faptul că aceasta nu se acorda decât unui licenţiat în istorie la Iaşi. Şi-a justificat
îndrăzneţul demers prin faptul că vorbea bine limba turcă populară, dialectul găgăuz,
era familiarizat cu scrierea otoamnă în alfabet arab şi studia singur limba turcă cultă şi
istoria Imperiului otoman5 1 1 . Decanul I.M. Marinescu nu a respins ab initio această
cerere (conform condiţiilor impuse de comisie nu avea nici o şansă să fie aprobată ! ),
51
ci a înaintat-o Consiliului Profesoral al facultăţii, din octombrie 1 939 2 . Dar
"Consiliul din 1 7. X. 1 939 nu ia nici o hotărâre până la sosirea d-lui Babinger", după
cum s-a notat pe originalul cererii5 1 3 . Încă o dată avem dovada faptului că Franz
Babinger avea rolul principal, ca turcolog de valoare internaţională, în acordarea
bursei.
Aceasta nu a fost acordată lui Aurel Golimas, deşi a pretins că fusese
recomandat pentru ea, după propria-i mărturisire. Dar Franz Babinger nu-l agreea, nu
vorbea limba turcă şi, în plus, în anii tulburi 1 938-1 939, dar mai ales după 1
septembrie 1 939, ziua declanşări i conflictului germano-polonez, preludiul celui de-al
doilea război mondial, fusese concentrat ca ofiţer în armata română, în zona
Bucovinei .
În ceea ce-l priveşte, Mihai Spânu mi-a mărturisit: "Eu am obţinut-o [bursa] din
oficiu ( . . . ). În toamna [anului] 1 939 eram profesor la Bacău şi am fost chemat de
profesorul Oţetea, care mi-a spus că voi pleca la Istanbul ca bursier al Academiei
[Române], bursa "Vasile Adamachi " [corect: "Jacques M. Elias"), pentru a studia
documentele turceşti privitoare la istoria României. Mi-a dat o scrisoare [de
recomandare] către ministrul nostru de Externe Alexandru Creţeanu [corect: Grigore
Gafencu]. M-a întrebat când voi pleca. Am spus: în vara [anului] 1 940, la încheierea
anului şcolar. Dar în 1 940 germanii ocupă vestul Europei; nu se ştia care va fi
atitudinea Turciei. La 28 iunie [ 1 940] este cedată [ruşilor bolşevici] Basarabia. Tatăl
meu, la retragere, moare. Rămâne mama casnică, fratele meu, student în teologie şi
sora elevă la şcoala normală, de care urma să am grijă. Aşa că nu m-am mai interesat,
dar cred că n-a mai plecat nimeni la Istanbul atunci. P1edică pentru alţii era ct.l nu
cunoşteau limba turcâ [compl. şi subl . D.P.]" 5 1 4

510
511
512
5u
5 14

Mihail Guboglu, Oriellfalislica română, p. 33 1 ; idem, Conlrihutions roumaines, p. 469.
d. 5/1 939, f. 79.

A.N.R.DJI., .fund l/.1., F.L.F. .

Ibidem.

Ibidem.
În scrisorile din 22 octombrie 1 990 şi 28 aprilie 1 99 1 , aflate in Arhiva personală Dan Prodan.
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Deşi nu există mărturii documentare în acest sens, pot afirma că bursa nu a fost
acordată lui Mihail Guboglu, nici în toamna anului 1 939, şi nici în cel următor, pentru
că la 1 april i e 1 940 acesta a fost numit secretar ştiinţific al lnstitutu1ui de Turcologie
'15
516
de la laşi
, înfiinţat la 1 6 martie 1 940
.
Până la sfărşitul anului 1 94 1 în cadrul Facultil.ţii de Litere şi Filosofie din laşi
nu s-a mai întreprins nimic oficial în legătură cu această bursă şi cu modalitatea de
acordare a ei. Î n şedinţa Consiliului Profesoral al acestei facultăti, din 3 decembrie
1 94 1 , s-a discutat, printre altele, şi problema unui eventual transler al Institutului de
Turcologie de la laşi la Bucureşti. C u această ocazie s-a amintit că "Academia
Română a infiintat şi o bursă, în valoare de 1 00.000 lei, care să se acorde unui
absolvent de la laşi, pen/ru studiul arhivelor /urceş11 cu privire la !.Horia /lomânilor
5 1 �_
(sub!. D. P.)"
Nu s-a precizat în mod direct sau indirect dacă până la acea dată
bursa a mai fost acordată sau nu. Totuşi, nu cred că a mai beneficiat cineva de ea; în
caz contrar s-ar li specificat, evident, ca o realizare demnă de menţionat, acest fapt. Î n
anii următori, până în 1 946, în documentele oficiale nu s-a mai făcut nici o referire l a
această bursă.
Rezultat al unei iniţiative didactico-ştiinţiftce realiste şi clarvăzătoare, această
bursă şi-a aşteptat câtiva ani un bursier pe măsură. Poate că I-ar fi avut în persoana lui
Mihai Spânu sau Mihail Guboglu, tineri istorici şi vorbitori ai limbii turce-dialectul
găgăuz, dacă al doilea război mondial nu ar

ti fost declanşat. Greutăţi materiale,

obtuzitatea unor prevederi regulamentare şi un climat politic internaţional nefavorabil

I-au impiedicat pr un tânăr bursier român, oricare ar fi fost el, să intreprindă cercetări

istorico-ftlologice în arhivele, bibliotecile, muzeele etc. din Turcia, cu rezultate ce se
doreau fructuoase.
Am amintit anterior, în treacăt, de originala şi curajoasa initiativă a directorului
Institutului de Studii şi Cercetări Balcanice din Bucureşti, profesorul universitar
Victor Papacostea, de a trimite doi tineri istorici, angajati ai acestei instituţii, Nicoară
(Nădejde-) Beldiceanu şi Ion Matei, la Istanbul, în toamna anului 1 946, pentru
continuarea şi completarea pregătirii lor istorico-filologice în domeniul turcologiei.
Nicoară Beldiceanu a intretinut începând cu octombrie 1 946, o intensă corespondentă
cu

profesorul

şi

mentorul

său,

Victor

Papacostea.

Recent,

doamna

Comelia

Papacostea-Danielopolu, fiica marelui balcanolog, a analizat această corespondenlă

5 1 5 A.N.li.D..I.I. . .fimd l/J,/1., ct. 1 966/ 1 940, f. 359;

idem,.fimd /1.1.. Fl.. F. d 21 1 940, ti 1 33 ; 140; Dan

Prodan, Din lmditiile, p. 1 83
"'' A.N.R.D..I.I.. fumi /1./..R . . d. 1 966/1 940, iT 239; 240; d. 2 1 02/194 1 , f. t 3 3; idem,.fimd li./., F.L.F. .
.
211940. tT. 84; 87; Dan Prodan, /Jin tradi!iile, p. t 82.

m A.N. H.f)..J.l. . fond U.l., f:t.F, d. 1 3/ 1 943, f. 3 1 3 .
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(între octombrie 1 946 şi septembrie 1 948) şi a publicat fragmente din cele mai
.
.
-518
reprezentative scnson .
În l ipsa unei burse propriu-zise pentru studii istorico--filologice la Istanbul (spre
deosebire de situaţia de la Iaşi, din 1 938- 1 939, când exista o bursă dar nu a fost
nominalizat oficial bursierul şi nimeni n u a mai plecat în fosta capitală otomană! ) s-a
recurs la o formulă "financiară" de compromis, în sensul că salarizarea
corespunzătoare unui post de ataşat cultural la Consulatul General al României la
Istanbul să fie acordată celor doi tineri istorici. În schimbul acestor modeste sume
lunare, Nicoară Beldiceanu şi Ion Matei efectuau anumite activităţi "culturale"
specifice funcţiei pe care o ocupau : parcurgeau presa turcă şi traduceau în româneşte
articolele solicitate de consulul general, erau la curent cu ultimele apariţii editoriale de
pe piaţa turcă de carte, pe care le semnalau şi fişau, iar pe cele istorico--fitologice le
recenzau, faci litau schimbul de cărţi şi periodice de istorie între Institutul de Studii şi
Cercetări Balcanice B ucureşti şi unele instituţii didactico--ştiinţifico--culturale din
Istanbul etc. În timpul l iber, cei doi au urmat, cu regularitate şi asiduitate, cursuri de
limbă turcă şi arabă la Facultatea de Litere din fosta capitală a sultanilor, cu prof.
Helmut Ritter, titularul cursului, şi cu prof. Ateş, asistentul acestuia (noiembrie 1 946-
iunie 1 948). Cel care i-a introdus pe Matei şi pe Beldiceanu la prof. H. Ritter a fost
prof. Felician Brânzeu, lectorul de l i mba română de la Facultatea de Litere din
Istanbul. De asemenea, ei au urmat şi cursurile de "caligrafie arabă" (paleografie
arabo--osmană) de la Academia de Arte Frumoase din Istanbul (începând din martie

1 947).
Concomitent cu activitatea "profesională" şi didactică, Beldiceanu şi Matei au
întreprins unele cercetări în arhivele, biblioteci le şi muzeele din I stanbul, în măsura în
care acestea erau deschise şi accesibile cercetătorilor. Ei au descoperit sau identificat
unele izvoare documentar�ronistice otomane referitoare la istoria relaţiilor româno-
otomane în evul mediu sau a Peninsulei Balcanice sub stăpânirea sultanilor. Aceste
revelaţii documentar�ronistice otomano--orientale vor fi traduse şi i nterpretate din
punct de vedere istoric de către cei doi bursieri sui - generis în viitoarele lor contribuţii
ştiinţifice.
Spre sfârşitul anului 1 948 I nstitutul de Studii şi Cercetări Balcanice din
Bucureşti a fost integrat în Institutul de istorie al Academiei comuniste a Republicii
Populare Române. Cei doi tineri istorici au fost rechemaţi în ţară. S-a reintors doar Ion
Matei. Nicoară Beldiceanu, sfătuit de mentorul său Victor Papacostea, a emigrat în

SIR

Dr. Comelia Papacostea-Danielopolu, Nicoară He/diceantt, în "Roman<r-Turcica", voi. I, 2003,
Editions Isis, Istanbul, pp. 235-248.
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Franţa, unde va continua cercetările in domeniul turcologiei, f:lcând o prestigioasă
;
carieră ştiinţifică şi didactică în această ramură a orientalisticii 1 9
Este d e subliniat, i n încheiere, ineditul soluţiei problemei finanţării activităţii
didacticcr-ştiinţifice a celor doi tineri istorici la Istanbul, găsită in urma conlucrării
fructuoase dintre prof. Victor Papacostea şi prof. Grigore C. Moisii, ambasadorul
României in Turcia in acei ani.

4. Preocupări de orientalistică-turcologie
cu caracter etnografico-folclorico-istoric
Această categorie de preocupări a avut in centrul atenţiei studiul i nter- şi
pluridisciplinar al populatiei gâgăuze (turcii creştini) din sudul Basarabiei şi ain
Dobrogea şi a celei turco-tătare din provincia dintre Dunărea inferioară şi Marea
Neagră.
Găgăuzii din sudul Basarabiei au fost studiaţi atât de intelectuali care au trăit in
mijlocul lor (cazul preotului ortodox Mihail Ciachir), cât şi de istorici (Gh. Năstase
sau Ion 1. Ni stor) şi antropologi (Oiga Necrasov) din laşi sau din Bucureşti.
Preotul creştin ortodox Mihail Ciachir ( Ciakir) a păstorit mai multe decenii in
520
comuna <;:ad1riCeadir-Lunga (sudul Basarabiei), locuită de populaţie găg:luză
A
avut astfel ocazia, in decursul anilor, să cunoască foarte bine acest grup etnic şi să-i
studieze

istoria,

obiceiurile,

religiozitatea,

moral itatea,

cultura

etc.

Activitatea

ştiinţificcr-culturală a preotului Mihail Ciachir s-a manifestat în mai multe domenii:
istorie-folcloristică, filologie şi dramaturgie, toate în strânsă legătură cu trecutul şi

viaţa cotidiană a populaţiei găgăuze.
El s-a preocupat de popularizarea istoriei găgâ1cilor atât în cadrul societăţii

româneşti cât şi in rfindul acestei populaţii de origine tiircică. Autorul a precizat că
găgăuzii nu aveau o istorie sau o l iteratură scrise, pentru că nu au avut niciodată un

alfabet propriu şi nici măcar unul împrumutat de l a alte popoare. Din acest motiv, tot
patrimoniul cultural găgăuz s-a transmis din generaţie în generaţie pe cale orală, prin

viu grai. În această situatie, trebuiau studiate izvoarele istorice scrise ale popoarelor cu

care găgăuzii au intrat in contact în cursul istoriei lor. Mihail Ciachir a trecut in revistă
principalele ipoteze formulate de istoricii, filologii sau folcloriştii români sau străini
21
1 930) referitoare la originea gtigâJciio/
El a aj uns la concluzia că

(până prin
5 19

AncaPopescu, '{} Nicoară Heldiceanu (25feh111arte 1920 - /9dec<•mhne 199-1) . Necrolo�. in "R.l.",
VI, s n , n-te 5-6/1995, Bucureşti, pp. 601 -602.
520 Mitrofan lgnatie-v. Mihail Cwchir: 50 de ani de acfi1·itate pa.uora/Q şi pro_{esională, Editura
..Curentul", Bucureşti, 1 93 1 , 8 p.-+ ilustra1ii
52 1 Mihail Ciachir, Unginea Găgău:ilor, 1, in "V.B.", anul l l, nr. 9/septembrie 1 933, Chişinău, pp. 1 5-24
(495-504).
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existau şase puncte de vedere referitoare la subiectul studiat: găgăutii ar fi fost
"bulgari turciţi prin l imbă"; "greci turciţi prin limbă"; urmaşii turcilor seldjukizi,
colonizaţi în sud-estul Europei în secolul al X I I I-lea: unnaşii cumanilor-polovţilor:
urmaşii cumanilor oguzi (guzi sau uzi); urmaşii turcilor oguzi (uzi, torki sau "cuşmele
negre"i 22 . În continuare, pe baza studiului lui G.D Balascef din 1 930, pe care l-am
anahzat în subcapitolul 2. 1 , Mihail Ciachir a punctat principalei momente din istoria
găgăuzilor (sec. IX-c. 1 820)523 . Mult mai valoroase sunt informaţiile pe care autorul
le-a oferit despre această populaţie din sudul Basarabiei, pe baza propriilor sale
observaţii şi cercetări: un număr mare de găgăuzi s-au aşezat sau au fost colonizaţi în
Basarabia Centrală şi de Sud, la începutul secol ului al X IX-lea, unde au întemeiat
comune-colonii: în 1 830 existau 26 de astfel de aşezări, în care locuiau, în 1 848, circa
5.000 de familii cu aproape 40.000 de "suflete", n umărul acestora ajungând la peste
1 2.500 în 1 930- 1 934, cu aprox. 1 00.000 de membri. Colonia <;adir-Lunga a fost
întemeiată în 1 8 1 8. Mihail Ciachir a acceptat punctele de vedere ale cercetătorilor V.
A. Moskov ( 1 900) şi G.D. Balascef ( 1 930), conform cărora găgăuzi i erau urmaşii
uzilor sau oguzilor, numiţi şi "torki " sau ·'cuşmele negre"524 .
525
Preotul basarabean a studiat şi re!tgio=lfafea găgi'iu=ilor , ca o posibilitate de a
înţelege mai bine şi mai complet trecutul istoric al acestei populaţii . Găgăuzii erau
creştini ortodocşi până la fanatism. Ei îşi manifestau rel igiozitatea prin: frecventarea
regulată a bisericii ortodoxe; pelerinaje la Ierusalim ("hadjalîk creştin"-considerat a fi
un "lucru sfânt") şi vizitarea locurilor sfinte ale Ortodoxiei: Athos şi alte complexe
monahale vestite sau a mănăstirilor în general; aducerea de jenfe; alegerea unui sfânt
protector al casei-căminului tinerilor căsătoriţi şi sărbătorirea zilei numelui acelui
sfânt; promisiuni religioase pentru onorarea îndatoririlor de buni creştini ortodocşi ;
construirea de poduri sau fântâni în amintirea părinţilor sau rudelor decedate; dăruirea
către săraci a unor animale domestice; vizitarea în fiecare sâmbătă a mormintelor
părinţilor şi rudelor decedate şi arderea tămâiei; alte ceremonii religioase la naştere,
botezuri, nunţi, înmormântări. Cel care a efectuat pelerinajul la Ierusali m era
considerat "hagiu", "omul lui Dumnezeu", arătându-i-se un respect deosebit.
"Religiozitatea găgăuzilor, a conchis autorul , e mare, sinceră şi plină de credinţă în
Dumnezeu, Tatăl Ceresc". Dar după primul război mondial aceasta a suferit o oarecare
alterare, datorită introducerii noului stil calendaristic, a modernizării vieţii cotidiene, a

<n
m
524

lhidem, IT, în "V.B.", anul ITI, nr. 5/mai 1 934, Chişinău, pp. 3-8 (259-264).

/hidem, pp. 8- 1 6 (264-272)

Ibidem, pp. 1 6-20 (272-276).

ldem, Religiozitatea G{lgăuzilor, în "V.B.", anul 111, nr. 3/martie 1 934, Chişinău, pp. 2 1 -28 ( 1 491 56) .

525
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tentatiilor cu care-i ispitea pe drept-credincioşii găgăuzi societatea capitalistă de
526
consum etc.
Noi informatii despre viata spirituală a găgăuzi lor a oferit Mihail Ciachir prin
527
studiul obiceiurilor religioase ale acestora. Curbanele sau sacri(icii/e re!igioase
săvârşite de găgăuzi îşi aveau originea în epoca religiei lor politeiste şi erau un simbol
al raporturilor bune dintre zei şi muritori. Curbanul a fost considerat un mijloc tainic
de legătură între Dumnezeu şi omul muritor. La fel de importantă era şi conotaţia
psihologică a acestuia: jertfll săvârşită şi inchinată lui Dumnezeu, în scopul
îmbunătătirii legăturilor dintre Cer şi Pământ, prin sacrificii animale sau ofrande din
produse agricole. Mai existau, de asemenea, şi "curbanul de cerere " (pentru păstrarea
sănătăţii, îndestularea familiei, vindecarea de '·boală grea"), "curbanul comunal " (in
fiecare an, în ziua hramului bisericii satului), "curbanul de milă sau caritate" (dăruit de
un găgăuz unui alt găgăuz, animal viu sau mort, mascul sau femelă). Un vechi obicei
religios cerea ca viitorii miri, inainte de cununia ortodoxă, să aleagă pentru noua lor
casă un protector ceresc, căruia să i se roage zilnic iar in ziua sfântului respectiv să
aducă curban de indestulare a familiei.
Deosebit de interesante erau şi obiceiurile religioase ale găgăuzilor la naş/ere şi
52H
la hole= . Cam cu o săptămână înainte de naştere viitoarea mamă se împărtăşea cu
Sf. Taine şi işi procura ·'ierburile" necesare pentru o naştere uşoară. După naşterea şi
spălarea copilului se organiza "Kadenia''-"sărbătoarea matemitătii'', cu care ocazie
mama şi nou-născutul primeau cuvenitele felicitări şi traditionalele daruri. Copilul era
botezat in prima duminică de la naştere. Naşul sau naşa de botez vor fi şi nunii de
căsătorie ai respectivului adolescent. Cumătrul, odată ales, boteza toţi copii acelei
familii. Calitatea de naş sau cumătru era transmisibilă urmaşilor, adică după moartea
tatălui obligaţia trecea asupra fi ului, sau de la mamă la fiică. După sărbătoarea
cumetriei, in a 40-a zi de la naştere, mama aducea cpopi lul la biserică pentru ca să-I
"bisericească". Î n ceea ce priveşte viitorul copilului, găgăuzii credeau in fatalismul
predestinat, considerând copilăria ca o ascensiune jalonată de divinitate pc drumurile
spinoase ale vieţii.
Alt moment important din viata unui tânăr sau a unei tinere găgăuze era
529
cthăloria şi numa
După împlinirea vârstei de 18 ani, părinţii ii căutau tânărului
găgăuz o mireasă, ţinând cont de calitătile ·fizice şi morale ale fetei, părinţilor şi
"'
' lhidem, pp 24-25; 28 ( 1 52-- 1 53 ; 1 56)
521
ldem, Ohiceiurile reliKioa.se ale Gt'lj!ău:ilor. 1. Curhunele sau .sacrUh:iile,

6/Junie 1 934, Ch1şinău. pp. 4-8 (324-328).

S:!K

Ibidem, 11. Ohicemri la na}"lefl! şi hote:.

în "V.B.", anul III, nr.

în "V.B.'', anul 111, nr. 7-8/iulle-august 1 934, Chişinău, pp.

37-40 (421 -424).

529 ldem, Ohtceiurile OtlgiJu:ilor la mmli, în «V.B.", anul V, nr. 3-4/martle - aprilie 1 936, Chişinău, pp.

4 1 -44 ( 1 69-1 72)
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rudelor şi apoi de starea materială a acestora. După peţirea "în ase ms" unna cererea
"oficială" în căsătorie . Se cumpărau apoi hainele necesare pentru nuntă şi darurile
tradiţionale oferite reciproc. Nunta începea la biserica satului : cununia religioasă, cu
toată procesiunea de rigoare, şi continua la casa mirelui şi, ulterior, la casa miresei. Se
organiza masa festivă cu muzică, la care participau toţi invitaţii. Ea era completată cu
o serată artistică, în care recitatori populari zugrăveau alegoric şi la modul teoretic
calităţile deosebite ale mirilor, familiilor acestora, rudelor etc.
Un studiu sociologic cât mai complet asupra populaţiei găgăuze nu putea trece
530
cu vederea moralitatea acestora . Mai ales pe baza observaţiilor personale, Mihail
Ciachir a afirmat că găgăuzii erau foarte religioşi, cu o moralitate destul de înaltă în
viaţa familială şi socială, evlavioşi şi cucernici. Dreptatea şi cinstea, caritatea, iubirea
de pace şi ospitalitatea găgăuzilor erau binecunoscute şi apreciate. Viaţa de familie era
discretă şi patriarhală, bazată pe unirea conj ugală şi devotamentul reciproc al soţilor,
rolul important al capului familiei şi modestia femeilor şi fetelor. În "secolul rusesc al
Basarabiei", autorităţile ţariste au organizat riguros coloniile găgăuze din sudul
provinciei, înfi inţând comunităţi comunale de conducere (preot, primar, notar,
învăţator, 3-5 bătrâni găgăuzi), organizând controale periodice în aceste localităţi
(săptămânale sau lunare) şi rezolvând problemele apărute între timp, stimulând viaţa
religioasă şi comportamentul social adecvat al locuitorilor găgăuzi. Pentru faptele
ilegale şi antisociale existau pedepse j uridice, ce evoluau, în funcţie de gravitatea
abaterii, de la simpla arestare pentru j udecată (3-5 zile), până la tragica deportare în
Cri meea, Caucaz sau în Siberia. Aceste pedepse urmăreau, pe de o parte, sancţionarea
şi îndreptarea "faptelor rele" iar pe de altă parte, prevenirea săvârşirii lor. Acest studiu
al preotului basarabean a fost bine apreciat de critica de specialitate din Român ia, M.
S ânzianu afirmând că prin amintita contribuţie s-au oferit "interesante date asupra
vieţii sociale şi administrative a colonii lor de Găgăuzi sub stăpânirea rusească" 5 3 1 .
Mihail Ciachir a completat studiul asupra comunităţi i găgăuze cu o contribuţie
referitoare _1� spiritul de dr:pta�� şi la î�fărţi �ea acestuia în c�drul comune �r locuite
de găgăuzt m tt mpul stăpamm ţanste· . Dm secolele antenoare găgăuzu au avut
proprii lor j udecători, oameni bătrâni, cinstiţi, respectaţi, cu experienţă în domeniu,
care j udecau felurite neînţelegeri dintre locuitorii unei comune, pronunţau şi aplicau
pedepsele respective. Instanţa superioară de j udecată era "judecătoria generală a
comunităţii găgăuze", care activa tară procedură scrisă, hotărârile erau luate pe cale
orală şi pedepsele aplicate imediat. Originea sistemului de j udecată găgăuz se găsea în

�

·

5·10

ldem, Moralitatea găgtmzilor din Basarabia, în "V.B.", anul IV, nr. 2/februarie 1 935, Chtşinău, pp.
36-42 ( 1 00-1 06).
51 1
Notă bibliografică în "R . l .R", V-VI, 1 93 5-- 1 936, Bucureşti, p. 6 1 7 .
5.12
Mihail Ciachir, Dreptatea la Găgăuzii din Basarabia, în "V.B.", anul IV, nr. ! O/octombrie 1 935,
Chişinău, p p . l l - 1 4 (643-{i46).
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religiozitatea, motalitatea şi credinta in dreptatea şi pedeapsa divină. Acesta a fost
exercitat in cadrul comunită!ii găgăuze între anii 1 8 1 2- 1 87 1 , cât timp au existat
"comunele coloniale" . După 1 87 1 acestea au devenit comune obişnuite, intrând sub
incidenta administratiei şi sistemului juridic tarist (până în 1 9 1 7). Judecătoriile
comunale ale găgăuzilor au judecat diferite categorii de litigii şi infractiuni, de la
ofense verbale până la v:l.tămări corporale şi pagube materiale. Pedepsele pronuntate şi
aplicate au fost: munca zilnică în folosul comunei ( 1 --6 zile): arestul în închisoarea
comunală ( 1 -7 zile); amendă până la 3 ruble; lovirea cu varga ( 1 -20 lovituri); mutarea
"disciplinară·' dmtr-o colonie într-alta; exilul în Crimeea, Caucaz sau Siberia (cea mai
groaznică pedeapsă pentru găgăuzi l ). Introducerea, după 1 87 1 , a administratiei,
functionarilor şi _judecătorilor ruşi nu au fost bine primite de g:l.găuzi, nu au dus la
scăderea numărului cazurilor penale.
Autorul a publicat şi în dialectul găgăuz contributiile sale referitoare la originea
m
istorică a g:l.găuzilor , contribuind astfel la întărirea conştiintei etnice şi a solidarităţii
de neam ale acestora. A oferit, de asemenea, învătătorilor din comunele găgăuze un
manual de islorie ce putea fi folosit cu succes la lectiile de istorie, pentru sublinierea
principalelor momente din trecutul zbuciumat al g:l.găuzilor.
Fiind şi profesor de religie la şcoala din Ceadîr--Lunga, preotul Mihail Ciachir a
tradus în dialect găgăuz, atât pentru uz didactic, cât şi în scop religios, Cartea de

rugâciuni pentru gâgllu=i5'4, Sf,' Evanghelie dupâ Marcu535 , Psaltmw in limba turco
gâgâu=â pentru gllgllu=i şi pentru turc1536, Evanghelie bisericeascâ53 7, la care s-au
adăugat Istoria Bisericii Ortodoxe (Chi/isea istorieasi), Liturghia (Liturgya),
Ceas/ovul (Ceaslov), Molitvemcu/ (Mo/ehin veya Mohtvennik), Acali.</ (Akatist).
Activitatea de filolog-traducâtor a preotului Mihail Ciachir trebuie completată şi cu
cea de .filolog lexlcogrC!f; el fiind autorul primului Dicţionar gâgă1c român ( 1 938),

contributie pe care o voi analiza în subcapitolul următor.
O latură mai puj in importantă a activităţii intelectuale a lui Mihail Ciachir a fost
cea de autor de piese de teatru (drame şi comedii), cu subiecte inspirate din trecutul şi

).B

Idem, Ha.mrahiea/i Gagauzlarin /.'î/Otiea!iÎ (Istoria Găgăuzilor din Hasarahia), traducere din revista
"V B ", anul Il, nr. 9/seplembrie 1 933 şi anul 1 1 1 , nr. 5/mai 1 934, Tipografia "Tiparul Moldovenesc",
Chişinău, 1934, 40 r- A fost o vanantă imbunătătită şi augmentată a contribu1iilor in limba română,
adaptată pentru cititorii găgăuzi
Hl /Jua chttahi Gagauzlar idn, edifia a 11-a. traducere de profesor protoiereu Mihail Ciachir, Tipografia
"Tiparul Moldovenesc", Chişinău, 1 935, 66 p.
s.u
Ai (Aiozlu) 1-.:l.·angheliea Marcruian gagauzcea (e:rchi tiurccea), traducere de profesor protoiereu
Mihail Ciachir, Tipografia "T1parul Moldovenesc", Chişinău. 1 935, 62 p
;ui Psa/tirGagauzcea Tiurecea GaKauzlar iân hem Tmrcceler icin (dir), Chişinău, 1936
537 Chili.>ea 1-:mnghe/ieasi, Ch1şinău, 1 937
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din viaţa cotidiană a societăţii basarabene sau găiăuze de la sfârşitul secolului al
53
XIX-lea şi din primele trei decenii ale celui următor .
Istoricul şi geograful ieşean Gh. Năstase a scris un scurt articol despre populaţia
găgăuză din sudul Basarabiei, oferind, pe baza istoriografiei problemei, o imagine de
ansamblu asupra istoriei şi vieţii cotidiene a acestei comunităţi. Autorul a precizat că
în satul Tupilaţi (pe valea râului Elan, jud. Vasl ui) locuia o astfel de populaţie, aşezată
539
aici la începutul secolului al XIX-Iea .
Profesorul universitar Ioan 1 . Nistor, în sinteza de istorie a provinciei dintre Prut
şi Nistru, a afirmat că "găgăuzii sunt un neam de obârşie pecenego--<:umano--turcă,
care a îmbrăţişat legea creştină, dar şi-a păstrat limba naţională turcească, mai curată
540
ca a turcilor şi neatinsă de influenţa arabă" . Locuind în masă compactă în Dobrogea
şi în nord-estul Bulgariei, la sfărşitul secolului al XVI I I-lea unele familii găgăuze s-au
aşezat în sudul Basarabiei. După 1 8 1 2 au fost colonizate în noua provincie rusească tot
mai mulţi etnici găgăuzi, astfel că în 1 8 1 7, potrivit datelor statistice ale catagrafiei
ruseşti din acest an, locuiau în sudul Basarabiei 24 1 de familii găgăuze cu 1 .205
54 1
"suflete", reprezentând 0,25% din întreaga populaţie a "oblastiei Basarabiei" .
I . I . Nistor a revenit ulterior asupra problemei aşezărilor găgăuze din Basarabia
542
de Sud . După ce a subliniat principalele momente din istoria milenară a acestui
"neam de origine pecenego--cumano--turcă, creştinaţi ortodocşi", a anal izat datele
demografice ale recensământului populaţiei României din 1 930, specificând că în
j udeţele Tighina, Cabul, I smail şi Cetatea Albă locuiau 98. 1 72 de găgăuzi . Cele mai
i mportante comune găgăuze erau Ceadîr-Lunga U ud. Tighina), cu 6.022 locuitori, şi
543
Vulcăneşti U ud. Cabul), cu 5.263 de locuitori . Drepturile şi privilegiile găgăuzilor
din sudul Basarabiei au fost acordate de autorităţile ţariste prin "ţarskaia gramota" din
1 81 9 şi reconfirmate de autorităţile româneşti în 1 857-1 858. Autorul a studiat
organizarea administrativ-teritorială, j udecătorească, religioasă, mişcările de populaţie

538 Până în 1 927 inclusiv, Mihail Chiachir a scris 6 comedii şi drame, ultima dintre ele fiind publicată
chiar în acel an : 7 e" /ojenşcini. Sovremennaja drama r .J-i/1 ciastiyah (1• 7 actah), Chişinev, Tipografia
Eparhială "Cartea Românească", 1 927, 1 04 p. in-11' .
539 Gh. Năstase, Despre Găgăuzi, în "Revista societătii de geografie «Dimitrie Cantemior-laşi", 1, 1 937,
apud Mihail Guboglu, Orientailstica română, p. 333 şi idem, Contrihlllionsroumaines, p. 469.
5� 0 1.1. Nistor, Istoria Hasarahiei, Bucureşti, 1 923, XLVIII+455 p.+83 fotografii+2 hărti; am folosit
reeditarea din 1 99 1 realizată de Stelian Neagoe, Editura Humanitas, Bucureşti, p. 201 .
5� 1 lhidem, pp. 20 1 ; 203 .
� 2 ldem, Aşezări/e bulgare şi găgăuţe din Basarabia, în "A.A.R.M.Sl ", s l ll, t. X•XVl, 1 943-1 944, m .
1 3, Bucureşti, extras, 39 p.
�j
lhidem, pp. 1 5- 1 9.
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şi evoluţia demografică a locuitorilor găgăuzi între anii 1 85�1 878, decenii în care
544
'judeţele Cahul, Ismail şi Bol grad s-au aflat sub ocârmuire românească" .
Antropologul dr. Olga C Necrasov a studiat populaţia găgăuză din sudul
Basarabiei din punct de vedere antropologic 54' . formulând concluzii ce au contribuit la
eliminarea unor semne de întrebare referitoare la originea etnică a acestora. Găgăuzii
vorbeau limba turcă populară, dar erau creştini ortodocşi . Ei locuiau în România în
SE Basarabiei, în j udeţele Jsmail, Cahul, Tighina, Cetatea Albă (c. 70.000-80.000 de
persoane) şi în Dobrogea (20 000-25.000 de persoane). Gligăuzii din această ultimă
provincie se împărţeau în două categorii: ha.1lil-gagmc ("adevăraţii găgăuzi ") şt
gcl,;ârcrr hulgari. Cei din Basarabia au emigrat aici plecând din Dobrogea, la sfârşitul
secolului al XVIII -lea şi în primele decenii ale celui următor. Parcurgând istoriografia
problemei originii găgăuzilor, autoarea a conchis că existau patru categorii de ipoteze
referitoare la acest subiect: găgăuzii puteau fi: 1) o populaţie creştină din Balcani, ce a
învăţat limba turcă sub ocupaţia otomană; 1) turci trecuţi la creştinism; 3) un amestec
de diferite grupuri etnice balcanice creştino-islamice; 4) de origine !Urcico-pecenego
cumană: limba turcă vorbită de ei ar fi o dovadă în acest sens, iar religia creştin
ortodoxă a fost adoptată în urma convieţuirii seculare cu creştinii balcanici şi est curopem·546
Autoarea a întreprins o campanie antropologică în sudul Basarabiei, în 1 939 şi a
studiat un eşantion reprezentativ de 1 80 de hasiil -gâgâu=i bărbaţi, cărora le-a anali7.at
şi măsurat corpul şi talia, craniul, faţa şi nasul. le-a înregistrat culoarea ochilor, părului
şi pielii, gradul de pigmentare a acesteia, alte particularităţi somatice etc 547
Concluziile formulate în urma acestor cercetări şi a interpretării respectivelor date
antropologice sunt deosebit de interesante: subiecţii analizaţi aveau o statură medie
supramijlocie, taliile mijlocii şi mari, craniile şi feţele rotunjite (majoritatea), nasul
înalt şi îngust, irisuri în culori deschise, părul brun, caracteristici mongoloide
persistente. Î n ceea ce pri veşte structura rasială, se asemănau cu elementele
anatoliano-alpino-dinarice, cu uşoare influenţe din zonele geografico-etnice vecine
acestora. Structura antropologică a găgăuzilor din Basarabia de Sud se apropia destul
de mult de cea a turcilor, ceea ce demonstra o filiaţie sau o origine etnică comună. Era
destul de probabil ca găgăuzii să fie urmaşii pecenego-cumano-uzilor din secolele
IX-XIII e.c. 54R .
'"

Ibidem, pp.

2 1-25; 3�39.
Dr. Olga C. Necrasov, J.e probleme de 1 'origine de.\- gagaou;: et la stn1cture autropologique de ce
l{roupemenl elnique, Iaşi, 1 940, 32 p.+J planşe; vezi si nota biblîogratică semnată- de--A. Decei - N.
Beldiceanu, in K.M.R., p. 342.
>l S

'"

"''
"''

Ibidem, pp. 3-4. '

Ibidem, pp. 5-17.

Ibidem, pp. 22-32.
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Referitor la găgăuzii din Dobrogea, nu avem, din perioada interbelică, nici un
studiu etnografico--folclorico--antropologico--istoric, cu excepţia referirilor sumare din
monografi ile despre această provincie din revista "Analele Dobrogei" sau din
contribuţiile lui T. Kovalski. Populaţia musulmană turco-tătară din Dobrogea a fost
studiată din punct de vedere etno-folcloric de către intelectualii şi cercetătorii locali.
Astfel, Al.P. Arbore, prin contribuţiile sale (pe care le-am analizat deja în subcapitolul
2 . 3 ), a oferit o imagine de ansamblu asupra structurii etnice şi evoluţiei demografice a
549
Dobrogei în perioada: secolul al XII I-lea - c. 1 930 .
Învăţătorul şi folcloristul Ion Dum itrescu (-Frasin) a studiat populaţia tătară
musulmană din localitatea Pervelia (Tatlîgeac}-Moşneni, j ud. Constanţa. Cadru
didactic încă de la începutul secolului al XX-lea în acest sat locuit de tătari, a avut
ocazia de-a l ungul anilor, să observe şi să înţeleagă comunitatea musulmană de aici,
să-i înveţe limba şi să se integreze în cadrul ei. Apariţia revistei "Analele Dobrogei"
i-a oferit ocazia să publice atât observaţiile sale referitoare la aceşti săteni cât şi
cântece şi poezii populare tătăreşti culese din această zonă.
Tătarii din Pervelia au imigrat aici la sfârşitul secol ul ui al XVIII-lea, după ce
Hănât-ul Crimeii a intrat în componenţa Imperiului ţarist rus ( 1 783). Administraţia
otomană le-a acordat o suprafaţă de pământ pentru colonizare, au înfiinţat noua
aşezare şi s-au stabilit în ea. De-a lungul timpului, n umărul locuitorilor a crescut,
550
aj ungând Ia câteva mii în perioada antebelică . Alte informaţii oferite de Ion
Dumitrescu (-Frasin) se refereau la viaţa cotidiană a săteni lor, la familia tătară şi la
551
raporturile dintre soţ şi soţie, părinţi şi copii, la ocupaţiile acestora etc. . În cântecele
şi poeziile populare tătăreşti culese, traduse în româneşte şi publicate de acest
552
se exprima nostalgia faţă de locurile natale din Crimeea părăsită forţat,
folclorist
durerea despărţirii de vestigiile unui trecut glorios şi de mormintele străbunilor,
privaţiunile materiale şi presiunea psihică la care au fost supuşi în timpul deplasări lor,
greutatea adaptări i la noile condiţii şi real ităţi geografice, politice, administrative,
economice etc. din Dobrogea Centrală. În alte creaţii populare erau descrise tradiţiile
şi obicei urile legate de principalele ocupaţii ale locuitorilor tătari : agricultura,
păstoritul etc. sau aspecte ale vieţii cotidiene. De asemenea, a fost publ icat şi un

54 9

Vezi !>1tpra notele n-le 3 6 1 -366.
Ion Dumitrescu-Frasin, Înfemnări despre tătarii din satul Pen·elia, com. 1'atligeac. Con.�tanţa, în
"An.D.", anul I, nr. 1 / 1 920. Constanţa, pp. 1 54-1 77.
55 1 Idem, Note asupra tătarilor din Pen·e/ia, in "An.D.", anul I, nr. 3/1 920, Constanţa, p p . 49 1 -494;
idem, Înfemnări de.\pre tătarii din Pen•e/ia, loc. cit. , anul H, nr. 1 / 1 92 1 , Constanţa, pp. 1 1 5- 1 28.
5 5 2 Idem, Folclor tătăresc din Perre/ia, în "An.D.", anul I, nr. 4/ 1 920, Constanţa. pp. 633--648; anul III,
nr. 2/1 922, pp. 309-320; nr. 3/1 922, pp. 3 70-3 82; anul IX, nr. 1 / 1 928, Cernăuţi, pp. 1 7 1 - 1 84; idem,
Folclordohrogean, anul Il, nr. 2/1 92 1 , pp. 26 1 -272.
550
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cântec "patriotic" tătăresc, in care se exprima ataşamentul şi dăruirea sufletească faţă
de ''Dobrogea, patrie vestită'', a doua patrie a acestor tătari, după Crimeea secu Iară.

"
Ion Dumitrescu (-Frasin), acest "Mihail Ciachir al tătari lor din Pervelia , a
m
sărbători le religioase anuale la tătari
, insistând asupra sărhâtorii

descris şi

rama:::anului, a colindelor ce se cântă in această lună, a modului de desfllşurare a

ceremoniilor religioase etc. Aceste colinde aveau şi o semnificaţie religioasă, unele

refrene fiind versete in limba arabă preluate din Kur 'ăn. Anumite colinde sunt însoţite
şi de mici scenele cu actori mascaţi sau travesti ţi. Nu a fost uitată, evident, sărbătoarea
sosirii primăveri i, cu descrierea serbărilor organizate cu ocazia "navrczului" ("anului

nou"), in luna martie a fiecărui an, cu exemplificări din poezi ile şi colindele recitate
sau cântate in aceste împrejurări. După o absenţă de şapte ani din local itate, autorului
nu i s-a părut că ar fi intervenit schimbări majore în viaţa cotidiană şi in mentalităţile
comunitătii tătarilor din Pervelia (Moşneni). Caracterul patriarhal conservator al

societăţii turco -tătare din Dobrogea a fost una din caracteristicile fundamentale ale
55�
.

culturii ŞI civilizatiei acestei etnii dintre Dunărea interioară şi Marea Neagră

Felician Brânzeu a studiat rellectarea şi perceperea figurii lui Vlad Ţepeş în
555
. in romanul lui Âli Riza Seifi, Ktc1kli Voyvoda

literatura turcă din epoca kemalistă
({epeş Vodli), Istanbul,

1 928 (una din ultimele cărţi publicate in alfabet arab in Turcia,

inainte de i ntroducerea "noilor caractere turceşti " ), marele voievod şi domn muntean

apare ca o figură grotescă, un vampir insetat de sânge şi mereu in căutarea nocturnă de
noi victime, locuind

in celebrul său castel din N. E. Transilvaniei, în zona Bistriţa

Năsăud, şi dorind să se instaleze la Istanbul, cu aj utorul unui turc, Nazmi-bey.
Analizând acest roman, circumscris motivului popular al vampirului (strigoiului,

statiei), Felician Brânzeu a aj uns la concluzia că era o adaptare l iterară a unui text
unguresc, in versiune germană, despe Vlad Ţepeş. Din punct de vedere folcloric,
romanul era o sinteză a mai multor teme literare diverse, universale (:::burlitorul,
dragostea dintre un mort şi o persoană vie, călătoria în sicriu, frumoasa fără corp),
Un alt "roman istoric popular" ce 1-a

uneori nuanţate cele specifice lumii musuhnane.

Akmdan Akma
1 936, scris de M. Turhan-Tan.

avut ca personaj pe Vlad Ţepeş a fost
atac), Istanbul,

(/Jin atac in atac sau Atac dupâ

Interconexiunile şi influentele reciproce l iteraro-folclorice turco-româneşti au fost

abordate din două direcţii: a) tem� literaro:fh/c/orice otomane in creaţia popularâ

româneasc:â (analizate de Anton Pann, Lazăr Şăineanu, N. Iorga sau Ion Peretz, în
553

ldem, Siirhăwnle lu t{Jtan, in "An D ", anul Il. nr. 3/ 1 92 1 , Constanta, pp. 372-378
Jden1, /)uptl şapte ani. Uitarii din Moşnem (l'en•e/ia), în "An.D.", anul X, nr. 1 / 1 929, Cemău!i, pp.
1 56-1 59; în legălură cu folclorul şi sărbătorile turco-tălarilor din Dobrogea, a se vedea şi Mehmed Ali
Ekrem, l>in i.viori,>, 1 994, pp 1 57-1 70.
555 Felician Brânzeu, Vlad l 'f:mpaleur dan.'i la litterature turque, în "R_l.R.", XVI, 1 946. fasc. 1,
Bucureşli, pp. 68-7 1 .
554
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); motive populare�f(mtastice româneşti în litaaturc4 turcă
interbelică (studiul l ui F. Brânzeu). U ltimul vector de analiză i-a preocupat însă mai

deceniile antebelice

puţin pe turcologii români din perioada interbelică. C u toate acestea, cele două abordări
analitice au format un întreg, completându-se reciproc şi demonstrând circulaţia
m ultidirecţională a temelor şi motivelor literaro-folclorice

în

spaţiul geo-istoric de

interpătrundere a civil izaţiilor din Anatolia - Peninsula Balcanică - România.

5. Preocupări de orientalistică-turcologie
cu caracter lingvistic-lexical-didactic

Preocupări

româneşti

de

oriental istică--turcologie

cu

această

tematică

au

continuat să existe şi în perioada 1 9 1 9- 1 948, fără a atinge însă nivelul şi importanţa
ştiinţifică de specialitate a celor anterioare anului 1 9 1 4.
557
Filologul Vasile Bogrea
a studiat :::t imologi ile unor "elemente orientale din

l imba română": cuvinte� onomastici sau toponime, altele decât cele incluse de Lazăr
Şăineanu în lucrarea sa din 1 900, devenită clasică în domen i u l filologiei orientale.
Învăţatul clujean a recunoscut că "cercetătorul per excel/entium al elementelor
orientale la noi e d. Lazăr Şăineanu", iar contribuţia sa: lnfll,enţa orientală asupra

limbei şi cu/turei române (3 voi , Bucureşti, 1 900)

a devenit "biblia elementelor
558
orientale din româneşte"
. Vasile Bogrea a criticat atitudinea unor fi lologi români de

a ignora această ultimă operă filologică, comportament ce a dus fie la explicarea
greşită a unor "etimologii turceşti", fie la prezentarea altora ca fiind "noi" şi "i nedite".
Dar l ucrarea lui Lazăr Şăineanu din

1 900

era perfectibilă, iar contribuţia fi lologului

cluj ean trebuia apreciată şi considerată ca o completare a amintitei monografi i . Vasile
Bogrea a explicat etimologiile a 28 de termeni "orientali" pătrunşi în limba română, a

34

de nume propri i de origine "turcească" şi a 3 toponime "turceşti" din Dobrogea. El

i-a îndemnat pe fi lologii români să continue cercetările de specialitate referitoare l a
"elementele orientale" intrate în limba română, pentru a s e putea real iza în timp un

corpus al acestora şi a se preciza cu mai mare claritate formele şi domeniile de
manifestare, intensitatea şi urmări le "influenţei l ingvistice orientale" asupra limbii
române de-a l ungul secolelor.
Gheorghe Iogu a explicat din punct de vedere filologico-istoric etimologiile şi
semnificaţi ile cuvintelor "turceşti" hăşhzcuk, hiikăn i şi �m·uş, i ntrate şi în limba

Dan Prodan, Preocupări . . . 1878-1 918, pp. 1 66- 1 69.
Vasile Bogrea, Contribuţie la studiul elemell/elor orientale in limba romdnă, în "D.R.", voi . I/ 1 9201 92 1 . Cluj, pp. 272-290. reeditată în idem, Pagini istorico -ji/ologice, cu o pretaţă de acad. Constantin
Daicovicm, ediţie îngrijită, studiu introductiv şi indice de Mircea Borcilă şi Ion Mării, Editura Dacia,
Cluj, 1 97 1 , pp. 260--274, ediţie pe care o folosesc în analiza de faţă.
ssH
Ibidem, loc. cii. , p. 260.
556
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română, şi însemnând "şef de buzuci/trupe neref.ulate otomane", "imperial, sultanal,
55�
stăpânitor", şi "ceauş, trimis sau sol sultanal " . Trebuie să remarc faptul că acest
scurt articol a fost o modestă contributie a traducătorului Gh. logu la explicarea
etimologiilor şi semniticatiilor istorice ale unor "elemente orientale" intrate în limba
română. Bun cunoscător al limbilor orientale vorbite în fostul spatiu geografic<r-istoric
otoman, cu solide cunoştinte şi o bogată experientă în domeniul paleografiei turco
osmane, traducător în limba româna. a "opt scrisori de la Mihnea Turcitul" ( 1 926 ),
translator pentru limba turcă în cadrul Ministerului român de Externe, a scris prea
putin în domeniul "filologiei orientale", deşi pregătirea şi experienta sa i-ar fi pennis
să elaboreze contributii importante în acest domeniu.
Generalul T. Nicolau a analizat câteva cuvinte de origine turco-osmană intrate
în limbaj ul militar românesc, precizând şi cadrul istoric în care s-au realizat aceste
560
împrumuturi lexicale
Totuşi, unele explicaţii sunt discutabile iar altele eronate,
datorită faptului că autorul nu era filolog de fonnaţie, nu utilizase l ucrările lui Lazăr
Şăineanu şi Th. LObel în domeniu şi nici sintezele de istorie a românilor sau a annatei
române existente în istoriografia românească.
Dr. Andrei Antalffy a stabi lit etimologia corecta. şi a explicat din punct de
vedere istoric 12 termeni turceşti pătrunşi în limba română şi prezenti în textul
56 1
Letopi.�e(u/ui Ttlrii Moldovei, scris de Ion Neculce
. Autorul a anuntat că va publica
cu altă ocazie "restul identificărilor lexicale" de origine turc<r-orientală din opera
istorică a umanistului 1. Neculce, dar această '·continuare" nu a mai fost publ icată.
Tânărul (pe atunci ) filolog clujean Vladimir Drimba a abordat problema
influenţelor lingvistice bi laterale român<r-"orientale" de pe pozitia împrumuturilor de
cuvinte româneşti în limba turco-osmană şi in dialectul turc<r-tătarilor din Dobrogea in
56
sec. XVII-inceputul sec. X X 2 Autorul a identi ficat, pe baza analizei documentelor
otomane de la Arhivele Statului Bucureşti, traduse şi publicate de turcologul H . Dj .
Siruni, ş i a dictionarelor limbii turco-osmane existente, următoarele cuvinte româneşti
pătrunse în limba osmană, altele decât cele deja cunoscute: halta, moşiye, vornik.
logofet, ispatar, vestiyar, ustolnik, komts. Parcurgând cântecele şi poeziile populare
.SS\.1 Georges logu. Remarques sur / 'e�rmologie et la signţfkation de quclques mot.\ mrn, in revista "Grai
şi SuAet", IV, 1 929, Bucureşti, c'1ras, 7 p.
560
General T. Nicolau, Cm·inte turce�·ti in lmrha_ju/armatei române, in"România Militară", LXIX, 1 932,
Ducureşt1. extras. t 7 p.; \'ezi ŞI nota bihltograflcă semnată de C'. Grecescu in "R.LR ", lll, t 933, fasc. IV,
Bucureşti, pp. 441--442.
56 1
Dr. Andrei Antalffy, Câtem im·emnări .fCIIrlf!. /1", în "R 1.", anul XX, nr. 1 -3/lanuarie-Martie 1 934,
Bucureşti. pp. 207-209 (vezi şi nota bibliografică semnată de C'. Grecescu in "R.IR.", IV, 1 934, fasc. IV,
Bucureşti, p. 398 ). A se consulta şi Dan Prudan, /, 'oriemali.\U' lramyl\'ain dr. Andrei Amat[!)'. in "T.R ",
volume V, nr. I /Spring 1 996, Cluj-Napoca. p. 95.
"' ' VI. Drimba, f:/ememe românqti in limba tllrca, în "D.R.", voi. XI, 1 944-1 948. Cluj, t 948, pp. I 96202.
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turco-tătare culese de 1. Dumitrescu (-Frasin) din zona Pervelia U ud. Constanta) şi
publicate în "Analele Dobrogei", VI. Drimba a întâlnit alte împrumuturi româneşti în
acest dialect tOrcic: babi (<babă), doklor (<doctor), malai (<mălai), german
(<german), mokan (<mocan), nani (<nani), aeroplan (<aeroplan), mormolok
(<morrnoloc).
Autorul a studiat şi evidenţiat câteva analogii şi paralele sintactico-frazeologice
563
turco-române, dând şi exemplele lexicale de rigoare : înlocuirea persoanei 1 singular
cu persoana 1 plural la modul verbal otoman optativ; înlocuirea cazului acuzativ cu
cel dativ la substantiv în limba tllrcică ciuvaşă; particola postpoziţională locativă
da, - de, ataşată substantivelor, prenumelor, numeralelor etc. in limba turco-osmană.
Parcurgerea documentelor otomane publicate de H.Dj . Si runi ( 1 940- 1 943) şi a unei
noi ediţii ( 1 943) a Poveştii vorbei scrisă de Anton P<;�.nn i-a permis autorul ui să
identifice alte "analogii" şi "paralele" gramaticalo-paronimice otomano-romăne:
schema propoziţională osmană: subiect-(atribut)--complement-verb sau complement
(atribut)-subiect-verb; propoziţie i nterogativă cu particola mterogativă la sfârşitul
acesteia; aşez.area atributului adjectival înaintea 5ubstantivul ui (În titulaturile oficiale).
Autorul a completat acest tablou sumar al paralelismelor lingvistice turco-române cu
încă 45 de "similitudini" frazeologico-paron imice, din cari.! le amintesc pe cele mai
semnificative: "se mănâncă ca câinii", "aşa i-a fost scris", "bani albi pentru zile
negre", "a bate capul (cuiva)", "cine sapă groapa altuia cade el într-însa", "a face din
ţânţar armăsar" etc.
Continuând cercetările referitoare la influenţele l ingvistice turco-osmane asupra
limbilor balcanice, VI. Drimba a identificat, într-o primă etapă a investigatiilor, 1 2
564
"elemente turceşti" în dialectul aromân din Peninsula Balcanică : abda/ (<abda/,
"prost, nătărău, imbecil"), aşcolsun ( <aşk olsun l, "să-ţi fie de bine ! "), babagean
(<baba-(.:an, "voinic, viteaz"), babandan (<hahadan babaya, "din generaţie în
generaţie"), câliu:= ( <ktlavuz sau ktlaguz, "îndrumător, ghid, călăuză"), cânărâ ',
cănără Y. (<kanara, "abator"), ci'ipak 'e (<kapak, "acoperitoare, acoperimânt"), endek
(<hendek, handak, "şanf'), .fălâcă '(y) (<falaka, "falangă"), hai rula, atr o/sun ( <haytr
ola, "noroc bun ! să fie cu noroc ! ), has ( <has, "curat, neamestecat, nefalsificat,
veritabi l"), tavâş (<yavaş, "uşor, moale, slab'').
Lingvistul clujean a explicat desinenţele de pl ural aromân -lâr şi -ân ca fiind de
origine turco-osmană şi, respectiv, persană. Ele au fost folosite la formarea pluralului
substantivelor de origine turco-osmană (plişii--păşălar, aga-aftalar, dede-dedeler,
/Jada /Jada/ar) şi persano-arabă (denumind fiinţe) --{gugâ gugun, m{ul�a:::im
mtula:::iman. ni:=am ni:::amian, rid�l ridţ/ctn, satrccam .mtra:::aman, :::ăraf :=ăra.fi.tn
'

56 ·1
56�

ldem, l'aralele sintactice şifrazeulugice turco romt.ine, idem loc. cit., pp. 202-2 1 2 .

ldem, Note de lexicologie română. f."lemente turceşti, i n "Studii ş i Cercetări Lingvistice", anul 1 , fasc.
11.' 1 950,Bucureşti, pp. 290-296.
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56 '
etc.) · . Desinenta turco-osmană

--lin a intrat în dialectul aromân direct din limba de

origine, mai întâi împreună cu termenii anterior amintiţi, apoi s-a individualizat,

aplcându-se şi la unele substantive persano-arabe. Pluralele aromâne terminate în -ân
sunt, în general, neregulate, neîncadrându-se în schema gramaticală ··normală" de

lorrnare a acestui număr al substantivelor. Trebuie să mai amintesc şi tolosirea
adecvată de către VI. Drimba a termenului de turcologie, în contextul istorica
filologic precizat în paginile anterioare
Tangenţial, şi alţi filologi români s-au ocupat de · ·influenţa l ingvistică orientală"
asupra limbii române, cât şi de intrarea unor elemente lexicale româneşti în limbile
balcanice şi turco-osmană. Astfel, G iorge Pascu a studiat sutixele româneşti de origine
166
, a incercat
51 7
să stabilească etimologia unor "elemente orientale" intrate în limba română ' sau să

turco--osmană, pluralui substantivelor româneşti de aceeaşi provenienţă

întocmească o listă completă a "împrumuturilor'' româneşti în limbile sud-<lunărene şi
568
în turco-osmană
. Dar l ucrările şi concluziile ''filologice" ale lui G. Pascu s-au

caracterizat prin superficial itate "ştiinţifică", neseriozitate profesională, elaborarea
unor etimologii fanteziste, ignorarea voită a bibliografiei de specialitate referitoare la
569
problema studiată
Doar cu titlu de informaţie amintesc, în acest context al preocupărilor de
turcologie, cercetările dialectologice întreprinse de filologul orientalist polon Tadeusz
Kovalski în Dobrogea, în rândul populaţiei turco-tătare musulmane şi găgăuze
570
ortodoxe, în septembrie-octombrie 1 93 7
Turcii s-au aşezat în Dobrogea cu mai
multe secole în urmă. Găgăuzii, turcii creştini, au emigrat în această provincie pe la
sfârşitul secolului al XVIII-lea. T!itarii investigaţi lingvistica-istoric de T. Kovalski
vorbeau dialectul turco-tătar din Crimeea, stabilindu-se în noua lor patrie cu o

( 1 8771 878). Autorul a oferit şi informaţii istorico-geografico-arhitectonice despre locurile

generatie în urmă, după Războiul pentru Independenta de stat a României

de pelerinaj ale musulmanilor din Dobrogea. Aceste cercetări dialectologice ale

ldem, Contribuţii la studiul mmfologiei istorice române. /li. /Je.rinen/a de plural aromân -AN, in
anul IV, 1953, Bucureşti, pp. 221-223.
Giorge Pascu, Sufixele româneşti, Bucureşti, J 9 1 6. PP- 58-66, passim.
5h7 ldem, Heitrâţ!e ;:ur(ie.'ichichte dernmrGini.Khe PhiluloKie, Leipzig. 1 920, passim.
5('8 ldem. Rumtinischt! f.'lemente in den Halkansprachen. ed Leo S_ Olschki, Geneve, 1 924, pa.,·.,-im.
569 Vezi şi aprecierile critice, dar juste, făcute de Vasile Bogrea, op. cit. , loc. cit. . ed. 1 97 1 , p 260�
Vladimir Dr imba, Elememe romaneşti fn limba turcă, în "D R.", loc. cit., p. 197; Mihail Guboglu,
Onenta/i.,tica romană, pp. 335-336.
570 TadeuszKovalski, ( 'omte rendu de l 'exc.11r.\·iun dia/ectolugique en l>ubruudja,faitedu / 0 Septembre
au JO Oc.·tubre 1937, în "Bulletm mtemational de 1' Academie polonaise des Sciences et des Lettres, classe
de Phi!ologie",Cracovie, 1 938, pp. 7--12. Vezi şi nota bitiogralică semnată de istoricul P.P. Panaitescu în
"R.IR.", IX, 1 939, Bucureşti, p. 47 1 .
565

idem loc. cit. ,

SM
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orientalistului cracovian le-au completat pe cele întreprinse anterior de acesta în
Bulgaria de Nord-Est, cu caracter filologico-istoric, asupra turcilor musulmani şi
găgăuzilor creştini 571 .
Este foarte probabil că turcologul Franz -Babinger, care-I cunoştea personal pe
T . Kovalski şi cu care purta îndelungi discuţii despre populaţia turco-tătaro-găgăuză,
musulmană şi ortodoxă, din Dobrogea572 , a avut un rol important în organizarea şi
desfăşurarea în bune condiţii a "excursiei dialectologice" a filologului�rientalist
polon în amintita provincie românească. Nu este exclus ca Franz Babinger însuşi să-I
fi însoţit pe Kovalski în periplul său dobrogean.
Î n 1 940- 1 94 1 H . Dj . Siruni lucra la o contribuţie despre Denumiri turceşti în
limba română, studiu care, prin 1 943, era terminat şi, în manuscris, aştepta tipărirea.
Conţinea un catalog al antroponimelor, toponimelor şi hidronimelor "turceşti"
pătrunse în l imba română şi întâlnite în documentele otomane de la Arhivele Statului
din Bucureşti, pe care izvoare istorice turcologul român le inventaria, cataloga şi
traducea. Dar această interesantă contribuţie, în condiţiile interne grele din anii 1 943.
.
.
573
1 945 , nu a ma1 văzut 1 umma t1paru 1 uf- · .
*

Pentru uz practic şi didactic preotul Mihail Ciachir a întocmit un dicţionar
57
găgău=o român 4, destinat găgăuzilor din Basarabia Î n pre.faţa bilingvă, în limbile
română şi găgăuză, lexicograful basarabean a explicat că dicţionarul trebuia să fie
"aj utorul găgăuzilor de a învăţa mai uşor limba română şi de a vorbi bine româneşte".
Limba găgăuză avea mai multe dialecte, dicţionarul fi ind întocmit în "graiul"
găgăuzilor din zona Ceadîr-Lunga, j ud. Tighina. Î n continuare, Mihail Ciachir a
prezentat datele istorico-filologice generale referitoare la trecutul şi la limba
găgăuzilor, estimând că în Basarabia Centrală şi de Sud trăiau, prin 1 937- 1 938,
aproximativ 1 00. 000 de "suflete" găgăuze575 . În peste 1 00 de pagini autorul a
prezentat fondul principal de cuvinte al limbii găgăuze, cu echivalentele în româneşte.
La sfârşitul dicţionarului, editorii au publicat apecieri despre opera şi viaţa lui Mihail
Ciachir (decedat între timp), accentul punându-se pe activitatea orientalisticâ571

Idem, J.es 7itrcs et la langue 111rque de la Hulgarie du nord-est, Warszawa-Krakowe, 1 933, 28 p.

H.A.R., Corespondenţ{l N. Iorga, voi. 41 S ( 1 935), f. 229; Dan Prodan, Franz Hahinger şi Nicolae
Iorga. Corespondenţd, pp. 1 94- 1 95 ; idem, 1- ranz Hahinger en Roumanie, p. 254.

572

HDj . Siruni, O năvălire necunoscută, p 25 (Bihliogra:fie).
Prof. preot Mihail Ciachir, /Jicţionargăgăuzo (tiurco)-mmân, pentru găgăuzii din Basarabia. Ajutorul
găgăuzilor de a învăţa mai uşor limba română şi de a vorbi bine româneşte, Editura 'Tiparul
Moldovenesc", Chişinău, 1 93 8, 1 3 2 p.
575 Ibidem, pp. 2--6.
m

57�

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

1 90

A::.
MOLDAVIAE
___
CT
_
_
_:.:_
___
_
_
_
.:..=
:.:_A

SEPTEIITRIONALIS

/urco/ogică a acestuia: istoric al găgăuzilor, cercetător al modului de viaţă găgăuz,

traducător, lexicograf, într-un cuvânt "apostol" al răspândirii scrisului şi tiparului în
rândul acestei comunităţi turceşti-creştin--Qrtodoxe j76 E posibil cu Mihail Ciachir să
fi avut în vedere, la elaborarea acestui dicţionar, vocabularul găgăuz al folcloristului şi
etnografului rus V. Moşkov, întocmit în jurul anului 1 900. Dar lucrarea lexicografică a
preotului basarabean a fost mai mult d ecât o ·;� elucrare': a lucrării lui V. Moşkov,
J. A fost m pnmul rand
, un dicţionar
.
după cum a afinnat turcologul M1hall Gubogiu·
hilmgv gclgă1co român, cu finalităli bine precizate, reprezentând stadiul de evoluţie şi
dezvoltare al dialectului găgăuz din unii · 30 ai secolului al XX-lea. Apoi a pus în
evidenţă graiul de la Ceadlr--Lunga, fără a-1 ignora pe cel din Vulcăneşti (jud. 1smuil).
Î n al treilea rând a fost elaborat de o pcrsoună care s-a integru! în comunitatea găgăuză
şi a trăit în mij1oCL:1 ci peste patru decenii.
Filo1ogul ieşean G. Pascu u identiticat şi catalogat 1 1 92 de "elemente turceşti "
578
intrate în limba macedoneană , complctând astfel tabloul general al influenţelor
lingvistice otomano--Qrientule asupra limbilor balcanice. Dar unele etimologii propuse
de autor sunt discutabile iar altele fanteziste, ceea ce reduce numărul cuvintelor
macedonenc de origine "turcă" la aproximativ 1 .000 de unităţi lexicale.
Nicolae Papahagi a întocmit o gramatică a limbii turceşti, în alfabet latin ("noile
caractere turceşti "), pentru elevii şcolilor cu predare în limba turcă din Dobrogeaj79
Finalitatea didactică a acestUI manual, intocmit conform structurii şi schemelor
gramaticule clasice ale limbii turceşti, a făcut ca această contribuţie să fie puţin
cunoscută şi folosită de către istoricii şi filologii români preocupaţi de lurco/ogie.
6.

Preocupări de orientalistică-turcologie referitoare
la toponim ia - hidronimia turcico-tătaro-otomană
din România

Cercetările referitoare la numele de locuri şi upe le-au continuat pe cele
întreprinse în perioada 1 87 8- 1 9 1 8, contribuind a�tfel la conturarea unei imagini de
ansamblu asupra cronologiei, intensităţii, spa\iului geografic de manifestare şi
pcrsistenţei toponimiei şi hidronimiei de origine turcico-orientală în ţara noastră.

;76 lh1dem, pp.

1 1 3 - 1 3 2.
Mihail Guboglu, Orientu/istiw romaml, p. 338.
5711 G. Pascu, /)tctimmaire etimo/ogitJue mact!do- rounrain. voi. 1-11 (in special), Bucarest, 1 925, pa.\'.fim;
vezi şi Mihail Guboglu. op. cit , p. 338.
179 NicolaePapahagi, Gramatica limhei turceşti, B ucureşl i, 1 934; vezi şi M1hail Guboglu, op. cit. , p. 337,
care a apreciat-o ca fiind "destul de slabă" din punct de vedere didactico-metodologico--ştiintific.
577
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Filologul ieşean Alexandru Philippide a analizat şi catalogat în opera sa
reprezentativă580 o serie de toponime de origine torcică din Moldova: Bahlui, Bârlad,
Berheci, Covurlui, Fălciu, Galaţi, Tecuci, Tighina, Vaslui etc. Deşi etimologiile de
origine turci că ale unor toponime sunt discutabile iar altele fanteziste58 1 , totuşi
majoritatea dintre ele au fost corect explicate din punct de vedere filologico--i storic.
Filologul clujean Vasile Bogrea a studiat toponimia românească de origine
tiircică, ajungând la concluzia că numele localităţii Macsut din judeţul Botoşani
provenea de la cel al boierului Macsut (<turc. maksud = "ţintă, ţel, scop"), "vomic de
Botoşa}li în 1 7 1 2"58 2 . Î n ceea ce priveşte numele orăşelului Abrud, autorul a atras
atenţia că trebuie l uat în consideraţie şi cuvântul tiircico---<: uman abrond,
583
ebrond=zambilă
(hyacinius
orientalis-fl.oare) .
Referitor
la
topomm1a
584
dobrogeană , V. Bogrea a afirmat că numele Dobrogei derivă de la cel al lui
Dobrotici, conducătorul acestei provincii româneşti în a doua jumătate a secolului al
XIV-lea. Alte toponime erau de origine otomano--orientală: Ceata) (<otom. lr:atal =
"bifurcare"), Silistra (< otom. silistere, silistre = "flueratul, fluerătura luntraşilor),
Salcie (< cum. bah;uk
"noroi, mocirlă, argilă"), Carasu (otom. Kant = "negru,
neagră", su "apă", "apa neagră"), Tuzla (otom. tzdu = "salină, sărărie"), Satuchioi
(= tautologie lingvistică: "sat"[< lat. fossatum] + otom. kây = "sat"). La aceste
etimologii s-au adăugat "notele" şi contribuţiile lui V. Bogrea referitoare la
onomastica românească şi dobrogeană de origine otomano--o rientală: Cioplan ( <otom.
r;oplan = "steaua ciobanului, Venus, Luceafărul"), Balica (<cumano--otom. bafik/balik
"peşte"i 85 , Bogrea (< otom. bogrili > "gârbovit, aplecat, curbat"), Carale (< otom.
Kara Ali = "Ali cel negru"), Catargi (< arab. klfăr, otom. katar, katarcz = "şir, serie,
lanţ, conducător de şir sau de convoi de cămile sau de catâri"), Dindar (< otom.
/Jundar = nume propriu otoman)586 . Deşi V. Bogrea s-a ocupat doar tangential de
=

=

=

58

0

Al. Philippide, Originea românilor, voi. II, Ce spun limbile română şi albaneză, Iaşi, 1 927, pp. 3 50379, passim; vezi şi G. Pascu, Lingvisflque halkanique, Bucarest, 1 936, p. 1 3 .
8
5 1 A se vedea doar "Analiza istorico--fi lologică" a "etimologiilor orientale" propuse de Al. Philippide,
făcută de N. Iorga în sinteza sa Istoria Românilor, voi. 111, Ctitorii, ediţia a II-a, Editura Enciclopedică,
Bucureşti, 1 993, pp. 25-27 şi notele de la pp. 27-29 (în special).
5 8 2 V. Bogrea, Câtei'Oconsideraţii asupra toponim1ei româneşti, în "D. R.", I, 1 920-1 92 1 , Cluj, pp. 2 1 22 1 3 (ed. cit., 1 97 1 , pp. 300-301 ).
m Idem, JJin toponimia românească, în "D .R", II, 1 92 1 -1 922, Cluj, p. 666 (ed. cit., 1 97 1 , p. 3 1 4).
584 ldem, Note de toponimie dobrogeană, în "An.D.", anul li, nr. 1 1 1 92 1 , Constanţa, pp. 33-38; 307 (ed
cit., 1 97 1 , pp. 309-3 1 3)
58 5 Idem, Note depro.mpografte dobrogeană, în "An .D.", anul Il, nr. 1 / 1 92 1 , pp. 4 1 -43 (ed. cit., 1 97 1 ,
pp. 306-308).
5

86

Tdem, Contribuţii onomastice, în "D.R.", TV/2, 1 924-1 926, Cluj, pp. 857-861 (ed. cit., 1 97 1 , pp. 3 1 6320).
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

1 92

ACTA MOLDAYIAE SEPTENTRIONALIS

problema toponimelor de origine torcică--<>tomană din România, etimologiile propuse

de filologul clujean au rezistat criticii filologico-istorice din deceniile următoare

explicării lor.

Preotul Mihail Ciachir a catalogat şi explicat toponimele turco-găgăuzo-tătare

din Moldova Centrală şi de Sud, zonă locuită majoritar de către populaţia găgăuzo
5 7
tătară 8
Aceste deunmiri aveau la origine nume de persoane, anumale, plante,
fenomene ale naturii etc. găgăuzo-tătare. lmponanţa ştiinţifico--filologico-istorică a

acestei contribuţii a preotului basarabean a constat în faptul că explicaţiileetimologice

au fost corelate cu sublinierea caracteristicilor evoluţiei istorice, cu tradiţiile şi

obiceiurile, cu viaţa cotidiană etc. a locuitorilor găgăuzo-tătari.
Titus Hotnog a studiat câteva toponime româneşti pe care le-a considerat ca
tiind de origine cumană: Bahlui, Călmăţui, C iuhrui(Ciuhurul), Derehlui. Geamânălui,

Tăslui, Vaslui. Pentru identificarea şi explicarea rădăcinilor cuvintelor Hircico

cumane, a folosit un dicţionar otomano-francez cu carcatere arabe, elaborat de un
5
armean, al cărui nume 1-a uitat 88 . Cred că este vorba de lexicograful Diran Kelekian

(Dictionnaire turc -{ran�·ais, Istanbul, 1 9 1 1 ). Consider că era mai potrivit să ti folosit
Codex Cumanicus.' ediţia Geza Kunn, voi. 1-11, Budapesta, 1 880-- 1 883. În ceea ce
priveşte toponimicul Bender, de pe malul drept al Nistrului, autorul a acceptat
etimologia otomano-persană , "bender", dar cu accepţiunea de "pon, târg sau oraş

ponuar, radă ponuară", respingând-o pe cea de "poană". Bender desemna târgui
5 9
Tighina ca pon la Nistru în evul mediu şi în epoca modemă 8
T. Hotnog a
identificat, în relatările de călătorie ale unui occidental care a străbătut 'Tanaria" la
sfârşitul secolului al XVI-lea, numele recesc al Chiliei, în traducere otomano-tătară:
Hiiriiburnu Hiiriburnu , "botul lupului"5 0

�

C.L Karadja a lămurit originea şi semnificaţia cuvântului "Karadja": provenea

din limba pecenegă şi însemna "căprioară", cu acelaşi înţeles întâlnindu-se şi în limba

turcO--<>smană.

Karad1a a devenit numele unei familii de demnitari din zona

geografico-politică ot�mană, despre care familie autorul a oferit unele date istorice

59 1

.

Karadja a devenit. de asemenea, un toponimie, atestat pentru prima dată în Alexiada
Annei Comnena, pentru sfârşitul secolului al Xl-lea. Pe baza analizei unor documente

ss7
588

Miha1l Ciachir, Denumiri turca.-tăttireşti În 10ponim1a Moldovei de Sud, Ch1şinău, 1934.
Titus Hotnog, Câteva nume topice româneşti de origine cumană, laşi, 1 933, 1 O p
"9 Jdem, Numele toponom1c Benderdin Basarabia, in "R.l . R ", Vlll, 1 938, Bucureşti, pp. 24 1-242; vezi
şi A urei Decei - Nicoară Beldiceanu, KMR., p. 339
590 ldem, Numele ttlflitre..c ni Chiliei la ·!fărşitul secolului al Xf 1-/ea, in "R.I.R.", Vlll, 1 938, Bucureşti,
p. 242
'
'91 C.l. KaradJa, Sur / 'origine de.< Karadja, în "R.H.S.E E", XV annee, n-os 7-9/Juillet-Septembre
1 938. Bucarest, pp. 222-226+ 1 photo.
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interne româneşti, autorul a identificat cinci wponime Karadja, cu diferi1e variante, în
spaţiul românesc592 .
George-Mihail Dragoş a studiat "elementele turceşti'' referitoare la faună şi
floră din toponimia Basarabiei Centrale şi de Sud, zonă locuită de populaţia
găgăuză593 . Autorul a pornit de la premisa că pentru a explica etimolog1a, folosirea şi
încetăţenirea toponimelor găgăuze trebuie lămurită întâi originea etnică a acestei
populaţii. Î n consecinţă, a sintetizat concluziile contribuţiei lui A. Manoff, tradusă în
româneşte în 1 940, acceptând ipoteza originii uzo-turceşti a găgăuzilor. G.-M . Dragoş
a analizat 22 de toponime găgăuze cu trmatică faunistică şi florală din Basarabia
Centrală şi de Sud: Almalîi, Avdorma, Bacciaha, Balaccelea, Balarda, Beşalma,
Cajba, Caracurt, Caragaci, Carta!, Catîrgiu, Caz-.aclia, Comrat, Curbaglî, Devlet
Agaci, Duan, Erdec-Bumo, Harman, Sarlîk, Sasik, Şicherlik--Chitai, Tabachi. În
concluzie, filologul ieşean a afinnat că în zona anterior amintită existau un număr
important de toponime turco-găgăuze: 56 de nume de localităţi, plus zeci de denumiri
de dealuri, cursuri de apă, păduri etc., în total peste 80 de exemple. Localităţile cu
nume "turceşti" erau relativ noi, fiind întemeiate la sfârşitul secolului XVIII-lea şi,
mai ales, în primele decenii ale celui următor. Î n această ultimă perioadă noii stăpâni
ai Basarabiei, ruşii, i-au colonizat pe găgăuzii creştini în sudul amintitei provincii,
aceşti locuitori dând nume de origine ·'turcească" regiunilor unde s-au aşezat şi unde
au întemeiat "comune colonii". Cu titlu de informaţie amintesc faptul că
George-Mihail Dragoş i-a numit turco/ogi pe orientaliştii V . Thomson, N. Golubovski
şi V. V. Radlov, ceea ce era o dovadă în plus a realităţii că istoricii şi filologii români
preocupaţi de orientalistică, au receptat şi considerat ca o evoluţie firească
individualizarea turcologiei în vastul domeniu al orientalisticii, la începutul secolului
al XX-lea.
N . Iorga a studiat toponimia din zona Teleormanului, ajungând la concluzia că
denumirile de sate din această zonă au fost date după numele sau poreclele
întemeietorilor, caracterul natural (geografic şi geologic) al locului, forma aşezării,
ocupaţiile locuitorilor etc. Toponimicul Teleorman era de origine cumană, însemnând
"pădurea nebună" şi dovedind, prin el însuşi, atât vechimea aşezărilor din acest
perimetru geografico-istoric, cât şi convieţuirea româno-cumană în feudalismul

Idem, Karadja�umepeceneg in toponimia romdnească, în "R I. ", voi. XXIX, nr. 1 -61Tanuarie-Iunie
1 943, Bucureşti, pp. 87-92; vezi şi nota bibliografică semnată de Corina Nicolescu în "R 1 R ", XV, 1 945,
fasc. Il, Bucureşti, p. 246.
59.1 George-Mihail Dragoş, !'arma şi flora in toponimia Basarabiei. J.:lemente turceşti, in "Buletinul
Institutului de Filologie Română «Aiex. Philippide»-laşi", voi. VII-VIII/1 940-1 94 1 , Iaşi, pp. 1 98-223.
Vezi şi nota bibliografică semnată de Aurel Decei - Nicoară Beldiceanu in KM.R., pp. 338-339.

592
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timpuriu

594

Alte toponime tOrcico--cumane amintite de autor au mai fost: Bărăgan,

Caracal, Călmăţui, Comani, Desnăţui, Năui, Tâncănău (în general cu terminţie în

-ui).

Filologul lorgu Iordan a analizat numele de localităli de origine turco�rientală din
595
ţara noastră şi le-a inclus în nomenclatorul topon imie general al României
.

7.

Preocupări de orientalistică-turcologie în domeniul
sigilografiei-numismaticii

Preocupări l e de oriental istică-turcologie în domeniul sigi lografiei-numismaticii

s-au individualizat sporadic şi timid în istoriografia de specialitate din România,
începând cu deceniul I II al secolului XX. Mai multe cauze au determinat această
întârziere: numărul mic al sigiliilor şi monedelor otomana-orientale cu inscripţii
osmane, accesibile cercetării ;

accesibilitatea şi

studierea târzie,

după

1 935, a

documentelor otomane financiare-monetare, din d i ferite depozite şi arhive româneşti;
lipsa unor repere bibliografice româneşti specifice şi accesul dificil la cele străine.
596
Emil Vârtosu a studiat sigiliile româneşti cu legendă în limba turc�smana.
Pe baza cercetării unui lot relativ redus de izvoare istorice româneşti (cronici, relatări

de călătorie, documente interne şi externe), autorul a descoperit trei categorii de astfel
"
de sigilii: "sigilii domenşti , "sigilii de beizadele" şi "sigilii boiereşti ". Din prima
597
categorie
fac parte sigiliile lui Vasile Lupu al Moldovei, din 1 639, Grigore Ghica 1

al Ţării Româneşti, din

1 66 1 , martie şi iunie 1 672 şi Grigore Ghica al IV-lea al Ţării

Româneşti, din iunie 1 826. Toate cele patru peceţi domneşti aveau legenda în limba
turco�smană, gravată în carcatere arabe.
În ceea ce priveşte sigiliile fi ilor de domni (bey=iide-le, beizadele),

E. Vârtosu a

analizat doar sigil i u l inelar, cu text în limba turco-osmană şi în caractere arabe, al lui

Costache Ghica, fiul lui Grigore Ghica al IV-lea al Ţării Româneşti, kapukehiiyii al
tatălui său la Istanbul. Cu acest sigiliu a fost autentificat un takrîr (raport scris) al

594 N. Iorga, Hew!laţii toponimice pentn1 istoria neşlillf{J a românilor. /. Te/eormanul, în "A.A.R.M.S.I.",

s. lll, t. XXIll, 1 94 1 , m 14, Bucureşti, pp. 333-350, şi extras, 1 B p., vezi şi nota bibliografică semnată de
C. Greceanu in "R.LR.'', XI-XII, l 94 1 - l 942,Bucureşti, p. 457. Contribu(ie recenzată de Gh. lvănescu in
"Buletinul Phllologic", IX, 1 942, laşi , pp 206--2 1 0 şi de l. Donat in "Arhivele Olteniei", XX, nr. 1 1 31 1 B, 1941, Craiova, pp 279-286.
s9s
lorgu Iordan, RumLJnh;che Tuponumaslik, Bonn-Leipzig, 1924; 1 926, pa!:i!iim� idem, Numiri de
localitliţi romdneşti in Republica Populard Româuă, Bucureşti, 1952, pa.uim.
59h Emil Vârtosu, Sigilii româneşti cu legendă in limba lrtrcea.\·că. r 'eacurile .x1 11-XJX. in "H. ", Il, 1 942,
Bucureşti, pp. 203-2 1 6 + 1 pl. (şi extras, Bucureşti, 1943, 14 p. + l pl.).
591 Ibidem, pp. 203-209.
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acestei beyziide-le înaintat administraţiei centrale otomane în anul 1 240 H. (august
598
1 824-iulie 1 825 )
Ş i unii boieri sau clerici români, cu funcţii înalte sau modeste, au folosit sigilii
inelare cu text în limba turco-osmană în alfabet arab, în special către sfârşitul secolului
al XVIII-lea şi în primele decenii ale ceiui um1ător. Autorul a anali7..at un document
oficial, din 1 5 septembrie 1 823, redactat de marii boieri şi clerici ai Ţării Româneşti şi
trimis sultanului Mahmild al Il-lea. Acest document bilingv, scris în greacă şi turco
osmană, a fost autentificat cu semnăturile a 65 de demnitari, dintre care 4 7 însoţite de
sigiliile inelare ale respectivilor semuatari . Din aceste 47 de pec>!ţi personale, 22 aveau
legenda în l i mba turco-osmană, cu numele boierului şi, în unele cazuri, cu anul
emiteri i sigiliului 5 99. La aceste exemple Emil Vârtosu a adăugat "sigiliul inelar turcesc
al l ui Nicolae Văcărescu, al cărui original în argint ne-a fost arătat de d -ra Elena
Văcărescu, în 1 932, la Paris"600.
În concluzie, autorul a afirmat că "aceste sigi lii au fost destinate de la inceput
special pentru relaţiile cu inalta Poartă, deci pentru documente externe, aj ungând
numai în chip cu totul fortuit a fi folosite uneori şi în documentele interne, �ră totuşi
ca valabilitatea acestor din urmă documente să fie pusă vreodată în di scuţie"601
Constantin Moisil a oferit informaţii despre o licitaţie, din 1 840, de sigilii
domeşti moldoveneşti. Printre piesele supuse vânzări i figurau şi câteva peceţi
domneşti din aur sau din argmt, cu "ţifre turceşti", adică cu titulatura în limba turco
osmană, în alfabet arab. Ele au aparţinut foştilor domni ai Moldovei, Alexandru
Cal imachi ( 1 795-1 799) şi Scarlat Calimachi ( 1 806 ; 1 807- 1 8 1 0: 1 8 1 2- 1 8 1 9). Autorul
a mai amintit şi despre trei sigilii mici, cu carcatere arabe, aparţinând unor membri ai
familiei domnitoare Şuţu (Mihai şi Alexandru), de la sfârşitul secolului al XVl l l-lea şi
din primele decenii ale celui următor. C. Moisil a conchis că aceste sigilii domneşti
româneşti au fost imprimate n umai pe actele oficiale trimise de domnii români
înalţilor demnitari otomani de la Istanbul, în perioada anterior amintită, tiind un
"element tehnic" de oficializare şi autentificare a respectivelor documente. Era posibil
ca domnii români să fi fost obligaţi de către protocolul şi uzanţele politico
diplomatice otomane ale epocii să-şi rocure şi să fol osească aceste sigilii personale în
60 r.
relaţiile oficiale cu Imperiul otoman
În domeniul numismaticii otomane, turcologul H . Dj. Siruni a elaborat un studiu
monOb'Tafic despre "monetele turceşti", cursul lor valutar in secolele XIV-XIX şi
circulaţia lor in Ţările Române în intervalul: stărşitul secolului al XVI-lea - primele
598
599

600
60 1

602

Ibidem, pp. 209-2 1 O.

Ibidem, pp. 2 1 0-2 1 6 + pl.

Ibidem, p. 2 1 2.

Ibidem; vezi şi nota bibliografică semnată de Aurel Decei - Nicoară Beldiceanu în KM.R., p. 346.
C. Moisil, Ucilaţie de sigilii domneşti, in "R A ", anul V, nr. 1 / 1 942, Bucureşti, pp. 209-2 1 2.
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decemi ale secolului al XIX-Iea603 Pentru întocmirea acestei contribuţii autorul a
folosit atât lucrările şi cataloagele speciale (mai ales turceşti} în domeniul
numismaticii otomane cât şi documente otomane inedlfe de la Arhivele Statului Bucureşti despre relaţiile monetar--valutare româno-otomane din timpul primilor
domni "pământeni", Gngore Dimitrie Ghica în Ţara Românească şi loniţă Sandu
Sturza în Moldova.
Autorul a întocmit un tablou general aproape complet cu toate categoriile de
monede otomane (aur, argint, aramă etc.} emise de sultanii otomani de la Orhan la
Ahdiihnecîd 1, cu denumirile acestor piese, cu localităţile din Imperiul otoman unde au
fost imprimate şi cu titlurile şi greutăţile lor în aur, argint, aramă etc. 60� . Un aspect
foarte important asupra căruia a insistat HDj. Siruni a fost ··cursul monetelor turceşti",
atât cel "intern'', între piesele otomane din aur, argint, aramă etc. cât şi cel "extern", în
raport cu monedele europene din aur şi argint ale secolelor respective60 5

O formă de manifestare a suzeranităţii-protecţiei otomane asupră Ţărilor
Române în evul mediu şi la începutul epocii moderne a fost şi circulaţia monedelor
otomane din aur, argint sau aramă în spaţiul carpato--dunărean. Secolul fanariot a fost
perioada maximei prezente monetare otomane în circuitul financiar intern şi extern
românesc. Pe baza folosirii unor documente şi cronici româneşti edite sau inedite,
autorul a speciticat ce monede otomane au circulat în Tările Române în perioada
istorică amintită, ce greutate, ce titlu şi curs valutar "intern" şi "extern" aveau, cum
erau privite pe piaţa românească etc. 606
În decembrie 1 82 1 , iunie şi octombrie 1 822 au avut loc în Imperiul otoman
fixarea unor noi cursuri monetare "intt:rne" şi "externe", în raport cu monedele
europene. HDj. Siruni a urmărit modalităţile de introducere şi aplicare a noilor cursuri
monetare în Ţara Românească, reactia claselor ŞL categoriilor sociale ale societăţii
româneşti, ecourile în rapoartele agenţilor diplomatici ai marilor puteri europene
etc 607 l nterpretând informaţiile cu carcater finaciar-monetar oferite de documentele
româneşti şi otomane sau de rapoartele consulare austriece, franceze, prusace, ruseşti
etc. autorul a explicat cauzele, carcaterul şi urmările acestor operaţiuni monetare din
Imperiul otoman, cu repercursiuni negative şi asupra Principatelor Române608 .
O anexă documentară cu I l documente inedite otomane sau româneşti, din
perioada august 1 822-ianuarie \ 828, din timpul lui Grigore Dimitrie Ghica, referitoare
60'

HDj. Siruni, Monete/e turceşti in Ţările Române, in "B ", 11-111, 1 939-1940, Bucureşti,
82+Vllpl.
'"" Ibidem, pp. 1 1 - 1 7
'"" Ibidem, pp. 1 S-25.
'"'" Ibidem, pp. 25-30
607 Ibidem, pp. 3 1-34.
60' Ibidem, pp. 34-39.
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la introducerea noilor cursuri valutare şi retragerea de pe piaţa românească a
monedelor false otomane, izvoare istorice de la Arhivele Statului-Bucureşti609 , un
610
glosar , o bibliografie selectivă6 1 1 şi 7 planşe, cu reproducerea clară, avers-revers, a
62 monede otomane reprezentative, din argint sau din aur, de la Orhan la Abdulhamîd
6
al II-lea 1 2 , completau această originală şi interesantă introduere în istoria monedelor
otomane şi a circulaţiei lor în Ţările Române.
Este necesar să amintesc faptul că titlul acestei contribuţii nu reflectă decât
parţial conţinutul ei. În titlu autorul trebuia să fi �cut o referire şi la informaţiile
generale despre evoluţia monedelor otomane, date expuse în subcapitolele 1-I I I şi în
glosar. În unele situaţi, H.Dj . Siruni nu a subliniat cu claritate importanţa informaţiilor
istorice oferite de documentele inedite sau edite analizate. În subcapitolele V şi VI
izvoarele scrise folosite nu au fost incluse organic în analiza istorică întreprinsă. Cu
toate aceste scăderi, iniţiativa abordării subiectului, concizia concluziilor formulate şi
documentele inedite analizate şi publicate în amintitul studiu au impus această
contribuţie în cadrul istoriografiei turcologico-numismatice româneşti61 3 . Turcologul
Mihail Guboglu a caracterizat această contribuţie ca fiind "destul de slabă"6 1 4 şi
lipsită de metodă ştiinţifico-didactică6 1 5 , dar aceste "concluzii " sunt exagerate şi, mai
ales, subiectivce. Studiul lui Siruni a fost, timp de câteva decenii, singura contribuţie
de acest gen din istoriografia turcologică românească.
Alte contribuţii numismatice, însă cu caracter ocazional, de mai mică întindere
şi importanţă istoriografică, s-au referit la "zona monetară" levantină61 6 , la monede
armeneşti descoperite la Cetatea Albă6 1 7 sau la cele din aramă emise de caii fui abbasid
Abu'I-Abbas Ahmad an-Nasir ibn al-Mustadi ( 1 1 93 e.c.)618 .

6
09

610
61 1

Ibidem, pp. 40-55.
Ibidem, pp. 56--78.
Ibidem, pp. 78-79.

612

Ibidem, pp. 8 1 -82+Vll pl.
Aurel Decei-Nicoară Beldiceanu, KM.R., p. 345.
6 14
Mihail Guboglu, Paleografia, p. 1 9.

6IJ

615

ldem, Orienta/istica română, p. 326; idem, Cuntributiunsroumaines, p. 466.
C. Benaru, Cu privire la numismatica levanlinli, în "B.S.N.R.", XVIII, 1 923, Bucureşti, pp. 2 1 -25;
C.l. Karadja, Un episod din istoria numi.�maticii levantine, în "B.S.N.R.", XVlll, 1 923, Bucureşti, pp.
48-50.
61
7 Gr. Avakhian; Trei monede ale regilor armeni găsite la Cetatea Albă, în "B.S.N.R.", XIX, 1 924,
Bucureşti, pp. 1 0- 1 4.
616

618

Matei G. Nicolau, Monede de aramă a Calţfitlui f.lmassir l.iddin (1 193), î n "B.S.N.R.", X X , 1 925,
Bucureşti, pp. 30-3 5.
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8.

Privire de ansamblu asupra preocupărilor româneşti de
orientalistică-turcologie în perioada 1 91 8-1 948

Cum era firesc, preocupările româneşti de orientalistică- turcologie din perioada
preci...ală le-au continuat şi le-au amplificat pe cele din intervalul 1 87 8- 1 9 1 8. Au
apărut chiar domenii noi,

cum a fost cel al preocupări lor sigilografico-numismatice.
cerct'fare a arhivelor, bibliotecilor,

A continuat activitatea ştiinţifică de

mu�celor etc. din România, Turcia, Egipt şi alte ţări europeano-asiatice, pentru

descoperirea,

traducerea

şi

editarea

izvoarelor

documentare

otoman--{)rientale

istoria Imperiului otoman şi a relaţiilor sec u l are româna-. otomanoiorientale. Î n această directie se pot aminti numele lui N. I o rga, 1 . 1 . N istor, A.
Veress, M. Costăchescu. N . Bănescu, D. Z. Furnică, A. Antaltly, H . Dj . Siruni, M.
referitoare

la

Regleanu, F.C. Nano, gen. R . R .
La aceste

Rosetti, M. Guboglu, A. Decei.
izvoare documentare s-au adilugat cele cronistice,

biografii, relatări şi
jurnale de călătorie otomane sau orientale despre relaţiile complexe româno-Qtomane
în evul mediu. Au descoperit, au tradus şi au editat astfel de
Brătescu, N. Iorga, A. AntalfTy, C. Moisil, preotul V. Radu, G h .

izvoare istorice C .
Zerva, N. Firu, Th.
Trâpcea, A. Decei, Fr. Babinger. Cron i ci şi jurnale de călătorie occidentale despre
luptele şi relaţiile româno-otomane în evul mediu au tradus şi au publicat N. Iorga,
C . l . Karadja, Fr. Babinger.

Preocupările cu conţinut istoric au avut, ca şi în perioada 1 87 8- 1 9 1 8, cea mai
importantă pondere în cadrul orien tal ist icii-turco logi ei româneşti din deceniile I II-V
al e secolului al XX-lea. Î n cadrul acestor preocupări s-au conturat trei direcţii
tematice: 1) istoria populaţiilor tiircice, a tătarilor, a găgăuzilor, a otomanilor şi a
Im peri ului otoman; l) i stor ia relaţiile complexe româno-otomano/orientale în evul
mediu şi în epoca modernă; 3) istoria teritori ilor româneşti aflate sub ocupaţie
otomană vremelnici! (re iiyă l e sau ka=ă-le).
I n cadrul primei direcţii tematice, A Decei, A Sacerdoţeanu, T. Hotnog, 1.
Ferenţ, M.-M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, C . l . Karadja. N. P . Smochină, M.
G ubogl u , N . Iorga, N . Mănescu, A Antalffy etc. au lămurit capitole importante din
istoria multiseculară a turcilor, tătarilor, otomanilor şi găgăuzilor. Toate aceste
contribuţii au constituit o origina/â istorie a aromanilor şi a Imperiului otoman,
elaborată de cercetătorii români. Pe de altă parte, au fost prezentate principalele
evenimente şi evoluţii din trecutul celorlalte populaţii t!ircico-mongolestudiate.
Mai numeroase, mai bine documentate, i ntroducând în circuitul istoriografic
interpretări noi şi concluzii originale, bazate şi pe analiza izvoarelor istorice otomano
orientale, au fost contribuţiile turcologice româneşti referitoare la relaţiile complexe
româna otomana orientale în evul mediu şi epoca modernă, pe plan politic,
economic, j uridic, diplomatic, cultural, arhitectonic etc. Istoricii şi cercetătorii C.
Necşulescu, A Decei, V. Şotropa, P.P. Panaitescu, N. Iorga, A. Antal ffy, N.
'

-
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Beldiceanu, H.Dj . Siruni, V. Popovici, C.C. Giurescu, M. -M. Alexandrescu-Dersca
Bulgaru, Gh.I. Brătianu, Fr. Babinger, I.D. Condurachi, AH. Golimas, N. Grigoraş,
Georg Moller, preotul V. Radu, Dan Simionescu, Gh. Duzinchievici, V. Papacostea
etc. au ilustrat, prin contribuţiile lor, această importantă direcţie tematică.
Au fost continuate cercetările, ce au debutat promiţător ante 1 9 1 4, referitoare la
re 'ăyă-lele sau kază-lele otomane pe pământ românesc: Dobrogea, Tumu, Giurgiu,
Bender-Tighina, Brăila, Banat, Oradea şi Hotin. A. Decei, AI.P. Arbore, I.N. Roman,
M. Popescu, R.I. Perianu, N. Iorga, Gh.T. Marinescu, I.C. Filliti, Ion Vârtosu, V.
Papacostea, Ilie Corfus, Tr. Birăescu, T. Bulat etc. au studiat condiţiile istorice în care
s-a instaurat, s-a manifestat şi s-a retras stăpânirea otomană din aceste teritorii seculare
româneşti. Au fost scrise astfel noi pagini ale istoriei româno--otomane în secolele
XV-XIX, prin prisma acestor "capuri de pod" otomane pe pământ românesc.
În perioada interbelică motive obiective au impus necesitatea stringentă a
înfiinţării şi dezvoltării în România a unei suprastructuri didac.:tic.:o-formative şi
ştiinţţ(ice-de cercetare în domeniul orientalisticii-turcologiei. După încercări
nefinalizate de a înfiinţa o "catedră de limbi orientale" într-unul din centrele
universitare româneşti (începând cu 1 907), abia în 1 935 N . Iorga a reuşit să-1 angajeze
cu contract pe turcologul german Fr. Babinger, la Institutul pentru studiul Europei
Sud-Estice din Bucureşti, pentru a preda cursuri de filologie şi de istorie turco
osmană. După doi ani de activitate didactico--ştiinţifică în capitala ţării ( 1 935- 1 937),
Fr. Babinger şi-a continuat aceste preocupări formative-de cercetare la Facultatea de
Litere şi Filosofie a Universităţii din laşi ( 1 937-1 943). În ceea ce priveşte activitatea
ştiinţifico--didactică turcologică desfăşurată în cadrul unor institute specializate, ea s-a
derulat, însă cu rezultate modeste, la Institutul pentru studiul Europei Sud-Estice
(după 1 920) şi Ia cel de Studii şi Cercetări Balcanice din Bucureşti ( 1 943-1 948), la
Institutul de Turcologie din l aşi ( 1 940- 1 945), condus de Fr. Babinger ( 1 940- 1 943).
La aceste institute s-au organizat şi desfăşurat şi cursuri şi seminarii de l imba turco
osmană şi istorie a Imperiului otoman şi a relaţiile româno--otomane (Fr. Babinger,
H.Dj . Siruni, M. Guboglu). În perioada 1 932-1 948 primii bursieri români (A. Decei,
F. Brânzeu, I. Năstase, M.-M. Alexandrescu-Dersca, N. Beldiceanu, 1. Matei) au
studiat în Turcia, Germania sau Franţa limbile turcă-arabă-persană, alfabetul arab şi
istoria Imperiului otoman.
În cadrul preocupărilor de orientalistică-turcologie cu carcater etnograjico
folcloricHstoric, M. Ciachir, Gh. Năstase, I.I. Nistor, Olga Necrasov, M. Guboglu, 1.
Dumitrescu (-Frasin), AI. P. Arbore etc. au studiat populaţia găgăuză (turci creştini)
din sudul Basarabiei şi cea turco-tătară din Dobrogea. Rezultatul acestor cercetări
pluri- şi interdisciplinare s-au adăugat celor antebelice şi au contribuit la mai buna
înţelegere a particularităţilor evoluţiei istorice, a limbii, culturii şi civilizaţiei materiale
şi spirituale ale acestor minorităţi naţionale din România interbelică.
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Cercetările turcologice cu caracter lingvistic-lexical-didactic, deşi nu au atins
nivelul, importanţa şi consistenţa celor anterioare anului 1 9 1 4, au fost întreprinse de
V. Bogrea, Gh. logu, gen. T. Nicoalu, A Antalffy, VI. Drimba, M. Ciachir, G. Pascu
etc. S-a studiat în continuare influenţa lingvistică turco-"orientală" asupra limbii
române; pe de altă parte, ca o noutate, au fost urmările şi catalogate împrumuturile
lexicale româneşti în limba turco-osmană şi în alte limbi balcanice. În felul acesta
devenea tot mai clar tabloul influenţelor lingvistice reciproce româno
balcano/orientale şi al vecinătăţii lingvistice între spaţiul latin românesc şi cel sud
6 19 .

dunărean-balcanic romanico-slavo-otoman

Terminologia loponimicâ şi hidronimică de origine tiircico-otomano-orientală

din România a fost cercetată de Al. Philippide, V. Bogrea, M. Ciachir, T. Hotnog, C . J .
Karadja, N. Iorga, G . - M . Dan, lorgu Iordan. A fost astfel "'desenată" c u mai multă
precizie harta istorica-geografică a influenţelor de această origine în toponimia şi
hidronimiaromânească.
Un domeniu inedit al preocupărilor româneşti de turcologie a fost cel
sigilografic numismatic. E. Vârtosu şi C. Moisil au semnalat şi au studiat sigilii
româneşti (domneşti, boiereşti sau ale unor hey=ade-le) cu titulatura în limba turco
osmană cu alfabet arab. H.Dj. Siruni a realizat o introducere în numismatica otomană
şi a unnărit circulaţia monedelor otomane în Ţările Române în secolele XVI (ultimele
decenii) - XIX (primele decenii). Modestcle realizări în acest domeniu (începând cu
anul 1 923) au avut drept cauze atât inexistenţa unor cercetări şi studii anterioare
referitoare la subiectele amintite, cât şi faptului că documentele otomane de la
Arhivele Statului din Bucureşti au fost accesibile turcologului H.Dj. Siruni şi altor
istorici români abia după 1 935. De asemenea, numărul mic de monede otomane
descoperite în România până la începutul celui de-al doilea război mondial nu a
încurajat cercetările în domeniul numismaticii şi a circulaţiei pieselor otomane în
spaţiul carpato-dunărean .
Realizările orientalistico-turcologice româneşti din perioada 1 918-- 1 948 nu ar fi
fost posibile fără contribuţiile ştiinţifice în acest domeniu din intervalul 1878--1 918 şi
fără climatul ştiintific, cultural şi moral creat de acestea din urmă. Studiile de
turcologie din deceniile III-V au fost cele mai importante şi cele mai temeinice din
întreaga jumătate a secol ului al XX-lea, o solidă "bază de plecare" şi un benefic
hl 9 Contribu1iile lingvistica-filologice ale autorilorcita!i

au făcut posibile ŞI au impuls10nat no1le cercetări
şi studii în domeniul ling1'Î!ilicit orientale după 1 950: vezi V I . Drimba, UngJ•i.wica orientală
(armenologia, indologia, sem1wlogia, turcologia, .fino/ogia. caucazologia. eg1ptologia, africani.\"lica), in
lswria lingvi.\·ticit româneşti. coordonator: acad. Jorgu Iordan. E.Ş.E., Bucureşti, 1 978 (277 p. ), pp. 203206 (in domeniul lin}..'l"i.'illcii turc:ulo){ic.:e după 1950, autorul a amintit contribuţiile semnale de Gh.l.
Conslanlin, Vl. Drimba, Enver Mamu1, Cornelia Călin, Cicerone Poghirc, 1. Malei, pp. 204-205); Nadia
Anghelescu, Vl. Drimba, L. Theban, OrientalLanguage.,, în Current.> Trends in Romanian l.inguislics, în
"Revue Roumaine de Lingvistiq��", XXIII;e annee, nr 1-4/1978, Bucarest, pp. 4 8 1 -5 0 1 .
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impuls ştiinţifico-creativ pentru turcologia românească din a doua j umătate a veacului
trecut. În istoriografia românească a secolelor XIX-XX există o ,,durată lungă"
orientalistico-turcologică, unul din cele mai importante şi mai reprezentative segmente
temporale ale acesteia fi ind, prin consistenţa contribuţiilor tematice şi a realizărilor
instituţionale, 1 91 8 - 1 948.
Istoria istoriografiei române din perioada 1878 - 1918 - 1948 nu se poate scrie
fără a nu analiza contribuţiile de orientalisticil-turcologie, fără a nu preciza rolul şi
locul acestora în evoluţia generală a fenomenului istoriografic naţional. Orientalistica
turcologia a fost una din ofertele istoriografice" pe care cercetarea istorică naţională a
"
propus-o societăţii civile româneşti în intervalul 1 8 7 8 1 94 8 Cum, de asemenea, nu se
poate scrie o istorie obiectivă şi completă a istoriografiei orientalistico-turcologice
europene şi mondiale, în epocile modernă şi contemporană, fără a nu analiza
preocupările şi realizările româneşti în domeniu şi a nu le integra organic în sfera
vastă a orientalisticii62 0 .
-

620

.

Dan Prodan, Consideraţii generale referitoare la e voluţia 111rcologiei româneşfi la sfârşitul secolul11i
al XIX-lea şi inprimajumătate a celui următor, in voi. '1i1rcologul Mihai Ma.xim la 60 de ani, Cluj, 2003,
extras, 1 O p.
_
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PREOCUPATIONS OF ORIENTAL STUDIES
TURKOLOGY
IN ROMANIA IN THE PERIOD 1 91 8-1 948
(SUMMARY)
These preoccupations represented an important part of the historiographic
Romanian activity al the end of the X I X 'h century and the first part of the next century.
The !hematie preoccupations between 1 9 1 8- 1 948 continued those from 1 875- 1 9 1 8 and
consolidated those from the second half of the XX'h century. The turkologic part
materialized in two !hematie directions: 1 . scientific-historiographic research
activities and finalitics; 2. institutional didactic-formative universitive initiatives
andaccomplish ments.
The preoccupations from the first category are characterized by: different
origins and motivations, the increasement of the place, the role and the identity in
Romanian historiographic area of the age; their continue personalization in the
Romanian and universal historiography; the !hematie difference of the scientific
approaches, the qualitative variety (the consistency ofthe scientific analysis realized,
the historic material used, the advanced hypothesis, the conclusions etc . ) and the

quantitativevariety ofthe historiographic productions; the unity in diversity and the
!hematie complementarity of the published turkologic contributions; the variety of
the universitary/postuniversitary formati ve didactic studies of the persons preoccupied

of turkology. These characteristics can be characterized in a causal range: reasons

diversity-variety-complementarity-turkologicaccomplishments.
Regarding the scientific approaches and

finalities of research, the

next

directions of acti\'ily have been particularized: the discovery, the translation and the

issuing of the historic sources Ottoman-Orienta1; preoccupations with a historic
character, researches with an ethnographic thematic also folkloric, linguistic and
lexical; studies with a toponimie, hidronimic, sigi1ographic and numismatic content.
Ali these contributions lreated the history of Mongols, Tatars, Ottomans and of the
h
Romanian-Otlomans relations between lhe X l l l ' and the XIX'h centuries.
The complex initiatives and approaches, with didactic-formative motivations
have manifested in the first half of the XX 'h century, obtaining some real results and

these were: the invitation of the German Turkologist Franz Babinger in Romania and
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his hiring with a contract in Bucharest ( 1 93 5- 1 937 by Nicolae Iorga) and then in laşi
(with direct intervention of Gh.I. Brătianu) for teaching the course of the Bistory of
.the Ottoman Empire and of the Romanian-Ottoma n Relations; philological and
historical scholarships of turkology for the young Romanian bachelors, in Turkey,
France, Gerrnany. We can add to these the didactic and scientific orientalistic
turkologic-ottoman activity in the lnstitutes, such as: The Institute for the Study of
the South-Oriental/Estic Europe(Bucharest, 1 9 1 4- 1 948), The Institute of Turkology
(laşi, 1 940- 1 945), The Institute of Balkanic Studies and Researches(Bucharest, 1 9431 948), The Superior School of Archives(Bucharest, 1 943- 1 945).
The Oriental-Turkological preoccupations and contributions published between
1 9 1 8- 1 948 belonged to the Romania n historiography, being one of the
"historiographic offerts" which the national historic research suggested to the
Romanian civil society of that time. These initiatives and accomplishments also
belonged to the international turkology.
The history of the Romanian historiography would be incomplete if there
weren't for the analisation and the individualisation of the Oriental-Turkologic
contributions. In a history of the international turkologic historiography the Romanian
preoccupations must also be organic integrated in the general sphere of these
realisations and must be realistically and objective personalized.

Abrevieri

"A."

: "Arabica", Leiden ;
Academiei
"A.A. R . M .S . I ." : "Analele

Române.

Memoriile

Secţi unii I storice", Bucureşti;
"A. B . "
"A. O."

"A. G .A."

: "Analele Brăi lei", Brăila;
: "Arhiva Dobrogei", Constanta-Bucu reşti;
: "An uar

de

Geog rafie

şi

Antropolog ie" ,

Bucureşti;
"A. G . N . T . "

: "Arch iv

fu r

Naturwissenschaften

Gesch ichte
u nd

der

der
Tech n ik",

Leipzig ;
"A. I . E . S . E . E .

: "Association I nternationale d ' Etudes S ud-Est

B u l leti n"
"A. I . I .A.X. I .",

Europeen . B u l letin", Bucarest;
: "An uarul Institutu l u i de I storie şi Arheologie

"A. I . I . N . C."

: "An uarul I nstitutu l u i de I storie N aţională d i n

<<A. O. Xe nopol» din laşi, 1 964-1 989 , laşi;
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Cluj", Cluj;
"A. I. I.X. I . "

: "Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie

"A. I . R."

: "Arhiva Istorică a României", Bucureşti;

"An. D."

: "Analele Dobrogei", Constanta-Cernăuţi;

A.N.R.,

: Arhivele

D.A. I . C . B.
A.N.R., D.J.I.

«A. D . Xenopol» din laşi, 1 990 . . . , laşi;
Naţionale

ale

României,

Direcţia

Arhivelor Istorice Centrale, Bucureşti;
: Arhivele

Naţionale

ale

României,

Direcţia

ale

României,

Direcţia

Judeţeană laşi;
A.N.R.,
D.M.B.

: Arhivele

Naţionale

Municipiului Bucureşti;

"A. O . "

: "Archiv Orientalni", Praga;

"A. R."

: "Arhiva Românească", Bucureşti;

ar.

: arab;

"A. S . Q . "
"A. Ş . U . I . I ."

: "Arab Studies Quarterly", U.S.A.;
: "Analele

Ştiinţifice

ale

Universităţii

«Al.

1.

Cuza» - laşi. Istorie", laşi;
"A. U . B. I ."

: "Analele

Un iversităţii din

Bucureşti.

Istorie",

Bucureşti;
"A.Z.G."

: "Armee-Zeitung Jildirim", Damasc;

"B."

: "Balcania", Bucureşti;

B.A.R.

: Biblioteca Academiei Române, Bucureşti;

"B. C . I . R. "

: "Buletinul

Comisiunii

Istorice

a

României",

Bucureşti;
"B. C . M . I . "

: "Buleti nul Comisiunii Monumentelor Istorice",
Bucureşti;

B.C. U . I .

: Bibl ioteca Centrală Un iversitară- laşi;

"B. I . E . E . S .O." : "Bulletin de !'I nstitut pour I'Etude de ! ' E u rope
Sud-Orientale", Bucarest;
"B.O.R."

: "Biserica Ortodoxă Română", Bucureşti;

"B. S . G . R."

: "Buletinul

Societăţii

Geografice

Române",

Bucureşti;
"B. S . N.R."

: "Buletinul

Societăţii Numismatice

Bucureşti;
"B.Z."

: "Byzantinische Zeitschrift", Leipzig;
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: circa . . . ;

c.

"C . E . M . O. M .T : "Cah iers des Etudes sur la Mediteranee
.1."
O rientale et l e Monde Tu rco-l ran ien", Paris;
: "Cerectări
I storice.
Revistă
de
istorie
"C. I . "
"C . L. "

româneasCă", laşi;
: "Convorbiri Literare", l aşi-Bucu reşti;

"C . L . S . O . "

: "Ca ietele Laboratoru l u i de Stud ii Otomane",
Bucureşti ;

d.

: dosar (arh ivistic);

"D.A.Z."
"D.R."

: "Deutsche Allgemeine Zeitu ng", Berl i n ;
: "Dacoroma n ia", Cluj ;

"D.R.G."

: "Deutsche Ru ndschau fO r Geograph ie", Wien

e . c.

: e ra creşti nă;

E.Ş.E.

: Ed itura Ştii nţifică şi Enciclopedică, Bucu reşti;

E. I. S. L.A.
E. S. S.
II

E."

Leipzig ;

: Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed
Arte, Rom a ;

: Encyclopedia of the Social Sciences, New

York;
: "Die Erde", i l lustrierte Monatssch rift fOr Lănder
u nd

Volkerku nde ,

Kulturpo l itik, Dresden ;

Weltverkehr

und

"Euph."

: "Euphoron", Zeitschrift fO r Literatu rgeschichte,
Wien und Leipzig ;

f.
f. a.

: fi la;
: fără an;

fasc.

: fascicola/fascicolele;

f.f.

: fi lele;

"F. F . "

: "Forsch ungen und Fortsch ritte", Berl i n ;
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F.L.F.B.

: Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti;

F.L.F. I .

: Facultatea de Litere şi Filosofie din laşi;

"F.Z."

: "Frankfurter Zeitung", Frankfurt am Main;

"G.B."

: "Glasul Bisericii", Bucureşti;

(Hicre);

H.

: Hegira

"H."

: "Hrisovul", Bucureşti;

"H.B."

: "Hessische Biographien", Darmstadt;

"H.C."

: "Hamburgischer Correspondent", Hamburg;

/.A.
"1."

: "Der Islam", Berlin;

"J.A."

: "Journal Asiatique", Paris;

"J.A. K."
"J .J.T."

: "Jahrbuch der asiatischen Kunst", Leipzig;
: "Jugoslavija. Jugoslovenski Turizam", Split, I I I ,

"J.T."

: "Jugoslovenski Turizam", Split, 1-11, 1 929;

"L. F . "

: "Lebenslăufe

: lslâm Ansiklopedisi, Istanbul-Ankara;

1 930 . . . ;

aus

Franken",

Munchen

und

Leipzig;

m./mem.

: memoriul . . ./memoriile . . .

"M."

: "Morgenblatt", Zagreb;

"M.'a."

: "AI-Mustaqbal al-'arabi", Cairo;

MAS.

: Ministerul Afacerilor Străine
Bucureşti;

" M . D .T.V."

: "Mitteilungen

der

(din

România),

Deutsch-TOrkischen

Vereinigung", Berlin;
M.E.N.

: Ministerul Educatiei Nationale, Bucureşti;
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"M. G.W.J . "

: "Monatsch rift

"M. I . "

Wissenschaft der J udentums", M u nchen;
: "Magazin I storic", Bucureşti ;

"M . M . S . "

: "M itropo lia Moldovei şi Sucevei", laşi;

"M . N . N . "
"M . O . G . "

: "MOnchener Ne usten Nach richten", Mu nche n ;
: "M itteilu ngen zur Oman ischen Geschichte",

"Ms . "

Wien-Ha n nover;
: "Ma nuscri ptum", Bucureşti;

zur

Gesch ichte

und

"M. S . O . S . I I .A : "M itteilu ngen des Sem inars fOr orienta l ischen
b.W . S . "

Sprachen . 1 1 . Abteilungen , Westasiatischen
Studien", Berl i n ;

"M . S . S . I . "

: "Memori i le Secţiei d e Şti inţe
Academ iei Române, Bucureşti;

n.

: notă;

"N . G . H . "

der
: "Nachrichten
Giessener
Hochschu lgessellschaft", Giesse n ;
: "Die Neue Orient", Berl i n ;
: "Noua Revistă Română", Bucureşti;

"N.O."
"N . R. R. "

"0 . 11
"O . M . "

: "Die Oberpfalz", Ka llmO nz;
: "Oriente Moderne", Roma ;

"O . R . P . R. "

: "Ortodoxia.

Revista

I storice"

Patria rhiei

ale

Române" ,

Bucureşti;

p.
"P.O."

: pag i n a ;
: "Przeg l�d Orientalistyczny", Warszawa;

pp.

: pa g i n i l e ;

"R.A."

: "Revista Arh ivelor", Bucureşti , s.v. şi s . n . ;

"R.d l . "

: "Revista de I storie", Bucureşti;

"R. E . I . "
"R. E . S . E. E . "

: "Revue des Etudes lslam iques", Paris;
: "Revue des Etudes S ud-Est Europeen",

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

208

ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS

Bucarest;
"R.F.R."

: "Revista Fundatiilor Regale", Bucureşti;

"R.H."

: "Revue Historique", Paris;

"R. H . S . E . E . "

: "Revue

Historique du

Sud-Est Europeen",

Bucarest;
"R.I."

: "Revista Istorică", Bucureşti;

"R.I .A. F . "

: "Revista

pentru

Istorie,

Arheologie

şi

Filologie", Bucureşti;
"R. I . R . "

: "Revista Istorică Romană", Bucureşti;

"R.I.T.L"

: "Revista

de

Istorie

şi

Teorie

Literară",

Bucureşti;
rom.

: român, românesc;

"R.R. H . "

: "Revue Roumaine d ' H istoire", Bucarest;

"R.S.O."

: "Revista degli Studi Orientali", Roma;

s.

: seria . . . ;

"S."

: "Der Sammler", beletristische Beilage zur

"S.A. I . "

: "Studii şi Articole de Istorie", Bucureşti;

"S.A. O . "

: "Studia et Acta Orientalia", Bucarest;

"S. M . I . M."

: "Studii

"Augsburger Abendzeitu ng", Augsburg;

şi

Materiale

de

Istorie

Medie",

Bucureşti;
s.n.

: serie nouă . . . ;

"S.O.F."

: "Sudostforschungen", Munchen;

"S. R . d l . "

: "Studii. Revistă de Istorie", Bucureşti;

"S.T."

: "Studii Teologice", Bucureşti;

S.V.

subl.

t.

: serie veche . . . ;
: subliniere/sublinieri;

: tomul. . . ;
: "Der Tag", Berlin;

te.
"T. M. I . R . "
"T .R."

: tu re, tu rcesc;
: "Tezauru

de

Monumente

Istorice

România", Bucureşti;
: "Transylvanian Review", Cluj-Napoca;
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pentru

U . B.

: Un iversitatea din Bucureşti;

U . B . R.

: U . B.-Rectoratul;

U.l.

: U n iversitatea din laşi;

U . I .R.

: U . I .-Rectoratul;

"V. B . "
"V. R."

: "Viaţa Basarabiei", C h işinău;
: "Viaţa RomâneasCă" , laşi;

voi .

: vol um/vo lume;

"W. I . "

: "Die Welt des lslams", Berl i n ;

"Z. B . "

: "Zentra lblatt to r Bibliothekswessen" , Leipzig;

"Z. D . M . G . "

: "Zeitschrift der deutschen
Gesellschaft", Leipzig ;
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APORTUL CLERULUI ROMAŞCAN LA UNIREA
PRINCIPATELOR ROMÂNE
FLORIN ŢUSCANU
Deceniul şase al veacului al X IX-lea, a fost dominat atât în Moldova cât şi în
Muntenia de epocala actiune pentru

unirea celor două ţări române, existând,

pretutindeni unde locuiau români, o conştiinţă a unităţii naţionale .
.,Ideea unirii politice a românilor de pretutindeni - aprecia istoricul Constantin
C. Giure:H:u

obiectivii. " 1

devine acum tol mai puternicii şi (ţjunge să se tmpunci ca o necesitate

Apăruseră deja cărţi şi publicaţii periodice care militau pentru înfllp tuirea unirii.
Tratatul de pace de la Paris, semnat la

30 martie 1 856, după războiul Crimeii,

prevedea alegerea câte unui Divan ad-hoc în cele două ţări române, care să formuleze
dorinţele pe care le aveau românii, urmând ca acestea să fie analizate de puterile

europene într-o conventie.
Îndată după aceasta s-au organizat comitete unioniste centrale şi ţinutale, s-au
ţinut consfătuiri şi întruniri la care s-a scos în evidenţă ideea că unirea era singura
alternativă a poporului român care aduce nu doar frăţie ci şi bunăstare, "românii fiind
.fi"ali de acelaşi sânge
viitor. "2

În vara anului

ŞI

nume, de acelaş1 obiceiuri şi limbă, de acelaşi trecut şi

1 856, la laşi şi Bucureşti s-au format comitete electorale

unionisle în vederea alegerilor deputaţilor pentru Adunările Ad-hoc. Au fost solicitate
în acest sens şi ţinuturile, intre care şi ROMANUL, care au dat un răspuns prompt.
Prima actiune a romaşcanilor în sprijinul unirii a fost momentul semnării actului
de adeziune la U nire, din

1 0/22 iunie 1 856, semnal de un număr de 67 de persoane

aparţinând diferitelor pături sociale, act ce a fost expediat comitetului Unionist central
de la laşi. Fără îndoială numărul unioniştilor era mult mai mare.
Primul care semnează acest act este locţiitorul de episcop al Romanului,
arhiereul NECTARIE Henneziu Sotiriopolios, urmat de arhimandritul Bartolomeu -

Giurgescu, Istoria Romântlor, Bucureşti, 1 97 1 , p. 540
Berindei, Epoca Unirii, Bucureşti, 1979, p. 1 2

1 Constantin C .

2 Dan
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probabil egumenul Mănăstirii Precista Mare - precum şi de câţiva sluj itori ai
bisericilor din oraş: Protopopul Dimitrie Matcaş - directorul Seminarului, economul
Ştefan Toboca ,Ioan econom, Eftimie econom, ş.a.
Imediat însă au început şi persecuţiile politice practicate deschis de caimacanul
Vogoride prin uneltele" lui locale. Separatiştii făceau propagandă din casă-n casă, dar
"
şi unioniştii procedau la fel. Mulţi dintre unionişti vor trece în tabăra adversă, unii vor
avea momente de şovăială în vremea represiunii, dar cei mai mulţi vor rămâne fideli
cauzei ,înfruntând fulgerele stăpânirii.
Organizarea locală a unioniştilor se va face abia la începutul anului următor - la
1 6/28 martie 1 857, când a fost ales un comitet local, format din opt membri, între care
şi preotul iconom Dimitrie Matcaş.
Cu unele excepţii regretabile, începând de la mitropol itul ţări i şi până la umilul
preot de la sat, sluj itorii Bisericii s-au aflat constant în rândurile luptătorilor pentru
umre.
Din nefericire, printre cei care n-au înţeles covârşitoarea importanţă a unirii
pentru noua etapă istorică a poporului român a fost şi arhiereul Nectarie Henneziu,
influenţat poate şi de fratele său, Grigore Hermeziu
preşedintele Tribunalului
Roman, care avea moşii întinse pe raza satelor Butnăreşti şi Giuleşti.
Amintesc câteva din atitudinile de şovăială ale ierarhului de Roman legate de
evenimentele premergătoare Unirii:
- la 29 iunie 1 856 arhiereul Nectarie şi-a dat acordul pentru înfiinţarea
Comitetului unionist din Roman?
- la 2 1 aprilie 1 857, împreună cu câţiva clerici, arhiereul a fost primit de
comisarul sultanului - SAVFAT EFFENDI, aflat temporar în Roman, în drum spre
capitala ţării, prilej cu care i-a expus acestuia doleanţele unioniştilor romaşcani.4
- la 8 aprilie 1 857 însă, arhiereul Nectarie cere ministrului de interne - C.
Catargiu, înlăturarea din funcţie a directorului Cancelariei Eparhiale pe motiv că
.
.
�
acesta era umomst. ·
- dintr-o adresă a Comitetului unionist romaşcan, datată 26 iunie 1 857,
expediată către Comitetul Central al Unirii din Iaşi, aflăm că arhiereul Nectarie
interzicea preoţilor " intrarea în casa .comitetului Unirii" , ameninţându-i cu
îndepărtarea din funcţie pe cei care ar subscrie protestului împotriva autorităţilor
antiunioniste 6
·-

3 ACTE ŞI DOCUMENTE REFERITOARE LA ISTORIA RENAŞTERII ROM ÂNIEI, publicate de
Ghenadie Petrescu, O.A. Sturdza şi D.C. Sturd za voi. III, Bucureşti, 1 889, p. 552
� Ibidem, voi. IV, Bucureşti, 1 889, p. 3 79
5 Ibidem, p. 268. Nu apare numele directorului în acest document, dar credem că este vorba de Vasile
Stepleano, numit în acest post cu câteva luni înainte prin garanţia lui Grigore Hermeziu
.
6 Ibidem, p. 978
,
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- la 7 iulie 1 857, prin ordinul 423, a fost destituit din funcţia de protopop al
districtului Roman, iconomul Dimitrie Matcaş, pe motiv că a îndemnat preoţii să nu
7
voteze candidatul cleric propus de antiunionişti.
- la 8 iulie 1 857, cu ordinul 43 1 , a scos din functia de membru al Consistoriu1ui
Eparhial pe pr. iconom Vasile Brăiescu, cunoscut unionist.
În aceeaşi zi, preoţii din Roman au adresat mitropolitului un raport prin care
arătau că arhiereul Nectarie şi fratele său - Grigore Hermeziu, au constrâns prin
diferite metode clerul romaşcan să voteze candidatul cleric impus de antiunionişti. 8
Alegerile din 7 iulie 1 857 au dat loc la cele mai sfruntate încălcări ale dreptului
la exprimare liberă a alegătorilor.
Înainte de alegeri, în zona învecinată Romanului - Ocolul Siretul de jos şi
ocolul Fundu. unioniştii formau echipe de turneu electoral prin ţinut. O astfel de
echipă din care făceau parte: Constantin Sturdza Şcheianul, Grigore Vâmav şi
Constantin Cazimir, a vizitat satele învecinate Romanului, lămurind sătenii despre
însemnătatea actului Unirii.
Astlel, la BROŞTENI, în favoarea Unirii între alţii a semnat şi preotul satului 
Dimitrie; la HOCIUNGI - preotul Savin Ciocan; la PORCEŞTI (astăzi Moldoveni), în
casa arendaşului Lascăr Ciudin au semnat zece răzeşi în frunte cu preotul Gh.Nădejde
şi j udecătorul sătesc ( paşnicul " ) Niţă Uscatu; Ia BAHNA au semnat 8 răzeşi şi preoţii
"
satului adunaşi în casa arendaşului Anastasie Ci ulei.
La protestele celor care doreau cu orice preţ Unirea, alegerile au fost anulate,
urmând ca la finele lunii august şi începutul lunii septembrie 1 857, să fie organizate
noi alegeri, în urma cărora au fost desemna!i deputa!i, înflăcăra!ii patrioti stăpâniţi de
idealul Unirii. între cei şase delegaţi pentru Adunarea ad-hoc, a fost ales şi iconomul
Dimitrie Matcaş, ca deputat al clerului.
Teroarea separatistă a avut un rol important în realizarea marelui act istoric, ea a
aţâţat flacăra unionistă în loc să o stingă.
În sfârşit, la 7 oct. 1 857 s-au deschis lucrările Divanului ad-hoc unde au fost
votate cu 8 1 de voturi pentru şi două
împotrivă (arhiereul Nectarie şi marele
latifundiar Alecu Balş), dorin!ele" privind viitoarea organizare a ţării precum şi cea
"
mai mare dorinlă a românilor - Unirea Principatelor într-un singur stat.
Anul 1 858 va aduce noi probleme unioniştilor legate de neînţelegerile privind
alegerea unui nou domn. Urmare a împăcării tuturor deputaţilor alegători, la 5 ianuarie
1 859, a fost ales domn al Moldovei - Alexandru Ioan Cuza. A fost o bucurie unanimă,
iar discursul lui M. Kogălniceanu circula din mână în mână.
Peste puţine zile, la 24 ianuarie 1 859, a avut loc Unirea Principatelor stârnind
noi valuri de bucurie pretutindeni. Visul românilor devenise realitate. La Roman, în
·-

7 Ibidem, voi. V, Bucureşti, 1 890, p. 1 63
8 lbidem, p.

1 85, 1 9 1 - 1 92
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faţa Eforiei târgului, localnicii s-au prins intr-o mare horă a Unirii. O placă
comemorativă amplasată ulterior pe acel loc-in faţa casei lui G.R. Melidon (Biblioteca
Municipală), aminteşte până astăzi despre acel măreţ moment din viaţa urbei noastre.
Înţelegând, fără îndoială, urmările binefăcătoare ale Unirii, arhiereul Nectarie
şi-a schimbat atitudinea. La 24 ian. 1 863, acesta împreună cu câţiva preoţi din oraş între care şi un preot romano-catolic (L.Rossi), a adresat domnitorului Al.I.Cuza, o
vibrantă "depeşă telegrafică": "Cu cât 24 ianuarie serbându-se se repetă, România saltă
de bucurie văzând realizâ.ndu-se principiul pentru care Providenta a voit să- 1 prezidaţi
şi v-au chemat să- 1 consolidaţi. Cetăţenii din Roman, parte din România, plini de
bucurie şi respect vin a vă zice: Să trăiţi Măria Ta, zile multe şi fericite pe tronul
României, una şi nedespărţită". 9
Din cele arătate anterior, am putut constata aportul clerului romaşcan la
evenimentele legate de Unirea Principatelor, precum şi ataşamentul Bisericii la
năzuinţele poporului.
În loc de concluzii, amintim memorabilele cuvinte rostite de mitropolitul
Moldovei Sofronie Miclescu în Adunarea ad-hoc din oct. 1 857: "Unde-i turma, acolo
va fi şi păstorul . . . ".

9

MONITORUL OFICIAL AL PRINCIPATELOR UNITE ROMÂNE, nr. 20/28 ianuarie 1 863.
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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BUCOVINA , PARTEA CEA MAl VECHE SI MAl
FRUMOAS Ă A TĂRII RAIUL MOLDOVEI"

BUCOVINA
(DOCUMENTAR)
ION FETCU

Ţara de Sus a Moldovei, străjuită de codrii de fag (bucovine) - contra
invaziilor din Polonia, aici răsună peste veacuri vuietul bătăliei din pădurea
SepeniJului şi din Codrii Cosminului - constituie partea cea mai evol uat:!. a
meleaguri lor moldovene, cu sale şi oraşe înfloritoare, cu o populaţie oricând gata de
lupti!. (formată în acest spirit încă din timpul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt), dar şi
iubitoare de artă şi literatură. Ea poartă frumoasa şi inestimabila zestre a unor bogate
peisaje naturale, îmbinate organic cu neîntrecutele bijuterii create de om - mănastirile
ce vorbesc de sufletul şi talentul românesc. Î n mănastirile din această parte de ţară ni
s-au pastrat cele mai vechi şi mai preţioase marturii de pictură şi arhitectură
moldovenească. Î n clopotniţa manastirii de la Voroneţ - cel mai vechi izvor al limbii
noastre româneşti, celebrul Codice Voroneţian. Nicolae Iorga, marele prieten al
Bucovinei, spunea că în întreg pămânlul locuit d� români nu se găsesc alte ţinuturi,
relativ mici, ca acelea, care să cuprindă atâta frumuseţe şi atâta îmbelşugare în amintiri
din trecut, aşa de îndepărtate şi sfinte.
Până în anul 1 775, istoria Bucovinei se confundă cu cea a Moldovei medievale,
constituind ţinutul Cernăuţilor şi o bună parte din ţinutul Sucevei. Aceste două
tinuturi, ocupate de austrieci, au fost numite, împreună, de către noii stăpâni, Bucovina
şi încorporate monarhiei habsburgice. Timp de zece ani, Bucovina a fost sub
administratie militară, iar din 1 786, înglobată Galiţiei ca cerc administrativ
bucovinean. Î n 1 849, a fost despărtită de Galiţia şi declarată provincie autonomă a
Casei de Austria. Desăvârşirea acestei autonom ii a durat până în anul 1 860, când şi-a
ales Dieta (parlamentul) propri u.
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Răpirea părţii de Nord a Moldovei

Ţările Române, situate la confluenţa intereselor marilor imperii ale vremii, au
avut mult de suferit din cauza războaielor, unele desffşurându-se chiar pe teritoriu
acestora, care au produs imense pierderi umane şi materiale, a ocupaţiilor materiale,
atrăgând după ele subdezvoltare, sărăcie, conflicte, calamităţi sociale, instabilitate,
punând în pericol existenţa lor şi chiar a neamului românesc. Semnificative sunt
concepţiile planului ministrului prusac Hertzberg, potrivit căreia Prusia urma să
ajungă cea dintâi putere din Europa. El sfătuia Poarta să cedeze împăratului Austriei
Moldova şi Valahia iar Rusiei Crimeea, Oceacovul şi Basarabia - scria A.D.Xenopol,
care concludea: Numai cei mari şi tari au dreptul de a trăi, iar cei mici pot cel mult să
"
năzuiască a sluji celor mari de spadă şi de ospăţ".
Imperiul austriac îşi stabilise de multă vreme intenţiile sale expansioniste asupra
părţii de Nord a Moldovei, de fapt asupra întregii provincii istorice. După războiul
ruso-otoman, din 1 768 - 1 774, s-a încheiat pacea la Kuciuc - Kainargi ( 1 O iulie 1 774).
În timpul desffşurării războiului, imperiul austriac urmărea cu îngrijorare succesele
trupelor ruseşti şi profitând de slăbiciunea Porţii, viza să obţină compensaţii teritoriale
în detrimenul poporului român, căruia deja îi acaparase Maramureşul, Ardealul şi
Banatul. Deşi participase cu Rusia şi Prusia, în 1 772, la prima împărţire a Poloniei,
ocupând o serie de teritorii, printre care şi Galiţia, apetitul austriac era în creştere. Î n
ianuarie 1 773, cancelarul austriac Kaunitz dădea instrucţiuni baronului F. M.Thugut,
ambasador la [stambul, să se informeze asupra teritoriilor româneşti de dincolo de
Orşova, precum şi ale Moldovei de Nord din vecinătatea Pocuţiei.
Au fost "fabricate" diferite pretexte în scopul răpirii părţii de Nord a Moldovei,
ca şi acela al apartenenţei acestei zone de Galiţia poloneză. "Motivaţia" susţinută cu
tărie faţă de Imperiul otoman era aceea a "necesităţii" existenţei unei fâşii de teren
care să facă legătura între Galiţia şi Ardealul ocupat încă din 1 69 1 . Se înţelege că acest
demers nu avea nici o justificare, cu atât mai mult cu cât o astfel de cale de
comunicaţie între Galiţia şi Ardeal exista prin trecătoarea Korosmezo. De menţionat şi
faptul că Imperiul otoman, conform capitulaţiilor, nu avea nici un drept să înstrăineze
măcar o palmă din pământul moldovenesc. Folosind propria declaraţie a cancelarului
austriac, Kaunitz, Imperiul austriac, prin " intimidarea, coruperea şi alte mijloace
convingătoare", a obţinut partea de Nord a Moldovei (Bucovina). Rusia, care s-ar fi
putut opune, în virtutea dreptului de protecţie obţinut prin pacea de la Kuciuc Kainargi şi a cărei intervenţie fusese solicitată de domnul Moldovei şi boierii
divanului, la începutul anului 1 775 - nu a schiţat nici un gest de împotrivire faţă de
anexiunea făcută de Austria, datorită intereselor comune în Polonia. Unii înalţi
demnitari - ca mareşalul Rumianţev, căruia i s-a oferit din partea austriecilor un cadou
de 5000 de galbeni şi o tabacheră de aur împodobită cu briliante" - au manifestat
chiar o atitudine binevoitoare.
"
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Actul de delimitare a noii frontiere, semnat la Palamutka, pe Nistru, în ianuarie
1 776, consemna anexarea de Austria a unui teritoriu de 1 0441 km2, cu peste 75000 de
locuitori aşezaţi în oraşele Cernăuţi, Siret şi Suceava şi în cele 225 de state. Î n noua
provincie, numită la început "Moldova austriacă", iar mai apoi Bucovina, a fost
introdusă o administraţie militară cu subordonare directă faţă de Viena. Î ncă înainte de
comiterea crimei împotriva poporului român, de răpirea unei părţi din teritoriul său
strămoşesc, domnul Grigore Ghica şi boierii divanului Moldovei au protestat cu
energie faţă de Imperiul otoman şi de cel austriac, împotriva răpirii Bucovinei.
M.Kogălniceanu, cu prilejul centenarului răpirii Bucovinei, într-o lucrare bazată pe
documente inedite revelatoare, dezvăluia cum guvernul de la Viena a p rocedat pentru
săvârşirea mutilării teritori ului nostru naţional, şi de această dată. I n i ntroducerea
lucrării, el scria, cu deplină îndreptăţire: ., . atunci când nu-i venea la mână a apuca
"
tot, ea, Austria, se mulţumea a lua părţi şi chiar părticcle .
Î n seara zilei de 1 octombrie 1 777, domnitorul Grigorie Gbica era decapitat, în
palatul de la Iaşi, de către emisarul sultanului. Un martor la supliciu nota: "Să se ştie
când au tăiat turcii pe măria sa Grigore Alexandru Ghica Voievod în Iaşi, cu vicleşug
prin un spurcat de turc capugiu la casele din Beilic la Văleatul 1 777, octombrie 1 ,
duminică spre luni " . Iar reputatul istoric bucovinean Ion Nistor, în "Istoria
Bucovinei'", reproduce însemnările unui corespondent din Istanbul, datate la 1 9
noiembrie 1 777, privind cauza asasinării domnitorului Moldovei, din ordinul
sultanului: . . Districtul Bucovinei a fost principala cauză a asasinării princepelui
"
Ghica. Acest domn nu vroia să consimtă la cesiunea Bucovinei în favoarea Austrieii .'
El se comporta , precum se vede, ca un suveran independent. " La comemorarea lui
Grigore Ghica la laşi, cel mai mare poet naţional, M.Eminescu, scria: "Popor
românesc! Mari învăţături îţi oferă această întâmplare. Dacă fiii tăi ar fi fost uniţi
totdeauna, atunci şi pământul strămoşesc rămânea unul nedespărţit. Dar vremuri de
dezbinare neîntreruptă te-au adus la slăbiciune . . . " . Asupra acestor cuvinte profetice,
valabile şi în zilele noastre, ar trebui îndelung şi cu responsabil itate meditat, cu atât cu
cât geniul eminescian ne îndeamnă: "N u merge la mormintele domnilor tăi cu sămânţa
dezbinării în inimă, ci împărtăşeşte-ţi sufletul tău cu ream intirea trecutului; fără patimă
şi fără ură între fiii aceluiaşi pământ, care oricât de deosebiţi ar fi în păreri, fraţi sunt ,
fiii aceleiaşi mame sunt" De asemenea, M. Eminescu ne arată şi calea ce trebuie
urmată de toţi românii . .,Când virtutea - spune Eminescu - strămoşilor noştri va
reinvia între noi, ne va reveni şi dulcea Bucovină; căci minciuna, corupţia şi răpirea
niciodată nu pol constitui un drept; căci cauzele cele mai drepte, întocmai ca şi
dreptatea lui Dumnezeu, nu pier niciodată".
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La venirea ocupanţi lor imperiali austrieci, românii au fost cei mai vechi
l ocuitori ai acestei părţi de ţară. D i n cauza politicii discriminatorii , de desnaţional izare
şi persecuţii , numărul lor a scăzut. Î n primii ani de după răpirea B ucovinei, potenţialul
demografic a crescut datorită nou veniţilor din Ardeal, Maramureş şi Gali ţia, cărora l i
s e acordau o serie d e privilegii (populaţia era destul de rară î n zonă). N o u veniţii, i n
afară d e agricultură, s e ocupau cu d i ferite meserii ; e i erau: morari, cojocari, fierari,
olari, învăţători, preoli. Secuii colonizaţi pe moşii l e boiereşti din Gali ţia şi Pocuţia,
sectarii ruşi n umiţi l i poveni, au format diferite sate, care există şi în zilele noastre
(Ci imăuţ;, Lipovcni, Fântâna A lbă ş . a Î; s lo va c ii s-au aşezat în Soloneţul Nou, Pleşul
şi Poiana Micului. Alături de ei s-au stabilit colonişti german i , evrei, armeni, ţigan i .
Nobilimca română d i n Bucovina nu s e bucura d e aceleaşi privilegii c a cea poloneză
din Galiţia, fapt pentru care o parte din boieri s-au retras la laşi, după cum mulţi ţărani
români, din cauza condiţi ilor grele în care se aflau, a prigoanei şi a ameninţărilor
concurenţiale cu ruteni i , pol itică promovată cu perseverenţă de către ocupanţii
austrieci, au fost nevoiţi să-şi găsească adăpost în Moldova. O analiză succintă a
datelor statistice oficiale austriece din perioada de ocupaţie de 1 43 de ani
demonstrează urmările produse de ocupanţi asupra populaţiei băştinaşe. Austriecii au
fost deosebit de interesati să aducă în Bucovina cât mai mulţi colonişti germani,
rhaghiari , ruteni pentru a diminua elementul autohton, respecti v pe români. O parte
însemnată din români i bucovineni au fost nevoiţi să-şi " ia l umea în cap'·, plecând in
statele U n ite şi Canada, de unde n-au mai revenit nici până în prezent (cei mai mulţi).

Viaţa naţională a românilor bucovi neni
Î n epoca modernă a B ucovinei, viaţa naţională a români lor de aici a cunoscut
o evoluţie ascendentă, întreţinută de intelectualitatea proprie: oameni de litere, dascăl i ,
preoţi ş.a. U n rol deosebit I-au avut cei şapte fraţi Hurmuzaki şi tatăl acestora, a căror
activitate s-a desfăşurat, în principal la Cernauca, în apropiere de Cernăuţi . Î n casa
acestora avea l oc un adevărat model de viaţă românească. Nu întâmplător Andrei
Mureşan a n umit această familie "Grachii României ".
Revoluţia de la 1 848, extinzându-se într-o m are parte în Europa, a cuprins şi
Imperiul austriac. Fruntaşii români din Bucovina au convqcat, la 20 mai 1 848, o Mare
Adunare Naţională la Cernăuţi. A venit o m are mulţime din întreaga Bucovină şi au
fost reprezentate toate clasele şi categorii le sociale. Doleanţele înaintate împăratului
cuprindeau 1 2 puncte, din care subl iniem cele m ai i mportante: separarea Bucovinei de
Gal iţia şi constituirea ei în ţară de Coroană autonomă; conservarea naţionalităţi i
române şi crearea de şcoli naţionale; dezrobirea ţăranilor prin desfiinţarea clăcii şi a
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dijmei; desfacerea de muropolia ortodoxă de la Carlovăţ (români i au fost umiliţi şi
prin subordonarea bisencii lor ortodoxe faţă de cea sârbească, condusă de mitropolia
de la Carlovăţ).
La Cernăuţi şi la Cernauca, au venit o parte din conducătorii revolu)iei din
Moldova: Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, ca şi unii fruntaşi ardeleni:
Timotei Cipariu. Aron Pumnul ş.a. Aici a fost redactat, de către M.Kogălniceanu,
documentul intitulat ..Dorinţele Partidei Naţionale în Moldova". S-au adunat ofrande
pentru legiunile lui Avram Iancu şi s-a discutat viitorul românilor. Diplomatul rus
Nesselrode, într-un raport din 3 1 iulie 1 848, atrăgea atenţia ci! în planul
revoluţionarilor români adunaţi în Bucovina se preconiza crearea unui stat daco
român, unde Moldova, Bucovina şi Basarabia (deci fosta Moldovă) să se unească cu
Tara Românească şi Transilvania. Pe parcursul anului revoluţionar 1 848, la liceul
latino-gennan din Cernăuţi lua fiinţă o catedră de limba şi literatura română,
încredinţată lui Aron Pumnul, fost profesor la Bl:ţj. De asemenea, lua tiinţă o şcoală
normală (Prcparandie) românească, pregătind învâlători pentru Bucovina. La 4
octombrie 1 848, apărea la Cernăuţi "Bucovina··, gazetă românească de politică, religie
şi literatură, scoasă de trei dintre fraţii Hunnuzaki. Pe plan social, patenta imperială
din 1 848 desfiin1a claca, obligând totuşi pc ţărani să achite unele sume. Chiar dacă
patenta nu asigura desfiinţarea completă a rămăşiţelor feudale, era totuşi un pas înainte
în emanciparea tăranului bucovinean.
Învăţămâ�tul era sub controlul statului, majoritatea cadrelor didactice erau de
nationalitate germană. În toamna anului 1 875, a luat fiintă Universitatea din Cernăuţi
(cu trei facultăţi). Menirea acesteia era de a deveni un puternic centru cultural şi
ştiinţific german, ca avanpost în răsănt, care să contracareze universităţile din
Cracovia ( 1 870) şi Liov ( 1 87 1 ), unde se preda în polonă, şi pe cea din Cluj ( 1 872) cu
limba de predare maghiară. Un ziar vienez ( Neue Freie Presse") preciza că menirea
"
Universitălii din Cernăuţi era ,.de a desăvârşi germanizarea Bucovinei şi de-a arunca
raza civilizatoare asupra Moldovet şi Basarabiei " . De fapt, potrivit unui cronicar
român din secolul al XVIII-lea care a spus: ,.neam1u1 se lăţea (era după ocuparea
Olteniei) şi Dunărea hotar voia··. În timpul războiului Crimeeii ( 1 853-1 856), trupele
austriece au ocupat Moldova şi Muntenia şi numai protestul energic al Europei le-a
scos în 1 857. de data aceasta, Austria spera să-şi atingă scopul propus pe cale
economică. Planuri aveau şi Rusia şi Franţa cu privire la lările române. Un moment
important din istoria Bucovinei, din anii ocupaJiei austriece, 1-a constituit înfiin1area,
în martie 1 892, a Partidului Na)ional Român (P.N.R.) al cărui program prevedea
menţinerea autonomiei acestei provincii şi păstrarea individualitălii ei istorice-politice.
De subliniat că repetatele proteste împotriva nerespectării statutului şi individualităţii
politice a Bucovinei ca �i împotriva uzurpării drepturilor na)ionale legitime ale
locuitorilor săi, au constituit insemnele sub care s-a desfi'işurat întreaga viaţă politică
românească a ţinutului până la unirea din 1 9 1 8.
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Formarea statului naţional român ( 1 859) şi dobândirea i ndependenţei de stat
( 1 877) au trezit în sufletele român ilor subjugaţi ideea că România nu putea să se

dezintereseze de soarta conaponal ilor aflaţi sub stăpânire străină. Contactul menţinut
pennanent cu cei rămaşi în Moldova, întâlnirea pe pământul Bucovinei a fruntaşilor
românilor de pretutindeni, cu prilejul unor momente deosebite, cum a fost cel de la
1 87 1 , când, de la iniţiativa studenţilor români de la Viena, în frunte cu Eminescu şi
Slavici, s-au sărbătorit 400 de ani de la sfinţirea mănăstirii Putna, au accentuat ideea
de unitate naţională. Gestul membrilor studenţeşti Arboroasa", din Cernăuţi, în frunte
"
cu Ciprian Porumbescu, de a trimite, în octombrie 1 877, la Iaşi, o telegramă de
adeziune cu ocazia comemorării voievodului martir Grigore Ghica, ucis de otomani, la
care se adaugă cel al altor studenţi de a se înscrie ca voluntari în războiul de
independenţă, sau al femeilor din Bucovina de a aduna ofrande pentru soldaţii români
răniţi şi nu pentru cei turci, cum ordonase autorităţile austriece, se constituie în tot
atâtea manifestaţii cura,joase împotriva stăpânirii străine, ca însemne vădite de
solidaritate şi conştiinţă naţională românească.
Pentru a contrabalansa acţiunea românească, Curtea de la Viena sprijinea tot mai
mult aspiraţiile politice ale elementelor alogene din Bucovina, în special ale
ucrainenilor, care imigrase din Galiţia in număr mare în Bucovina, după anexare şi
mai ales după 1 876. I ndiscutabil, concesii le Vienei în folosul aspiraţiilor ucrainene
erau făcute în dauna românilor băştinaşi, păstrători şi continuatori ai tradiţiilor istorice
şi culturale moldoveneşti. Politicii de desfiinţare şi reducere a elementului autohton în
propria sa ţară, bucovinenii şi mai ales tineretul intelectual, grupat încă din 1 904 în
jurul revistei "Junimea Literară" , i-a răspuns printr-o propagandă vie în ideea unităţii
culturale a românilor de pretutindeni, care trebuie să premeargă unirea politică.
Aceasta explică, printre altele, de ce la declanşarea primului război mondial mulţi
tineri români bucovineni, refuzând să se înroleze în armata austriacă, s-au refugiat în
România. Unii dintre ei, ca Ion Grămadă, Lascăr Luţia şi mulţi alţi voluntari
bucovineni din armata regatului s-au jertfit pe câmpul de luptă în marile bătălii din
vara anului 1 9 1 7, pentru izbânda cauzei unităţii naţionale.
Bucovina in a n i i prim u l u i război mondial
O scurtă privire asupra situaţiei Bucovinei în preajma începeri primului război
mondial ajută la o mai profundă înţelegere a fenomenelor ce au avut loc şi a factorilor
care le-au determinat. La începutul veacului trecut, populaţia Ducatului (din 1 862 era
Ducat, avea şi o Dietă) ajunsese la 723504 locuitori. Colonizările şi imigrările au
continuat cu consecinţe grave pentru populaţia românească, a cărei proporţie a scăzut
treptat: 68% în 1 786, 5 5,4% în 1 848, 34,4% în 1 9 1 O. în timp ce numărul românilor a
crescut de 4,3 ori, cel al rutenilor şi evreilor a crescut de 36 de ori şi, respectiv de 1 98
de ori. Procentul populaţiei germane în Bucovina era de 20,6%, concentraţi, mai ales
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în centrele: Gura Humorului, Rădăuţi, Siret, Suceava, Cernăuţi. De fapt, Bucovina
reprezenta un veritabil mozaic etnic, alcătuit din 1 2 naţionalităţi şi 10 confesiuni.
Românii, potrivit ultimului recensământ austriac, reprezentau abia o treime (34,4%)
din totalul locuitorilor Bucovinei. Cauzele s-au arătat mai sus.
Multitudinea naţionalitătilor din Bucovina, renectând starea de nelinişte şi
frământări din întreg imperiul, încercau să-şi definească şi să-şi promoveze opţiunile
politice proprii_ În anii primii mari conflagratii mondiale, Bucovina a trăit din plin
ororile războiului, prin ocupaţiile succesive atât ale trupelor ruseşti (septembrie octombrie 1 9 1 4, noiembrie 1 9 1 4 - februarie 1 9 1 5; iunie 1 9 1 6 - august 1 9 1 7), cât şi
cele ale austro - ungare. Mulţi bucovineni invinuiti de trădare şi spionaj, au fost
executati de trupele de jandarmi ale colonelului Fischer sau au fost deportaţi în
lagărele din interiorul Austriei cum era acela de la Thalerhof, din Stiria. Rezerviştii
români au fost mobilizaţi în regimentele 23 şi 4 1 infanterie, şi 4 dragoni (D.43 ).
Guvernatorul Bucovinei (Meran), profitând de sentimentele austrofile ale deputatului
Aurel Onciul, i-a dat sarcina să organizeze un corp de legionari români. La fel au
procedat şi ucrainenii. La revenirea lor în Cernăuţi (26 noiembrie 1 9 1 4 ), ruşii au ucis,
recurgând la ambuscade, multi dintre luptătorii români. Unii mai norocoşi au reuşit să
se refugieze pe teritonul român (era în perioada neutralitălii). Fiecare perioadă de
ocupaţie era însoţită de arestări, condamnări, persecuţii, jafuri, în condiţiile în care nu
avea cine să le o tere (românilor) un a_i utor, ei atlându-se ia discreţia ocupantilor.
Izbucnirea Revolutiei ruse, din februarie -- martie şi a celei din octombrie
1 9 1 7, tratativele de pace de la Brast -- Litovsk, între Rusia şi Puterile Centrale, au
readus Bucovina în atenţia factorilor de decizie din cadrul tranzacliilor diplomatice,
care s-au desfăşurat în iarna şi la începutul anului 1 9 1 8. după ce au fost imaginate
diferite planuri, legate de constituirea unui "regat al Poloniei ", sau a unei .,Ucraine
Mari", austrofilă, în care urma să fie inclusă şi Bucovina, victoria bolşevicilor asupra
Kievului, ia 1 5/28 ianuarie 1 9 1 8, şi evolutia evenimentelor pe Frontul de Răsărit au
silit guvernul austriac să abandoneze planurile oficiale şi să accepte refacerea unui aşa
- zis Regat ai Haliciului, prin unirea Galiţiei Orientale, a Bucovinei şi a "Rusiei
subcarpatice" într-o mare provincie, sub sceptrul Casei de Austria. Acest târg s-a
negociat şi s-a încheiat la 27 ianuarie/9 februarie 1 9 1 8, la Brest - Litovsk, fiind
supranumit "pacea pâinii". În schimbul acestei rezolvări politice favorabile
ucrainenilor, ei trebuiau să furnizeze Austriei un milion de tone de grâu. Românii, ca
şi celelalte naţionalităţi implicate, au protestat, respingând cu indignare astfel de
planuri. Din cele de mai sus, rezultă că Bucovina era râvnită de ruşi, ucraineni,
austrieci, polonezi, însă românii bucovineni, exploatând situaţia poli tico - militară, aşa
cum evoluase în prima parte a anului 1 9 1 8, din toamna aceluiaşi an, au trecut hotărât
să-şi direcţioneze viitorul, prin Unirea necondiţionată cu România.
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U n i rea Bucovinei cu RomAnia
De la început trebuie subliniată importanţa pe care a avut-o semnarea, de
către reprezentanţi abil itaţi ai României, Rusiei, Franţei şi Marii Britanii, a
documentelor ce au alcătuit Convenţia politico - militară, din 4/1 7 iulie 1 9 1 6. Această
convenţie prevedea: garantarea integrităţii teritoriale a Regatului şi reunirea cu aceasta
a B ucovinei, Transilvaniei şi Banatului; intrarea în război numai împotriva Austro Ungariei (aşadar, nu şi împotriva Gennaniei, imperiului otoman şi a Bulgariei);
încetarea legăturilor economice cu Puterile Centrale şi drepturi egale pentru statul
român la viitoarea Conferinţă de pace. Prin unnare, Bucovina până la Prut, cu capitala
sa, Cernăuţi, era recunoscută şi de către Rusia ca parte componentă a statului naţional
unitar român. Mai mult, annatele ruseşti aveau să lupte, cot la cot cu cele române,
pentru eliberarea de sub ocupaţie austriacă a acestei străvechi vetre româneşti,
conform înţelegeri lor întărite prin Convenţie.
Odată cu extinderea spiritului de dezordine şi anarhie, a nestăpânirii situaţiei
create în Rusia, şi în Bucovina au început să ia fiinţă comitete revoluţionare ostăşeşti,
atât ruseşti, cât şi ucrainiene, abia proclamat. Haosul şi nesiguranţa au luat proporţii
fără precedent. S-a dezlănţuit o cruntă prigoană împotriva românilor bucovineni,
aceştia fi ind ameninţaţi cu moartea, acuzaţi de spionaj şi trădare. Mulţi dintre ei au
fost nevoiţi să ia drumul bejeniei în România. Aici a fost editată , la Bucureşti,
"
"Revista Bucovinei . O bogată activitate au desfăşurat membrii Comitetului
refugiaţilor bucovineni sub preşedinţia lui Ion Nistor, mai ales în rândul studenţilor şi
al elevilor, ca şi al ostaşilor. Mulţi bucovineni luaţi în annata austriacă şi căzuţi mai
apoi prizonieri la ruşi au fost organizaţi în regimente, alături de fraţii lor ardeleni şi
bănăţeni. Câteva asemenea unităţi au sosit la Iaşi, la 8 iunie 1 9 1 7, unde, în Piaţa
Unirii, li s-a făcut o primire entuziastă. Ion Nistor li se adresa astfel : " Steagul la care
aţi jurat nu este nou pentru toţi. Sub cutele lui au biruit strămoşii noştri la Codrii
Cosminului. Vouă, soarta v-a rezervat cea mai mare cinste de care se pot învrednici
fiii Bucovinei : cinstea de a împlânta din nou steagul naţional la Suceava şi la Cernăuţi,
de care fusese smuls acum 1 43 de ani de către răpitoarea pajură habsburgică" . Peste
puţin timp s-a constituit, la laşi , Comitetul naţional al Românilor ardeleni şi
bucovineni, aflători în Moldova şi Basarabia, şi Corpul ofiţeresc de voluntari.
Cu prilej ul tratativelor de pace de la Brest - Litovsk s-au iscat serioase
divergenţe între partea rusă şi cea ucraineană. Cu acordul al iaţilor, România a fost
nevoită să încheie pace separată (mai 1 9 1 8). Teritoriul 3ucovinei, stăpânit de către
austrieci, unna, potrivit prevederilor acestei păei, să fie mărit prin înglobarea ţinutului
Hotinului, o parte din ţinutul Dorohoiului şi din j udeţul Fălticeni (Baia). Aceste
prevederi, din fericire, n-au mai avut valabilitate în unna slăbirii poziţiei Germaniei şi
Austro - Ungariei din vara anului 1 9 1 8, a prăbuşirii acestora. În numărul 2 al
"
"Glasului Bucovinei" a fost publicat articolul " Dumnezeu s-o ierte , prin care era
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spulberat mitul monarhiei habsburgice. Ziarul era difuzat în Ardeal, la laşi şi î n
rândurile bucovinenilor refugiaţi la Chişinău şi în a l t e părţi a l e Basarabiei.
În acest context, a luat fi in)ă, l a Cernău)i, în ziua de

27 octombrie 1 9 1 8, o

Adunare Constituantă, 5ub preşedinţta lui Dionisie Bcjan. La această manifestare au

fost prezenti deputaţii români din Parlamentul de la Viena, foştii deputaţi din ultima
Dietă bucovineană, primari din localită)ile provinciei, alţi reprezentanţi ai populaţiei
româneşti. În moţiunea adoptată, rcprezentaţii respectivi se declarau, "în puterea
suveranitătii naţionale, Constituantă a acestei ţări româneşti''. Constituanta hotăra

,.unirea

Bucovinei

integrale

cu

celelalte

ţări

româneşti

într-un

stat

naţional

independent" şi urma să purceadă .,spre acest scop în deplină solidaritate cu români i
d i n Transi lvania şi Ungaria" Constituanta a instituit un Consiliu Naţional, alcătuit de

50 de membri i. "spre a conduce poporul român din Bucovina şi a-i apăra drepturile şi

spre a stabili o legătură între toţi românii''. Moţiunea respingea, "cu hotărâre, orice
incercare care ar ţinti la ştirbirea Bucovinei", precizând totodată că se urmăreşte a se
trăi în în)elegere cu celelalte popoare conlocuitoare. Moţiunea de unire, prezentată de
Iancu Flondor, a fost primită în unanimitate şi cu îndelungateaclamaţii.
Consiliul naJional a instituit un organ ism cu caracter de guvern, Consi liul
Secretarilor de Stat, compus d i n 14 secretari de stat, cu un comitet executiv, compus

din Iancu Flondor (preşedinte), Vasile I3odnărescu, Radu Sbiera şi L.Tomoioagă

(seeretari). Hotărâri le Adunării au fost aduse la cunoştinţa guvernatorului Ezdorf, care

a fost somat să transmită puterea administrativă guvernului nou constituit. Asemenea
Declaraţiei de la Oradea,

a Comitetului Executiv al Partidului Naţional Român, şi

declaraţia lui Vaida ·- Voevod din parlamentul de la Budapesta, hotărârile Adunării
Constituante au avut o i mportanţă deosebită în desprinderea de Imperiu, pe baza
principiului autodeterminării naţionale, în vederea unirii cu Ţara.
Pentru contracararea ac)iunilor anarhice şi periculoase

întreprinse

naţionaliştii ucraineni, s-a cerut sprijinul armatei române. Drept urmare, Divizia

de

8

l n fanterie, cu garnizoana în Botoşani, sub comanda generalului Iacob Zadâc, a intrat,

la 9 noiembrie

1 9 1 8, în Bucovina. În proclamaJia dată cu acest prilej se spunea, printre

altele. "Trecând hotarul pus intre noi de o soartă vitregă acum o sută de ani şi mai
bine, trupele române sosesc în mijlocul vostru aducându-vă dragostea şi sprijinul lor,
pentru libera împărtire a dorinJelor

născute din dreptul legitim al popoarelor de a

dispune de soarta lor". La I l noiembrie

1 9 1 8, unităJile române păşeau în Cernăuţi. În

amintirile sale, profesorul N . Tcaciuc - Albu reflectă primirea entuziastă făcută

armatei .

Clasa intelectuală era îmbibată de cultura românească" - scria el. De la
"
Cernăuţi trupele au înaintat până la vechea granita a Bucovinei şi a Moldovei de pe
Ceremuş, Colacin şi Nistru. La

27 noiembrie 1 9 1 8, tricolorul a fost arborat pe clădirea

Universitătii, iar a doua zi a fosl convocat Congresul General al Bucovinei "pentru
stabi lirea rapoartelor politice ale fostei provincii austriece cu regatul Român".
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La Congres au fost şi invitaţi şi reprezentanţii ucrainenilor, germanilor,
polonezilor şi evreilor. N-au venit decât reprezentanţii germanilor şi polonezilor,
precum şi delegaţi ai câtorva sate ucrainene, evreii lipsind. Deschis la ora I l , în sala
de Marmoră a Mitropol iei, Congresul a întrunit 74 de membrii ai Consiliului Naţional
Român, şapte delegaţi germani, şase delegaţi polonezi şi 1 3 din comunele ucrainene
(între care s-au aflat şi mulţi români, după nume, precum Teodor Mardare, Nicolae
Răileanu, Gheorghe Ţintă sau Ionică Mintici). Basarabia era reprezentată de Pan
Halipa, Ion Pelivan, Ion Buzdugan şi Grigorie Cazacliu. Lucrările Congresului au fost
conduse de Iancu Flondor, şeful guvernului bucovinean, cum rezultă din salutul de
rigoare al lui Dionisie Bejan, preşedintele Consiliului Naţional. Într-un entuziasm de
nedescris s-a dat citire Declaraţiei de Unire, care în sinteză, fhcea următoarele
precizări : " Bucovina a făcut pururea parte din Moldova şi în jurul ei s-a închegat
statul. În perimetrul Bucovinei se găsesc gropniţele domneşti de la Rădăuţi, Putna şi
Suceviţa şi alte urme scumpe din trecutul Moldovei. Fii acestui pământ, sub
conducerea aceloraşi domnitori români, şi-au păzit moşia românească, până ce în
1 774, prin vicleşug, ea a fost smulsă din trupul Moldovei de coroana Habsburgilor.
1 44 de ani au luptat bucovinenii, ca nişte mucenici, pe toate câmpurile de bătaie din
Europa, sub steag străin, pentru gloria Austriei. A venit ceasul ca ţările române dintre
Nistru şi Tisa să formeze un singur stat unitar". Congresul a hotărât în unanimitate
Unirea necondiţionată a Bucovinei, în vechile ei hotare până la Ceremuş, Colacin şi
Nistru, cu Regatul României. Apoi, în Piaţa Unirii, s-a încins o uriaşă horă; Un martor
ocular consemna: "0 sărbătoare cum poate n-a mai fost de pe timpul lui Ştefan cel
Mare, după vreo mare victorie".
Desigur, Unirea din 28 noiembrie 1 9 1 8 n-a fost decât începutul unui profund
proces de reforme şi desăvârşire a unirii. La telegrama Congresului bucovinean,
privind Unirea cu România, a răspuns regele: "Din adâncul sufletului meu, mulţumesc
proniei cereşti că mi-a îngăduit ca sub domnia mea, fi ica răpită acum 1 44 de ani să se
reîntoarcă la sânul ţării - mame, aducând noi forţe pentru propăşirea neamului " . O
delegaţie de 1 5 persoane bucovinene, sub conducerea lui Iancu Flondor, a predat
regelui Mesajul Unirii. La 1 8/3 1 decembrie 1 9 1 8, apărea Decretul - lege privitor la
Unirea Bucovine cu Ţara. Pe moment au rămas în vigoare vechile legi şi ordonanţe,
schimbările putându-se face prin decrete - legi. Pentru Bucovina intrau în Guvern doi
miniştri de stat fără portofoliu, unul însărcinat cu administraţia, având sediul la
Cernăuţi, iar celălalt la Bucureşti. La 1 ianuarie 1 9 1 9, Iancu Flondor era ministru la
Cernăuţi , iar Ion Nistor la Bucureşti. Serviciul administrativ local cuprindea 9
secretariate. Afaceri le externe, armata, siguranţa generală a statului, vămile, P.T.T.
ţineau de puterea centrală de la Bucureşti. Între timp, raporturile dintre cei doi miniştri
bucovineni s-au deteriorat, Iancu Flondor socotea că procesul de unificare era prea
accelerat, acesta fiind sacrificat şi înlocuit cu Ion Nistor. Au avut loc remanieri în
administraţie şi justiţie. În locul limbii germane a fost introdusă l imba română, ca
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limbă oficială, în administraţie, j ustiţie şi şcoli; j andarmeria a fost reorganizată după
sistemul românesc, au fost numiţi noi j udecători şi procurori. De asemenea, a luat
fiinţă Curtea de Apel a Bucovinei (la Cernăuţi), iar din aprilie 1 920, ministrul delegat
devenea preşedintele Comisie Bucovinei, cu misiunea de a lichida serviciile regionale.
La 24 octombrie 1 920, a fost inaugurată Universitatea românească din Cernăuţi ;
grădina familiei Hurmuzaki, de la Cemauca, a fost achiziţionată pentru Universitate;
în fruntea judeţelor au fost numiţi prefecţi români. Prin Legea agrară, din 1 9 1 9, au fost
expropiate, în Bucovina, 973 1 O ha de pământ arabil, cu care au fost împroprietăriţi
ţăranii, fără deosebire de naţionalitate. . ,Societatea meseriaşilor, comercianţilor şi
industriaşi lor români din Moldova de Sus" a dat impuls acestor sectoare de activitate.
Tinerii talentaţi, deşi unii dm ei săraci, au primit burse şi au putul urma şcoli de arte şi
meserii, gimnazii şi licee comerciale şi industriale.
Pe plan extern, prin pacea de la Saint Germaine en Laye, Austria se
transformase într-un stat foarte mic (84000km\ recunoscând vecinilor săi
independenţa şi teritoriile care h se cuveneau ( 1 O septembrie 1 9 1 9). Art.59 prevedea:
"Austria renunţă în ceea ce priveşte, în favoarea României, la toate drepturile şi
titlurile asupra păr(ii fostului Ducat al Bucovinei cuprinsă dincoace de fruntariile
României, astfel cum vor fi fixate ulterior de principalele puteri al iate şi asociate'·. Pe
bună dreptate, istoricul britanic G.M.Trcvelyan alirma că: "în general, trasarea
frontierelor europene nu a fost rău făcută la Vesaillcs. Europa nouă era alcătuită dintr
un număr de state ce se sprij ineau pe adevăratul principiu al na]ionalităţilor. Într
adevăr, statele care au devenit moştenitoarele Austro - Ungariei se fonnaseră prin
vrerea propriilor lor populaţii, drept rezultat al ultimei etape a război ului, chiar mai
înainte ca oamenii de stat să se întruncască la Versailles spre a confirma schimbarea''.
Prezenţa României, alături de ţările mici şi mijlocti, ca membră fondatoare a Societăţii
Naţiunilor ( 1 9 1 9) relevă mutaţii le petrecute în lume şi, în special, în Europa.
După votarea Constituţiei din 1 923, Bucovina s-a integrat total în viaţa
economică, socială, administrativă a României, deşi şi-a păstrat până în 1 932,
ministrul său în guvernul de la Bucureşti. Miniştrii respectivi erau, de regulă, figuri
marcante ale mediului românesc bucovinean: Ion Nistor (în mai multe rânduri), Ion
Stârcea şi Teofil Săveanu. Biserica ortodoxă -- pivot al rezistenţei şi existenţei
româneşti în Bucovina - şi-a păstrat mitropolia de la Cernăuţi, având în subordine şi
episcopia Hotinului, la cânna acesteia fiind, în decursul anilor, Vladimir Repta (până
în 1 924), apoi Nectarie Cotlarciuc (până în 1 935), Visarion Puiu (a cărui păstorie
durează până la l i mai 1 940, când şi-a prezentat demisia); la 1 3 iunie 1 940, a fost ales
mitropolit Tit Simedrea. În aceşti ani, a fost soluţionată chestiunea fondului bisericesc
al Bucovinei, în interesul clerului.
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Bucovina în cadrul Româ niei Mari
În anul 1 930, a fost efectuat recensământul populaţiei cu următoarele date
pentru Bucovina:379:6 9 1 români� 4 1 ,0 1 % din populaţia provinciei, ucrainenii (ruteni,
huţani)236. 1 30 (adică 27,7%), evreii 82.492 ( 1 0,8 1 %) aşezaţi cu precădere în mediul
urban, germani i 75.533 (8,8%), aceştia erau urmaţi de polonezi, unguri, ruşi, anneni,
cehi, slovaci, ţigani ş.a. Cernăuţul era un oraş cosmopolit - moştenire de la austrieci loc unde se ciocneau diferite interese, materializate în unele conflicte, cu unele
consecinţe. Totodată, capitala Bucovinei devenise un important centru cultural
românesc, mai ales în activitatea Universităţii, care funcţiona cu patru facultăţi : Drept
ştiinţe de stat. Litere şi fi lozofie, Ştiinţe, Teologie, la acestea se adaugă
Conservatorul de muzică şi artă dramatică. Universitatea a fost încadrată cu elemente
româneşti �nere, dar capabile. Cernăuţiul mai avea un liceu militar - cu remarcabilă
reputaţie, un seminar, mai multe licee teoretice de băieţi şi fete, comerciale, industriale
şi gimnazii.
Bucovina sub stăpânirea imperială a fost socotită şi tratată ca o provincie
periferică, mult rămasă în urmă faţă de alte zone al marii Austri i. Totuşi, cu
moştenirea prel uată în 1 9 1 8 şi în urma măsurilor luate în anii de după U nire, s-au
înregistrat unele schimbări în bine, în sensul că din punct de vedere economic şi social
această provincie românească a cunoscut progrese de seamă. Continuau să fie
deficitare unele judeţe în ceea ce priveşte cultura cerealelor; Cemăuţul avea 67% din
suprafaţa j udeţului aptă pentru culturile de porumb, secară, grâu, orz, ovăz, în timp ce
Câmpul ungul avea doar 2% pentru astfel de culturi, în schimb dispunea de 1 92.390 ha
de păduri, păşuni, pomi fructiferi, ocupaţia principală era creşterea vitelor, exploatarea
lemnului, prelucrarea produselor lactate (şi în celelalte j udeţe bucovinene). În zona
muntoasă se dispunea de roci cristaline (granite, gneisuri), ape minerale acidulate
(Vatra Domei, Poiana Negri, Dorna Cândrenilor), sulfuroase (Iacobeni), minereuri
metalice (mangan la I acobeni şi Dorna). În toate judeţele funcţionau multe mori
ţărăneşti, fabrici de bere şi spirt, de cherestea, mezeluri, de zahăr, brânzeturi şi unt ş.a.
Bucovina a fost şi este recunoscută ca o zonă renumită în creşterea vitelor: oile, vacile
de lapte, caii.
Întreaga B ucovină, atât de iubită şi de preţuită de marile personalităţi de
cultură şi ştiinţă, începând cu M. Eminescu, V. Alecsandri, Nicolae Iorga etc, etc, etc,
este un muzeu, o relicvă scumpă poporului român. E vorba de vestitele mănăstiri
medievale - fală a Europei, Dumbrava Roşie - amintire a strălucitei victorii împotriva
polonezilor, oraşul Vijniţa, leagănul familiei Tăutul, de Storojineţ, unde se află
conacul lui Iancu Flondor - omul nr. l al Unirii din 1 9 1 8, mănăstirea Putna, ctitorie şi
loc de veci a lui Ştefan cel Mare şi Sfânt ridicată după victoria de la Lipnic împotriva
tătarilor, de zidurile cetăţii de Scaun ale Sucevei, întemeiată de Petru Muşat, stâlpul l ui
Vodă din oraşul Vama, biserica Toporăuţi, înalţată de Miron Radu Bamovschi,

-·
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conacul şi biserica de la Cernauca a familiei Hunnuzaki etc. Totodată, pe teritoriul
Bucovinei există biserici, monumente, locuri legate de locuitorii veniţi pe aceste
meleaguri: ucraineni, german i, polonezi, evrei, anmeni. Minorităţi cu care românii, de
a lungul timpului, s-au inteles bine, efectuându-se şi mai multe căsătorii mixte. Ziarul
..Timpul", din 6 martie 1 938 publica o statistică, , potrivit căreia, în cei 1 7 ani trecuţi
de la U nire, au fost contractate 1 33. 1 1 5 căsătorii mixte, în care unul din parteneri era
român.
Realitatea ne arată, totodată, că în aceşti ani, mulţi români au continuat să
emigreze în S . U .A şi Canada, unii dintre ei se declarau că sunt ruteni pentru a putea
obtine mai uşor paşaportul; existau adevărate reţele pe această problemă, escrocheria
era activă şi în această perioadă, mulţi ţărani au fost înşelaţi.

A doua răpire a Bucovinei
in Bucovina au apărut şi publicaţii mai puţin cunoscute: .,Tribuna" - organ
independent, apărea la Cernăuţi, din 1 929, şi .,Timpul ". Prin Constituţia din 1 938 s-a
realizat o nouă arondare administrativă, înfiintându-se ţinutul Sucevei, care cuprindea
Bucovina,jude]ele Dorohoi şi Hotin, în fruntea acestuia se afla un rezident regal.
Odată început cel de-al doilea război mondial, situaţia din Europa devenise
foarte complicată şi nesigură pentru multe state şi popoare. Continua, însă, să
funcţioneze din plin Tratatul sovieto - genman, din 23 august 1 939, îndeosebi anexa
secretă a acestuia. Rusia sovietică exploata cu succes condiţiile nou create în unma
mutaţiilor petrecute în vestul Europei. A ocupat o parte din Finlanda, şi-a anexat
Tările Baltice, a cotropit jumătate din Polonia şi. imediat după căderea Frantei sub
loviturile maşinii de război germane, din iunie 1 940, a socotit că e timpul propice
pentru a profita din plin, ridicând noi pretenţii imperialiste. Deşi România se declarase
neutră la declanşarea conflictului din 1 septembrie 1 939, vâltoarea războiului se
apropia ameninţător de grani]ele ţării noastre. La 30 aprihe 1 940, ambasadontl român
la Moscova, Davidescu, raporta că ataşatul mil itar turc îl informase despre masivele
concentrări de trupe şi material de razboi sovietic în apropiere de Nistru. La 4 mai
1 940, şeful secţiei consulare române de la Moscova întreprindea două călătorii în zona
I .Jol · , constatând prezen]a unui număr mare de trupe la frontiera Bucovinei. Ofiţerii
sovietici se lăudase faţă de localnici că "eliberarea" Basarabiei va sosi curând,
învăluirea venind însă dinspre nord, din Galiţia şi Ucraina Subcarpatică, şi nu din est
cum se aşteptau românii. Aceeaşi sursă transmitea Bucureştiului că infonmaţii identice
deţinea consulul american, M. Ward. El îl avertizase pe Davidescu despre un posibil
atac al ruşilor în Bucovina. Toate acestea se petreceau după cunoscutul discurs în
sovietul suprem de V.M. Molotov, la 29 martie 1 940.
În timp ce oficialităţile ruse îşi continuau declaraţiile liniştitoare, arătând că nu
au, în privinţa Bucovinei, decât intenţii paşnice, semnele de îngrijorare se înteţeau tot
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mai mult. La 20 mai 1 940, Mascia, insărcinatul cu afaceri ad - interim al Italiei, ii
telegrafia lui Ciano (ministrul de externe italian) de la Moscova: "De câteva zile
circulă zvonuri despre importante mişcări de trupe spre Basarabia. Ştirea este lansată
de ataşatul militar turc şi confirmată de Oficiul militar al ambasadei germane. Toţi
miniştrii balcanici sunt alarmaţi. Ambasadorul german manifestă mult calm. " .În
aceeaşi perioadă, Biroul 2 de informaţii al armatei raporta că germanii din Bucovina
au colectat pentru soldaţii Reichului, aflaţi pe front 3000 perechi ciorapi şi 3000 de
pieptare. Tot in această perioadă, directorului Institutului ştiinţific german din
Bucureşti a conferenţiat, la Cernăuţi, despre "Nietzsche şi prezentul", în final spunând:
,.acţiunea germană din România se desfăşoară în concordanţă perfectă cu interesele
politice şi economice ale Reichului, iar minoritatea germană se încadrează tot mai
mult în acţiunea pan germană''. Lucrurile erau destul de clare pentru toată lumea.
La începutul lunii iunie 1 940, M1klos Horthy, regentul Ungariei, îi trimitea,
prin intermediul lui Telcki, o scrisoare lui Hitler. Referindu-se la spectaculoasa
înfrângere a Franţei, el spunea că a sosit momentul ca ungurii, împreună cu bulgarii ,
să-şi realizeze pretenţiile teritoriale făţă d e România. O Ungarie puternică, c u graniţele
la Carpaţi - sublinia acesta - ar constitui un avanpost sigur în Răsărit şi pentru
Germania. Pe de altă parte, în timp ce evreii din România şi în special cei din Ardeal
păreau mulţumiţi cu toţii de dominaţia română'", ungurii n-ar fi putut să se lase
"
mituiţi, aplicând faţă de evrei, politica Reichului. Şi această situaţie dovedea cât de
izolată era România şi cât de ineficace au fost manevrele lui Carol al-Il-lea în
domeniul politicii externe. Contextul menţionat sublinia faptul că a doua răpire a
Bucovinei se afla în strânsă legătură cu acţiunea U.R.S.S. pentru ocuparea Basarabiei.
Desfăşurarea evenimentelor aşa cum rezultă din documentele vremii . La 23
iunie, ora 9,26, ambasadorul german la Moscova, contele von Schulenburg, era faţă în
faţă cu V . M.Molotov, care îi declara că "rezolvarea problemei basarabene nu suferă
nici o amânare". Însă nu chestiunea Basarabiei îl preocupa pe diplomat, ci faptul că
cererile sovieticilor se extindeau şi asupra Bucovinei, cu motivaţia că aceasta ar fi fost
populată cu ucraineni. Acelaşi Schulenburg trimitea numai peste două ore o altă
telegramă la Berlin, comunicându-i lui Ribbentrop că reuşise să-I convingă pe
Molotov să amâne momentul trecerii la acţiune până la 25 iunie, timp în care trebuia
să sosească răspunsul la întrebările solicitate prin prima telegramă. Aici trebuie
menţionat faptul că Hitler, la auzul măririi pretenţiilor sovietice asupra Bucovinei, a
avut o reacţie extrem de violentă: "Nu vreau să fiu luat drept un imbecil de către ruşi".
Drept răspuns, Ministrul de Externe german, într-o notă transmisă Kremlinului, arăta
că pretenţiile sovietice asupra Bucovinei constituie o noutate, precizând că în trecut
aceasta a aparţinut Coroanei austriece (deci niciodată Rusiei - n.n.) şi este "dens
populată de germani " . Faţă de această atitudine germană, sovieticii, la 26 iunie 1 940,
au fost nevoiţi să se limiteze numai la partea de Nord a Bucovinei cu oraşul Cernăuţi.
Surprinderea autorităţilor române era şi mai mare decât cea a germanilor, dar România
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izolată, lipsită de sprijinul german va cădea presiunilor şi va accepta ultimatumul.
Î nainte de a trece la alte probleme, se cuvine să menţionăm că noutatea" cu pricina nu
"
era chiar pentru prima dată. Î ncă de la tratativele de la Viena, din 1 924, diplomatul
sovietic, participant la discuţii, referindu-se la referendumul în problema Basarabiei, a
făcut şi următoarea afirmaţie: " Numai pe această cale guvernul român se va putea
elibera de învinuirea că deţine Basarabia cu forţa, după cum deţine şi Bucovina
împotriva voinţei majorităţii ţăranilor ucraineni care locuiesc în această provincie" .
Aşadar, Rusia Sovietică, şi în 1 924, contesta dreptul legitim şi firesc al României
asupra Bucovinei şi, totodată. problema Bucovinei era ridicată în strânsă corelare cu
cea a Basarabiei. Or, noi ne reamintim de planurile Austro - Ungariei, din partea
finală a anului 1 9 1 8, când Bucovina a fost vândută pe cereale, din cauza foametei, iar
pacea de la Brest - Litovsk a fost contestată de sovietici, ca fiind imperialistă.
Momentul prielnic pentru a pune problema Bucovinei pe tapet a fost socotit iunie
1 940, când Germania. concentrându-şi eforturile în vest, aflată în perspectiva unei
confruntări decisive cu Anglia, după înfrângerea Franţei, nu era dispusă să se opună
pretentiilor expansionistc sovietice. Garanţiile germane date României, în august
1 940, au iritat Kremlinul. Cu prilejul vizitei, la Berlin, a lui Molotov, din toamna
anului 1 940, acesta a comunicat interlocutorilor săi germani, printre altele, şi intenţia
sovieticilor de a dobândi şi restul Bucovinei. Faptele, aşa cum s-au petrecut, sunt mai
multe şi de amănunt privind succesiunea demersurilor şi târgui dintre Moscova şi
Berlin şi în problema Bucovinei. Din fericire, înghiţirea întregii Bucovine nu s-a
materializat, aceasta nu înseamnă că chiar în condi!iile de astăzi şi ale celor viitoare,
ideea ar fi abandonată de pretenden!i, mai ales că au primit şi încurajări prin Tratatul
româna - ucrainean din anul 1 997. Totodată, din nefericire, rapturile teritoriale,
inclusiv partea de Nord a Bucovinei, din iunie 1 940, pe baza acelui blestemat Tratat,
cu Protocolul său secret, din 23 august 1 939, au căpătat confirmarea internaţională
prin Tratatul de la Paris, din 1 947.
La întâlnirea ,.particulară" a delegaţiei române la Conferinţa de Pace, de la
Paris, cu cea sovietică, când s-a ajuns la problema Basarabiei, V.M.Molotov ministru de externe sovietic - a refuzat să discute chestiunea, aducând acuze
României. La întrebarea delega!iei române privind viitorul Bucovinei de Nord şi al
Ţinutului Herţa, Gheorghe Gheorghiu-Dej a declarat, ulterior, la o Plenară a C.C. al
P.M .R., potrivit căreia V.M Molotov a spus că teritori ile respective au fost incluse în
graniţele Uniunii Sovietice, pe o perioadă de 25 de ani'', ca despăgubiri din partea
"
României pentru ocuparea Basarabiei.. În continuare, liderul român a apreciat că la
Conferinţa de Pace, guvernul sovietic a participat la umilirea şi nedreptă!irea
României şi a cetăţenilor săi. Î n ceea ce priveşte cei "25 de ani", din spusele lui
Molotov, românii s-au convins, de multă vreme, că totul a fost vorbe goale.
Prin forţă şi dictat, U.R.S.S., nerespectând nici termenele proprii din
ultimatumuri, a recurs la agresiune, pătrunzând în spaţiul aerian şi terestru al
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României. Dintr-o "greşeală", depăşind l inia trasată pe hartă, trupele sovietice au
ocupat Ţinutul Herţa, zonă compusă din oraşul cu acelaşi nume şi circa 30 de sate şi
comune, ce aparţineau de j udeţul Dorohoi. Primii eroi ai apărării pământului
strămoşesc, atunci, au dat jertfa lor supremă. Căpitanul Ion Boroş, Sublocotenentul
Alexandru Dragomir şi soldatul Solomon; atunci când ofiţerul român a încercat să
parlamenteze cu agresorii, aceştia au deschis focul cu mitralierile de pe tancuri
omorându-i pe loc pe patrioţii români. Ceilalţi ostaşi ai căpitanului Boroş (R. l 6 A.) s
au împrăştiat, iar trupele sovietice au ocupat Herţa.acest teritoriu, după cum se ştie, a
fost integrat Ucrainei, deşi nici picior de ucrainean sau rutean nu se afla atunci în acea
zonă, ca locuitor băştinaş. Încă o dovadă că dreptatea umblă întotdeauna cu capul
spart, iar peştele cel mare înghite pe cel mic.
Retragerea Armatei Române din Bucovina, ca şi din întreaga Basarabie, a fost
umilitoare şi dezonorată, a marcat o pagină tristă din istoria sa. De fapt, nu ea a fost de
vină, ci conducerea ţării, care a ordonat retragerea din teritoriile româneşti Basarabia,
Bucovina şi Ţinutul Herţa, iar în august şi din părţile de vest, nord şi est ale
Ardealului. Referitor la această situaţie, Gheorghe Tătărescu, preşedintele Consiliului
de Miniştri de atunci, afirma: "Aduc în numele ţării un omagiu de recunoştinţă
armatei, care a vegheat până mai ieri la hotarele Nistrului şi căreia i-am impus cea mai
dureroasă jertfă: să se retragă fără l uptă şi să cedeze pământ românesc. Recunoştinţa
ofiţerilor şi trupei, care şi-au înfăşurat cu strângere de inimă drapelele şi stindardele şi
care au executat fără murmur ordinul dureros dat în numele raţiunii superioare a
conservării Statului " .
Pentru populaţia din teritoriile ocupate de sovietici a început un adevărat
calvar. Întreaga gamă, recunoscută, de altfel, de persecuţii, crime, suspiciuni,
denunţuri imaginare (dacă cineva avea necaz pe un anume cetăţean şi voia să se
răzbune, îl pâra la autorităţile sovietice şi fără nici o judecată, noaptea era luat de la
domiciliu şi dus în adâncuri de Siberii, de unde, de regulă, nu mai scăpa cu viaţă). Sute
de mii de români bucovineni din rândul celor peste 1 .300. 000 ridicaţi de sovietici în
teritoriile ocupate (Basarabia, Bucovina, Herţa) şi-au pierdut viaţa sau au rămas în
Siberia. Alte sute de mii au luat drumul refugiului, exilului ş.a. Monstruoase crime au
fost săvârşite împotriva românilor care aveau "vina" că sunt români şi nu erau de
acord cu j ugul impus de străinii ocupanţi, năvălitori de pe alte meleaguri. Cum altfel
pot fi calificate crimele odioase săvârşite de ocupanţii sovietici împotriva unor români
bucovineni după ce acest petec de pământ românesc a intrat sub stăpânirea acestor
hapsâni şi nepoftiţi, decât aşa cum merită a fi calificate - oribile. În cartea de reportaje
de război, intitulată "Ard malurile Nistrului", sub semnătura l ui Constantin Virgil
Gheorghiu, printre altele, se relatează: " Cineva ne povesteşte că vreo câteva sute de
români au fost ridicaţi din Cernăuţi cu câteva zile mai înainte de către poliţia
comunistă şi ucişi prin strivirea cu tancurile aproape de Nistru . . . Cum s-au petrecut
aceste fapte oribile? Arestatii au fost legaţi unul de altul şi au fost aşezaţi cu faţa în jos
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

230

ACTA MOLDAVIAE SEI'TENTRIONALIS

pe pământ, într-un câmp de pe malul Nistrului. După ce au făcut acest pod viu,
tancurile sovietice au trecut peste ei cu uruitul lor macabru. Au fost asasinaţi acolo
prin strivirea cu tancurile câteva sute de oameni. Peste cadavrele lor, transformate în
mormane de carne diformă, a fost aruncată apoi lărână. A existat vreo dată pe lume un
mormânt mai grav?'". Te îngrozeşti numai când citeşti despre aşa ceva. Într-adevăr o
atrocitate incredibilă, care, dorim, să nu se mai repete niciodată nicăieri pe planeta
noastrăl
Nu putem trece mai departe fără să subliniem masacrul, din prima decadă a
l unii aprilie 1 94 1 , de la Fântâna Albă şi de la Lunea. Era la mai putin de un an de când
partea de Nord a Bucovinei a fost ocupată de sovietici ŞI autorităţile puse în slujba lor,
românii bucovineni aj unseseră într-o stare disperată. Ţăranii români din Fântâna Albă
şi apoi şi cei din Lunea, împreună cu alti conationali din satele din jur au hotărât să se
adune şi să treacă în teritoriul liber al României, mai ales că sovieticii au promis că nu
'or crea obstacole celor care vor dori să facă acest lucru. Numai că lucrurile nu au stat
aşa cum s-a spus. Asupra sutelor şi sutelor de români din zonă, grănicerii sovietici au
deschis un foc ucigător, răpind viaţa unor bărbaţi, bătrâni, femei, copii nevinovati.
Nici până în prezent nu se ştie câţi oameni au fost masacrati. Nu se vrea s� se facă
lumină în această monstruozitate. Accesul la arhivele KGB nu este permis, cu toată
"democraţia·· de care se face mult caz. Simbriaşii criminalilor .,inventează" tot felul de
născociri pentru a ascunde faptele ca ptsica cum îşi ascunde . . . Aceştia acuză pe români
de fascism, anarhie (ţăranii în cauză), iar Româma ca fiind un stat imperialist ce a
urmărit anexarea de teritorii străine, punând la cale investigaţii. Acei lărani omorâli ca
nişte animale prin pădure au renun Jat la avutul lor, agonisit de o viată, la locurile
băştinaşe, atât de scumpe fiecărui om cu mintea întreagă, la mormintele înaintaşilor, la
ogoarele deja însământate, la animalele din saule, la tot, şi au luat drumul pribegiei,
preferând mai bine să moară decât să trăiască in umilintă, sub jug străin, îngenunchiaţi
în fala duşmanului de moarte. Ei erau conştienţi că măsurile draconice nu întârzie să
apară, dacă în vreun fel se vor împotrivi cotropitorilor. De fapt la puţin timp după
masacru, in iunie 1 94 1 , au fost deportate 1 3000 de familii de tărani, intelectuali
români bucovineni, in glaciala Sibcric, Kazahstan ş.a. Desigur aceste crime, inclusiv
omorârea prin infometare - au fost săvârşite nu de ucraineni, ci de autoritătile
sovietice, de cei care hotărau soarta popoarelor şi a oamenilor nevinovaţi. Criminalii,
care au avut mâinile şi conştiinta pline de sânge românesc, la Fântâna Albă şi Lunea,
sunt socotiţi de către cei care proslăveau astfel de fapte, drept ,.martiri" ai patriei
sovietice şi ucrainene. Ei nu au nici un pic de respect faţă de victime şi de urmaşii lor,
proslăveau ura şi neomenia. Crimele nu pot li uitate şi nu trebuie uitate n iciodată. Dar
vinovaţii trebuie să răspundă. Martirii poporului români cer dreptate şi scoaterea la
lumină a adevărului.
"Suntem copii ai suferinţei. Dar tocmai această îndelungată şi amară suferinţă
- scria M . Sadoveanu - ne-a legat mai strâns de acest pământ. E bunul nostru, e
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credinţa şi nădejdea noastră. Noi suntem oamenii acestui pământ! Au trecut peste
aceste meleaguri multe limbi rele. Au fost neamuri ale pustiei. Au venit ca aduse de
vânt; şi s-au mişcat ca nisipurile mări i ; s-au dus. Noi am prins rădăcini aici, ca şi
codrii străvechi, noi ne-am înfrăţit cu pământul. Ne-au bătut furtunile, dar am stat pe
loc ca să vină ceasul înfloririi ".
Elibera rea părţii de Nord a Bucovinei de sub ocu paţie
sovietică şi pierderea d i n nou a acesteia

Intrarea României în război, la 22 iunie 1 94 1 , alături de Gennania, nu a unnărit
ţeluri de cotropire a altor popoare sau de anexare a unor teritorii străine. Ea a avut
scopul de eliberare a pământurilor străvechi româneşti răpite prin forţă şi dictat în
1 940. În Ordinul dat annatei de generalul Ion Antonescu, la 22 iunie 1 94 1 , se ordonă
ostaşilor să reîmplinească " în trupul ţării glia străbună a Basarabilor şi codrii
voievodali ai Bucovinei " , să lupte "pentru gloria neamului . . . să cinstească amintirea
lui Mihai Vodă şi a lui Ştefan cel Mare . . . " . Numai duşmanii României şi ignoranţii se
pretează la falsificarea adevărului istoric, la mistificare în scopul j ustificării
fărădelegilor la adresa poporului român. Pentru eliberarea Bucovinei au luptat cu
bărbăţie şi multă vitej ie trupele române din cadrul Annatei 3, comandată de general ul
corp de armată Petre Dumitrescu, având în compunere Corpul de munte, Divizia 7
infanterie, Bg. 8 cavalerie şi alte unităţi şi subunităţi (de mitraliere, artilerie grea şi alte
anne, inclusiv escadrile de aviaţie de recunoaştere, de observaţie şi de legătură). Î n
primele zile au fost desfăşurate acţiuni cu caracter local, mai ales în terenul muntos - .
împădurit al Bucovinei, incursiuni şi acţiuni de cercetare prin luptă. În concepţia
ofensivei A.3 române s-a prevăzut o lovitură principală pe direcţia Mihăileni, Noua
Suliţă, Hotin şi o lovitură secundară pe direcţia Vicovului de Jos, Storojineţ, Cernăuţi,
Hotin. Declanşate la 3 iulie 1 94 1 , operaţia ofensivă a durat şase zi le. După două zile
de luptă îndârjite, la 5 iulie 1 94 1 , Cemăuţiul a fost eliberat printr-o manevră dublu
lnvă1uitoare a două brigăzi mixte de vânători de munte. După câteva zile, generalul
Antonescu a vizitat oraşul şi, la o conferinţă de presă cu ziariştii români şi străini, a
declarat "Aici totul este românesc, aici este leagănul nostru unde se găsesc
înmonnântaţi domnitorii glorioşi şi voievozii care au zidit din temelii, prin luptele şi
sacrificiile noastre, întreg tezaurul naţional". De remarcat că în cursul operaţiei
ofensive executate de A.3 română (Hotinul a fost eliberat la 8 iulie) pentru eliberarea
părţii de Nord a Bucovinei şi a Ţinutului Herţa s-au desfăşurat acţiuni variate şi
complexe: atacuri frontale (Divizia 7 infanterie, Brigadă 2 mixtă munte, Brigada 8
cavalerie); manevră dublu învăluitoare (brigăzile 1 şi 4 mixte munte la eliberarea
oraşului Cernăuţi); manevră de întoarcere (Detaşamentul "Colonel Albustin", la aripa
stângă a annatei, pe direcţia Siletin, Vijniţa); forţarea sau trecerea unor cursuri de apă
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(Siret, Prut) etc. Astfel s-a încheiat una din cele mai remarcabile pagini din istoria
militară a poporului român.
După eliberare, treptat viata a început să intre în normal. Au fost retăcute
şcolile, bisericile, instituţiile publice, spitalele. Funcţionarii, poliţiştii, jandarmii,
învăţătorii, preoţii" profesorii au revenit în cea mai mare parte la posturile lor, în timp
ce administraţia se retrăgea odată cu Armată Roşie . . . Din păcate, această perioadă de
refacere şi intrare în normal nu a durat prea mult timp. La începutul anului 1 944, s-a
declanşat ofensiva sovietică pe directia laşi - Chişinău. În perioada martie - mai 1 944,
au fost evacuaţi din faţa înaintării sovietice 82580 basarabeni şi 32958 bucovineni,
fără a mai socoti zecile de mii de oameni care au plecat pe propria răspundere. În
primăvara şi vara anului 1 944, partea de Nord a Bucovinei a lost ocupată de U.R.S.S.
Au urmat patru decenii de stăpânire sovietică. Calvarul pentru românii bucovineni a
continuat cu urmări din cele mai grave.

Partea de Nord a Bucovinei în zilele noastre
Potrivit unor date statistice ale ocupanţilor actuali, în partea de Nord a
Bucovinei, rezultă că 66,9% sunt ucraineni (inclusiv ruteni), 1 9,5% români (aici sunt
mcluşi şi moldovenii, care, conform concepţiei staliniste atât de prezentă şi în Ucraina
de astăzi, moldovenii nu sunt consideraţi români), iar restul ( 1 3,6%) ruşi, evrei,
polonezi, cehi, armeni, [igani ş.a. Aşadar, în anii de ocupa\ie austriece şi ai celei
_
sovietice, ponderea românilor a scăzut de peste patru ori. In realitate, românii
continuă să fie majoritari în foarte multe localităţi, unele fiind în întregime româneşti.
Din datele oficiale, concluzia este evidentă în ceea ce priveşte "perspectivele" celor
mai vechi locuitori ai pământului lor strămoşesc. Pe această cale, şicanele, necazurile
şi măsurile antiromâneşti se succed, în fel şi chip, către atingerea ţelului final lichidarea existenţei româneşti în partea de Nord a Bucovinei, cu toate că se vorbeşte
şi se scrie mult despre drepturile omului", "egalitate în drepturi" ş.a. Însă năravul din
"
fire, se pare, că nu are lecui re.
În anii din urmă, se depun eforturi din partea autorităţilor ucrainene pentru
limitarea cât mai mult a învăţământului în limbile minorităţilor naţionale. În 1 997 1 998, a fost elaborată "Concepţia despre învăţământul în limbile minorităţilor
naţionale în Ucraina", în care se prevedea ca predarea în limbile acestora să fie
limitată la clasele 1 - IV (ciclul primar). La protestele vehemente al organizaţiilor
minorităţilor naţionale din Ucraina, implementarea în învăţământ a acestei "concepţii "
- atât pe cale legislativă (la nivel parlamentar), cât şi în baza diferitelor "ordine" şi
"dispoziţii" ale Ministerului învăţământului de la Kiev - nu au încetat nici un moment,
dimpotrivă, se succed într-un ritm şi mai rapid. O altă măsură, tot subtilă, înşelătoare,
este cea referitoare la predarea literaturii minorităţilor naţionale. S-a hotărât ca acea�ta
să se predea integrată în literatura universală'', măsură discreţionară şi discriminatG"
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rie, fiindcă se încalcă drepturile fundamentale referitoare la păstrarea identităţii etnice,
l ingvistice şi culturale, contravine principiului egalităţii in drepturi a tuturor
cetăţenilor statului respectiv (aşa cum este consemnat şi în constituţia Ucrainei).
Din vara anului 200 1 , se recurge la metode subtile şi deosebit de periculoase in
regiunea Cernăuţi şi anume - constituirea de clase cu predare în limba ucrineană în
şcolile româneşti. Astfel de clase funcţionează deja in unele localităţi: Noua Suliţa,
Vancicăuţi; Mărnăliga ş.a. Acţiunea a fost intreprinsă de autorităţi prin înşelăciune,
forţă şi constrângere,. pretextându-se că elevii minorităţilor nu-şi însuşesc bine limba
de stat şi nu ar avea aceleaşi şanse cu elevii aparţinând majorităţii. În satul Bahrineşti,
"
raionul Hliboca, sat cu populaţie românească 1 00%, s-a obţinut "asentimentul
părinţilor elevilor, promiţându-le că astfel de clase sunt constituite pentru
aprofundarea cunoaşterii limbii ucrainene. Este un exemplu. Cazuri asemănătoare se
petrec şi în alte locuri. De asemenea, în posturile de conducere ale şcolilor româneşti
sunt promovate, de regulă, cadre cu o pregătire pedagogică precară, în detrimentul
celor româneşti corespunzătoare. Dotarea şi finanţarea şcolilor româneşti (mai ales
baza materială) sunt inferioare celor corespunzătoare aparţinând majorităţii ucrainene.
Aşa stau lucrurile şi în ceea ce priveşte asigurarea manualelor necesare, computerelor
ş.a.
Românii noştri din Bucovina ocupată au o tristă experienţă, viaţa i-a pus la grele
încercări . Multe din valurile acesteia au fost sfărâmate. Mai au încă multe de
întâmpinat. Duşmanul lor este încă viguros şi dispune de multiple mij loace pentru
atingerea scopurilor urmărite. Nu întâmplător se năpusteşte cu atâta furie, dezgropând
teorii pe care vremea le-a băgat la index, prin care falsifică i storia noastră naţională,
nesocotesc martiraj ul românilor în lupta lor pentru existenţă, împotriva cotropitorilor.
Ei procedează întocmai ca hoţul care strigă cât îl ţine gura de mare "că vinovat nu este
el, ci păgubaşul" . Românul este paşnic, prietenos, doreşte să convieţuiască cu toţi cei
din j ur în condiţii civilizate, de respect reciproc. El n-a râvnit şi nu râneşte la pământul
altuia, nu a urmărit niciodată să cotropească popoare, să înrobească pe alţii, dar
pretinde îndreptăţit, să i se respecte ceea ce este al său, demnitatea şi omenia. Veninul
şi răutatea, propagate în unele mijloace mass - media, din regiunea Cernăuţi, sperăm
să le sece izvoarele şi să se aşeze liniştea, respectul reciproc şi colaborarea firească
aducătoare de satisfacţii şi bucurii . Ei rămân nişte optimişti, speră să fie mai bine!
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BASARABIA - STRĂVECHI PĂMÂNT ROMÂN ESC
- 85 DE ANI DE LA UNIREA BASARABIEI
CU ROMÂNIA ION FETCU
Î n unnă cu 85 de ani, la 27 martie/ 9 aprilie 1 9 1 8, Sfatul Ţării hotăra,
1.
la Chişinău, Unirea pe vecie a Basarabiei cu patria mamă - România. La acest
moment aniversar pentru întreaga suflare românească, se cuvine să ne aplecăm cu toţii
asupra semnificaţiei acestui eveniment, să-i înţelegem sensul pentru prezent şi, mai
ales, pentru viitor; să ne dăm seama că drama românilor basarabeni în decursul
vremurilor vitrege, drama Basarabiei este, de fapt, drama poporului român, care - aşa
cum aprecia savantul Simion Mehedinti - "a trăit asediaf', sau cum spunea cronicarul
Grigore Ureche, "în calea răutăţilor" .
Desigur, pennanenta ameninţare externă a avut şi un rol pozitiv în păstrarea şi
dezvoltarea conştiinţei de neam, a descendenţei traco - daco - romane, a unităţii de
l imbă, cultură materială şi spirituală, impulsionând factorii pol itici de decizie români
spre real izarea unităţii statale în decursul timpului, îndeosebi în secolele XIX şi XX.
Anul 1 9 1 8 a marcat triumful acestui deziderat al naţiunii noastre în întreg spaţiul
carpato - pontic - danubian. N-a trecut prea mult timp şi actul UNIRII din 1 9 1 8 a fost
compromis de marile puteri continentale, românii au trăit şi continuă să trăiască drama
poporului de veche obârşie, cultură şi civilizaţie plasat la interferenţa bimilenarei şi
zbuciumatei sale istorii atât de lapidar şi cuprinzător exprimată de marele nostru
istoric Nicolae Iorga "Când Nordul a vrut să meargă spre Sud, când Apusul a vrut să
se atingă cu Răsăritul, aici s-a întâlnit" . Mai marii lumii au neguţat în secret soarta
poporului român, ca fiinţă etnică, politică, economică, socială şi spirituală la Ti lsit
( 1 80 7) , Moscova ( 1 939), Teheran ( 1 943), Yalta ( 1 945), Malta ( 1 989); un astfel de
pericol ne pândeşte chiar şi în zilele noastre.
De fiecare dată, însă, românii au ştiut să depăşească advesităţi le şi să
supravieţuiască.
În condiţiile noilor schimbări din Europa, Basarabia constituie, încă o problemă
deosebit de complexă şi gingaşă, dar şi una din cele mai importante ale devenirii
româneşti. Cunoaşterea ei dă annătura unei abordări conştiente şi fenne în măsura în
236
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care chestiunea Basarabiei este cuprinsă în "logica istorică" şi a proceselor sale
necesare şi ireversibile. Pline de înţelepciune, în acest sens, sunt cuvintele exprimate
de academicianul Dan Berindei: "Graniţe fireşti, de seculară vechime, brutal încălcate
cu mai puţin de două veacuri în urmă şi din nou la mijlocul acestui veac (veacul XXI
n.n.), se cer restatomicite, iar legăturile dintre cele două părji principale ale românităţii
trebuie pe deplin reînnoite prin muncă statornică desfăşurată pe amândouă părţile
Prutului, în aşa încât romanitatea să reprezinte o singură entitate spirituală, politică şi
statală".
2.
Străvechi teritoriu românesc, partea de la Dunăre şi Marea Neagră,
Prut şi Nistru, adică ceea ce se numeşte Câmpia Bugeacului, a căpătat numele de
Basarabia. Acest teritoriu a fost o vreme sub stăpânirea genovezilor, apoi a tătărilor.
Când Mircea cel Bătrân a pus stăpânire pe Cetatea Albă, aceasta a însemnat
fundamentarea Basarabiei răsăritene, excluderea de la gurile Dunării a supremaţiei
italiene, a celei bizantine şi bulgare. Apoi Alexandru cel Bun şi-a întins stăpânirea
spre sud, Moldova ieşind de sub influenţa Poloniei, Cetatea Albă şi Chilia au cunoscut
o perioadă de inflorire în timpul domniei lui Ştefan cel Mare şi Sfânt. Cucenrea
acestora, ca şi a gurilor Dunării, în 1 484, de către Imperiul otoman nu a însemnat şi
ruperea lor totală de teritoriile vecine. Pe aici se făcea comerţ cu străinătatea, în
continuare. La venirea ruşilor ocupanţi, în 1 8 1 2, denumirea de Basarabia a fost extinsă
la întreg teritori ul dinspre Prut - Nistru - Dunăre - Marea Neagră şi vechea graniţă cu
Imperiul austriac (în nord).
Istoricii de seamă ai neamt:lui, precum Nicolae Iorga, A.D.Xenopol, Constantin
C.Giurgescu, Ion Ni stor şi alţii. pe baza unor numeroase şi veridice documente despre
viaţa românească în acest spaţiu, au demonstrat că Basarabia este pământ românesc la
fel ca oricare altă parte a României, combătând cu argumente falsificări le, aprecierile
nefondate ale celor care voiau să j ustitice actul de hoţie imperială prin subjugarea
românilor basarabeni. În acest spirit, Nicolae Iorga scria " . . . împotriva mărturiilor
istorice, nici un interes politic, nici o patimă antiromânească şi nici o slugarnică
linguşire faţă de stăpânii de astăzi nu-l pot răsturna; că viaţa istorică a aşa - numitei
Basarabii începe cu domnia Moldovei şi se întăreşte, se acoperă cu bogăţia
negustorească şi de gloria războinică prin această domnie". În continuare, el aprecia
că: "nu e ogor, monument, aşezământ local, neam vechi în Basarabia care să nu fie al
nostru, sânge românesc, faptă românească, gând românesc".
Este lucru cunoscut că pământul dintre Prut şi Nistru a fost locuit din cele mai
îndepărtate timpuri, mărturie fiind importantele urme ale civilizaţiei umane încă din
Paleoliticul m ijlociu, vestigiile aparţinând traco - geţilor. În secolele I I - IV, partea de
sud a Basarabiei (Bugeacul) s-a aflat sub stăpânirea imperiului roman, în restul
teritoriului continuând să vieţuiască dacii liberi (carpii). În tot acest timp a avut loc un
pronunţat proces de romanizare, care a continuat şi după retragerea aureliană din
Dacia (ani i 27 1 -275). În secolele IV - XIII, proaspătul popor român s-a înfruntat cu
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valurile populaţiilor migratoare, printre care au fost şi slavii (secolele VI - VII). În
anul 1 359, s-au pus bazele statului românesc de - sine - stătător. Moldova, care, mai
târziu, a unit sub sceptrul său toate teritoriile româneşti cuprinse între Dunăre, Marea
Neagră, Nistru, Ceremuş şi Carpaţi i Orientali. Domnii Moldovei, începând cu Roman
Muşat, au creat un sistem complex de apărare, construind şi întărind cetăţile Teţina
(Cernăuţi), Hotin, Soroca, Orhei, Tighina, Cetatea Albă, Chilia - solide bastioane de
rezistenţă împotriva vrăj maşilor invadatori . În 1 53 8, partea de sud a Basarabiei a fost
anexată Imperiului otoman (raiaua Tighina, numită de turci Bender). Începând cu
1 7 1 8 şi până în 1 77 1 , aceeaşi soartă a avut-o şi Hotinul.
Î n mai 1 565 s-a încheiat un tratat de alianţă între Gheorghe Ştefan,
3.
domnul Moldovei, şi ţarul Rusiei, Alexei Mihailovici, prin care Imperiul ţarist se
obliga să respecte rânduielile interne ale Moldovei (fără amestec în domeniile politic
şi administrativ, iar teritoriile anexate de Imperiul otoman să fie redate Moldovei). În
aprilie 1 7 1 1 , prin Tratatul de la Luţk, încheiat între Dimitrie Cantemir şi ţarul Petru 1,
Rusia recunoaşte frontiera pe Nistru, suveranitatea şi integritatea Moldovie,
obligându-se să o apere împotriva tendinţelor de aservire totală venite din partea
Imperiului otoman. Tratatul este important pentru că pentru prima dată într-un astfel
de document se menţionează cu precizie hotarele Moldovei. Astfel, textual, la art. l l ,
se arată că: "Hotarele Principatului Moldovei după drepturile sale antice, sunt acelea
ce se descriu cu râul Nistru, Cameneţ, Bender (Tighina), cu tot teritoriul Bugeacului,
Dunărea, Muntenia, marele Ducat al Transi lvaniei şi cu teritoriilePoloniei . . . .
Lucrările au început să capete o orientare din ce în ce mai expansivă în timpul
ţarinei Ecaterina a 1 1-a, când Imperiul rus a ajuns, în 1 787, la Nistru (partea inferioară
a acestuia), faptul fi ind confinnat la tratatul ruso - otoman încheiat la laşi, în ianuarie
1 792. aj ungând la graniţa cu Moldova, prin cucerirea teritoriilor dintre Bug şi Nistru
(desăvârşită în 1 793, ca unnare a celei de-a doua împărţiri a Poloniei între Rusia şi
Austria). Imperiul ţarist a început să se amestece în treburile interne ale Ţărilor
Române, cu consimţământul Imperiului otoman, care încălca din nou prevederile
capitulaţiilor. Printr-un document (hatişerif) din 1 802, Imperiul otoman recunoştea că
"Gospodarii (domnii (n.n.) din Moldova vor primi reprezentările pe care trimişii
Rusiei le-ar putea face fie pentru afacerea impozitelor, fie pentru privilegiile ţării".
Mobilul expansiunii ruseşti spre vest 1-a constituit dorinţa imperiului de a
ajunge în Balcani, a pune stăpânire pe Constantinopol şi a transfonna Marea Neagră
într-o mare rusească, de a se folosi din plin de Dunăre - artera principală ce duce spre
inima Europei. Înţelegând potenţialul strategic al Principatelor Române (Moldova şi
Muntenia) în stăvilirea expansionismului rusesc, în 1 805, Talleyrand - ministrul de
externe al Franţei - i-a sugerat lui Napoleon 1 Bonaparte "să ofere" cele două
principate româneşti Austriei, pentru a crea un puternic imperiu tampon de-a lungul
Dunării . Evenimentele au luat însă un alt curs.
4. La 28 octombrie 1 806, a început un nou război ruso - otoman, care, ca şi cele
"
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anterioare, s-a desllşurat pe teritoriul românesc, cu întregul cortegiu de necazuri
pentru români. Armatele ţariste au ocupat Moldova şi Muntenia. Cu acel prilej,
ministrul de externe rus, din ordinul ţarului, declara că imperiul nu are nici cea mai
"
mică intenţie să cucerească ceva de la Turcia". Faptele ulterioare au dovedit contrariul.
Eliberatoare" şi "apărătoare a ortodoxiei", Rusia, îndemna, cu obstinaţie, boierimea
"
română să accepte "legea rusească". Napoleon 1, care a pozat în eliberator de popoare,
a încurajat şi sprijinit poftele nesăţioase , acaparatoare şi cotropitoare ale ţarismului.
Ţările Române, sub influenţa franceză, a început să li se spună principate, denumire
politică prin care se anula apartenenţa etnică, conotaţia istorică a vechilor lor nume.
Prin această denumire, imperiile austriac, rus, francez şi otoman transformau
statele româneşti, istoric constituite, în petece de pământ, fhră apartenenţă precisă, apte
oricărei tranzacţii. Pentru Napoleon, ele au fost un simplu obiect de troc: el voia să se
folosească de slăbiciunea Imperiului otoman în scopul întăririi poziţiei Franţei. Dar
pentru aceasta avea nevoie de mână liberă, de aici înţelegerea cu Rusia. Î n 1 807 - scria
Nicolae Iorga - La întâlnirea de la Tilsit, Napoleon, care umbla cu fel de fel de
"
planuri în ceea ce priveşte Răsăritul şi ne-a dat pe rând pe mâna austriecilor şi ruşilor 
pe noi, pe toti, sau câte o parte numai din pământul românesc la Dunăre, Napoleon, va
-să - zică, se învoi cu Ţarul Alexandru ca acesta să ia, pe de o parte, de la Suedia,
Finlanda, iar pe de altă pa11e de la turci amândouă principatele noastre".
Î n decurs de câţiva ani, relatiile ruso - franceze s-au schimbat, mai ales după
eşuarea proiectatei căsătorii a lui Napoleon cu sora ţarului, Anna Pavlovna. Rusia a
continuat să acţioneze pentru atingerea obiectivului său strategic în război - fixarea
graniţei dintre imperiile ţarist şi otoman pe Dunăre. i n acest sens, ministrul de externe
rus, Rumian(ev, a scris generalului Kutuzov, comandatul armatelor ruse de la Dunăre:
,.scopul cel mai evident şi mai impo11ant este alipirea celor două Principate la Rusia.
Nici o achiziţie n-ar putea să le înlocuiască". Sub presiunea iminentei invazii
napolenicne, tratativele ruso - otomane pentru încheierea păci i, în urma războiului din
1 806 - 1 8 1 2, au fost urgentate. Totodată, a fost provocată in mod abil, o atmosferă de
"
panică în jurul marelui vizir" , şi ca lucrurile să lie cât mai tulburi, ţarul a renunţat,
pentru moment, la pretenţiile iniţiale - de a dispune de întregul curs al Dunării pe
teritoriul românesc. Î n Tratatul de la Bucureşti, încheiat la 28 mai 1 8 1 2, acea "zi
funestă pentru români" (Nicolae Iorga), s-a consemnat cedarea de către imperiul
otoman către cel rus - mai mult din neştiinţă decât silit - a Moldovei dintre Prut şi
Nistru. Prin aceasta au fost încălcate prevederile capitulaţiilor, conform cărora
otomanii nu aveau voie să înstrăineze nici o palmă din pământul românesc. Cel mai
strălucit diplomat al tuturor timpurilor, Nicolae Titulescu, scria, în 1 939: "Turcia a
cedat Basarabia Rusiei. Prin această concesie Turcia a violat pur şi simplu contractul
(capitulaţiile (n.n.) său de valabilitate şi Rusia a devenit complicele violării unui
contract de drept international. Or, complicitatea la violarea unui contract de drept
internaţional nu poate crea dreptul ". Deci, răpirea părţii de răsărit a Moldovei, de către
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Rusia, reprezintă un act semavolnic şi are serioase vicii de fond din punct de vedere
internaţional. Răpirea s-a impus prin dreptul celui mai tare, prin prezenţa baionetelor
ruseşti pe teritoriul naţional român şi prin abilitatea diplomaţiilor ţarişti, tocmai în
condiţiile care nu erau favorabile imperiului de răsărit. Graba cu care otomanii au
trecut la tăierea capului dragomanului Moruzi, a fost un act sentimental, care a marcat
inj ustiţia, însă a rămas complet inoperant în plan statal, diplomatic. Răpirea s-a hotărât
la masa verde între mai marii Europei, în spiritul împărţirii sferelor de influenţă, care,
din păcate, funcţionează din plin şi în zilele noastre.
5. Ocupanţii ruşi au răspândit versiunea potrivit căreia Basarabia era mai mult
un teritoriu pustiu, nelocuit, că la sosirea lor au găsit ceva turci şi tătarui locuind în
corturi. Dacă este vorba de pustiire, trebuie arătat că Moldova şi Muntenia, pe timpul
ocupaţiei şi războiului 1 806- 1 8 1 2, au fost crunt jefuite. Un raport al francezului
Meriege, unul din martorii tragicelor evenimente, arăta: "armata rusă a devastat
Valahia (Muntenia (n.n.) în aşa fel încât acesta nu mai prezenta la începutul anului
1 809 decât aspectul unui deşert. Jaful, brigandaj ul, abuzurile, grelele impozite impuse
de generali i ruşi au dat acestei ţări la limita extremă a sărăciei. Chiar ţarul însuşi
spunea, în 1 8 1 3, referindu-se la plângerile nenorociţilor moldoveni, că el nu poate să
mai sufere mai mult timp astfel de erori".
Or, Basarabia nu era " un petic amărât de pământ, ci reprezenta mai mult de
j umătate de Moldova şi anume partea ei cea mai importantă, mai bogată, apreciată de
unii "raiul pe pământ" pentru rodnicia solului. Recensământul executat de autorităţile
ruseşti, în 1 8 1 7, arăta că din cei aproximativ 500.000 de locuitori ai Basarabiei, 86%
erau români şi numai 6,5% ruteni , ucraineni şi ruşi - luaţi la un loc. urmare a politicii
de rusificare, la recensământul din 1 897, românii reprezentau numai 47,5%, în timp ce
rutenii, ucrainenii şi ruşii ajunseseră la 27 ,8%.
Populaţia Basarabiei a primit cu indignare pe ocupanţii ruşi. Numeroase familii
au emigrat peste Prut, în partea de vest a Moldovei. La sfârşitul anului 1 8 1 2, fuga
ţăranilor români din Basarabia a luat un caracter de masă. Ca să împiedice o asemenea
imigrare, autorităţile ruseşti au închis graniţa la Prut sub pretext că a izbucnit ciuma.
În scopuri propagandiste, de ducere în eroare asupra adevăratelor obiective
strategice urmărite - ocuparea Balcanilor, Dunării cu gurile sale şi a strâmtorilor
(Bosfor şi Dardanele) Rusia a pozat în "eliberatoare" şi "apărătoare a ortodoxiei",
acordând Basarabiei o largă autonomie, dreptul de a se folosi limba română în
administraţie, şcoală şi biserică, alături de limba rusă. Un asemenea statut a durat până
în anul 1 826, când autonomia a fost anulată, Basarabia fiind condusă direct de la
Petersburg, limba română izgonită de peste tot; în cele din urmă, provincia ocupată a
fost transformată într-o gubernie ( 1 870); s-a deslănţuit o cruntă campanie de
deznaţionalizare.
Prin pacea de la Adrianopole ( 1 829), ţarismul a anexat la Rusia Delta Dunării şi
Insula Şerpilor, noua frontieră fiind stabilită pe braţul Sfântul Gheorghe. Abia în 1 856,
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tot la masa verde, prin Tratatul de la Paris, când Rusia a ieşit învinsă din războiul
Crimeii ( 1 853- 1 856), Moldovei i-au fost restituite cele trei judeţe sud - basarabene:
lsmail, Cahul şi Bolgrad, în timp ce Imperiul otoman primea Delta Dunării. Î n
condiţiile din 1 878, când Franţa era după pierderea războiului cu Prusia ( 1 870- 1 87 1 ),
Rusia a socotit că trebuia să şteargă amintirile ruşinoasei înfrângeri din 1 853- 1 856,
ameninţând chiar că armata română ar 'putea fi dezarmată, la care prinţul Carol a
răspuns demn: "armata poate fi zdrobită. dar nu se va lăsa niciodată dezarmată".
Î n realizarea scopurilor acaparatoare, Rusia a fost incurajată şi sprij inită, la
Congresul de la Berlin (iunie 1 878), de marile puteri, care nu mai aveau aceleaşi
interese cu privire la gurile Dunării, oferindu-i Rusiei avantaje. Textual, Bismark
declara: "Opera Congresului ar fi incompletă dacă ar exista o dispoziţie de care ar li
legată pentru viitor o amintire penibilă pentru naţiunea rusă . . ··. ( "Corb la corb nu-şi
scoate ochii"). Ca atare, partea de sud a Basarabiei a fost făcută cadou Rusiei.
6. Încă din 1 905, după revoluţia rusească din acel an şi sub influenţa ei, in
Basarabia, mişcarea de eliberare naţională a cunoscut o înviorare, la care o contribuţie
imponantă au avut-o Constantin Stere, Ion lnculeţ, Ion Pelivan, Vasile Stroescu,
Pantelimon Halippa şi alţi intelectuali patrioţi. Ei au editat ziarul românesc
..Basarabia" , iar zemstvele (organe locale administrative) au militat pentru
introducerea limbii române în şcoli; s-au ţinut adunări publice la Chişinău, cu care
prilej au pus bazele " Societăţii Moldoveneşti pentru Răspândirea Culturii naţionale".
Au începi!! să fie puse pe prim plan: emanciparea naţională, reforma agrară,
introducerea limbii române in şcoli, biserică şi în institutiile publice. faţă de
revendicările democratice şi naţionale ale românilor basarabeni, reacţia reprcsivă a
ocupanţilor n-a întârziat: arestări, execuţii, distrugerea sediilor organizaţiilor naţionale;
ziarul "Basarabia" a fost suprimat, tipografia şi sediul redacţiei arse, redactorii arestaţi.
Cu toate acestea, procesul odată declanşat n-a mai putut fi stăvili!, l upta pentru
eliberare naţională in Basarabia s-a inscris pe noi coordonate, mai ales după prăbuşirea
ţarismului, în februarie 1 9 1 7.
Î n acest context, să reamintim cele spuse de V.!. Lenin, in 1 9 1 4 şi la inceputul
anului 1 9 1 7, referitor la noi, româm i, pentru a gândi şi aprecia. Popoarele asuprite 
relata el - au dreptul la autodeterminare, trebuiau să scuture stăpânirea velicoruşilor
(cazul românilor basarabeni); se va renunţa la toate anexiunile făcute de ţarism
(Basarabia era anexată din 1 8 1 2): recunoaşterea dreptului inalienabil al românilor,
care erau sub jug străin, de-a se despărţi de statul rus şi a se uni cu conaţionalii lor
vecini şi cu statele lor suverane. La cele de mai sus, să retinem şi orientări le date de
V.I.Lenin delegaţiei Panidului Naţional Moldovenesc, condusă de Pantelimon
Hal ippa, celei studenfeşti a lui Văleanu şi, îndeosebi, celei militare de pe frontul
român, in friunte cu sublocotenentul Gherman Pântea şi anume să facă ceea ce doreau
moldoven ii, dar să respecte democraţia. Realitatea a demonstrat că tot ce a spus
V.I.Lenin a rămas vorbe goale, mai ales din octombrie 1 9 1 7, nici o deosebire între
.
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ţarism şi politica leninistă faţă de poporul român.
Salvarea românilor nu putea veni de aiurea, era în propriile lor torţe. De aceea,
asociaţiile, partidele politice româneşti, organele lor de presă au desfăşurat numeroase
acţiuni de conştientizare şi revoluţionare a maselor. Chiar din martie 1 9 1 7, s-au
organizat şi desfăşurat mitinguri, demonstraţii de stradă, congrese (ale ţăranilor,
ostaşilor, cadrelor didactice, preoţilor, cooperatorilor ş.a.), cercuri profesioniste şi
multe altele, dar care toate aveau, pe lângă probleme specifice, revendicări comune:
autodeterminarea teritorială şi politică, dreptul de a se folosi limba română., reforma
agrară, armata naţională, legi proprii etc. cea mai mare parte era inspirată din
programul Partidului Naţional Moldovenesc, înfiinţat la 3/ 1 6 aprilie 1 9 1 7.
Un loc aparte l-a avut Congresul solda\ilor moldoveneni (20-27 octombrie
1 9 1 7), care a luat în dezbatere, printre altele, înfiinţarea, componenţa şi modul de
organizare a Organului suprem de care trebuie să dispună Basarabia şi căruia i s-a dat
denumirea de Sfatul Ţării. Iniţial, s-a prevăzut că din Sfatul Ţării să facă parte 1 20 de
deputaţi, ulterior s-a ajuns la 1 50. O analiză chiar succintă demonstrează caracterul
democratic, reprezentativ al acestui organ suprem legislativ. În cadrul său erau
reprezentate: Congresul soldati lor 44 deputaţi; Sfatul gubernial al Ţăranilor 3 1 ;
Partidul Naţional Moldovenesc - 4; Societatea Culturală a Românilor din Basarabia
1 ; Uniunea Cooperatonlor - 5 ; Liga Culturală a Femeilor Moldovene - 1 ; Societatea
Studenţilor Moldoveni Renaşterea"
1 ; Preoţimea Moldovenească
1 ; Zemstvele
"
ţinutale - 9; Partidul Social Democrat - 1 ; Partidul Socialist Revoluţionar 1 . Restul,
până la 1 50 deputaţi, reprezentau diferite alte societăţi, asociaţii, cooperative, l igi. De
asemenea, erau reprezentate minorităţile: ruteni, ruşi, ucraineni, găgăuzi, nemţi,
bulgari ş.a. Modul de constituire a Sfatului Ţării n-a diferit cu nimic de dietele formate
în alte republici asemănătoare Basarabiei şi nimeni nu le-a contestat. Din moment ce
Sfatul Ţării a stabilit legături cu guvernul român de la laşi, sovietele, în frunte cu
V.I.Lenin şi Rada Ucraineană, şi-au dezlănţuit năduful şi urgia asupra românilor.
7. Paralel cu organizaţiile democratice, naţionale ale românilor, în Basarabia au
luat fiinţă soviete, conduse direct de la Petrograd, Moscova şi Kiev. În acelaşi timp,
Rada Centrală de la Kiev (parlamentul) pretindea ocuparea teritoriului Basarabiei, ca
şi sovietele. Acestora li s-a alăturat, din octombrie 1 9 1 7, "Frontodelul " condus şi
susţinut nemijlocit din capitala Rusiei. În aceste condiţii, la 2 decembrie 1 9 1 7, Sfatul
Ţării
de
la
Chişinău
a
proclamat
REPUBLICA
DEMOCRATICĂ
MOLDOVENEASCĂ, în cadrul Federaţiei Ruse. La puţine zile (8 decembrie) s-a
constituit guvernul (CONSILIUL DIRECTORILOR). După încheierea păcii de la
Brest - Litovsk (3/ 1 7 decembrie 1 9 1 7 ) situaţia din Basarabia s-a agravat şi mai mult;
anarhia a luat proporţii (trupe germane şi ruseşti în retragere, foşti prizonieri din
ambele tabere aveau pe aici trecere sute de mii de oameni într-o deplină debandadă,
era un dute - vino, nimeni nu mai ascultă pe nimeni, crimele, jafurile depăşeau
închipuirile). Situaţia a devenit insuportabilă, avutul public, existenţa instituţiilor,
-

-

-

-

-

--
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vieţile sutelor de mii de locuitori erau în pericol. Pentru ieşirea din catastrofă, Sfatul
Ţării a solicitat aj utor, la care conducerea Ucrainei nu s-a oferit, guvernul român
interesat şi pentru faptul că multe depozite au fost evacuate în Basarabia, în anul 1 9 1 6,
a trimis în sprijin două divizii de infanterie ( I l şi 1 3) şi două de cavalerie ( 1 şi 2).
Puse la dispoziţia Sfatului Ţării (care nu avea cu ce face faţă situaţiei), aceste divizii
şi-au îndeplinit cu cinste misiunile ce li s-au încredinţat, fără să se amestece în
treburile interne.
Atitudinea României de aj utorare a fraţilor basarabeni a fost considerată la
Petrograd şi Kiev, ca fiind duşmănoasă; ca urmare, a fost o adevărată invazie" de
"
ultimatumuri şi ameninţări, unele purtând semnătura lui V.I.Lenin, ca cel din 3
ianuarie 1 9 1 8; ambasadorul României la Petrograd, C.Dia.mandy, şi personalul
ambasadei noastre au fost arestaţi; vase româneşti şi tezaurul naţional românesc sechestrate. Rusia a rupt relaţiile cu România, declarându-i război. Precipitarea
evenimentelor a determinat Sfatul Ţării, la 24 ianuarie 1 9 1 8, să proclame
independenta (faţă de foştii stăpâni). N-au trecut decât câteva zile şi Ucraina, în 2/ 1 5
februarie 1 9 1 8, a adresat un nou ultimatum guvernului român, aflat la Iaşi, în care se
cerea ca în decurs de 48 de ore să fie retrase trupele române din Basarabia.
,.Neprimirea unui răspuns afirmativ din partea guvernului dvs. - se menţiona în
ultimatum - va atrage deschiderea imediată a unei acţiuni militare viguroase din partea
armatei revoluţionare ruse" Această atitudine ucraineana era un argument potrivit
căruia atunci când Rusia imperială slăbeşte frâu!, Ucraina revendică Basarabia, un
prim pas pentru înfăptuirea unui plan mai amplu pe seama României. Aşa cum ne
spunea Constantin Stere, Ucraina voia să se întindă până la Carpaţii Orientali, să
aplice proiectul .,Federaţiei Mării Negre", în care trebuiau să intre Basarabia,
România, regiunea Donului şi cea a Cubanului, Caucazia - cu capitala la Odessa (Toţi
îşi făceau planuri pe seama României).
8. Nimeni şi nimic nu mai putea să abată de pe această cale pe românii
basarabeni, ei ştiau ce vor şi credeau în victorie. Cu această convingere şi-a rostit
cuvântul său Teofil Iancu, în numele delegaţiei Partidului Naţional Moldovenesc, la
Congresul naţionalităţilor din Rusia (septembrie 1 9 1 7), de la Kiev: .. Salut congresul
naţiunilor în numele românilor din Basarabia. Mulţi aţi auzit de moldoveni, dar puţini
cred că ştiţi că naţiunea moldovenească nu există. Este o na1iune română. Numele de
moldovean şi moldoveni este numai teritorial, dar nu naţional, iar dacă noi numim
moldoveneşti comitetele şi organizaţiile noastre, o facem aceasta numai din punct de
vedere tactic, fiindcă cuvântul român sună prea aspru la urechea vrăjmaşilor noştri, de
care avem mulţi, ca şi dumneavoastră". Acest citat, după opinia mea, ar trebui să se
afle pe coperţi le manualelor tuturor elevilor din Basarabia.
Şirul presiunilor şi al pericolelor asupra Basarabiei a continuat cu intensitate. La
1 6 martie 1 9 1 8, Ucraina sovietică a transmis guvernelor german, austro - ungar, turc,
bulgar şi român o notă în care se afirma: " Basarabia, din punct de vedere etnografic,
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economic şi politic fonnează o unitate indivizibilă cu teritoriul Ucrainei". Numai după
câteva zile, tot Ucraina propunea împărţirea Basarabiei. Rumcerodul (autorităţile
sovietice de la Odessa) a prezentat guvernului român, condus de generalul Averescu,
un document cu cinci puncte, prin care se cerea, în principal, retragerea trupelor
române din Basarabia, cu care România nu a fost de acord. Acei istorici, care susţin că
s-a ajuns la o înţelegere ucraineană, exprimă un neadevăr istoric. Însuşi ministrul de
externe sovietic, Cicerin, recunoaşte, în martie 1 920, că negocierile din februarie 1
martie 1 9 1 8 au fost zădărnicite "prin i nvaziunea gennanică şi austiacă" , care a dus la
ocuparea Odessei şi la încetarea existenţei organizaţiilor sovietice, inclusiv a
Rumcerodului.
În faţa pericolului tot mai ameninţător, semnalul urgentării înfăptuirii UNIRII I
au dat studenţii, zemstvele din unele districte, alte categorii sociale: "Noi socotim că
mântuirea neamului nostru este numai unirea tuturor fiilor noştri într-o singură ţară se spunea în Chemarea conducerii studenţilor adresată tineretului basarabean. Noi de
la străini nu mai aşteptăm nimic; nădejdea ne-o punem în viaţa la un loc cu toţi fraţii
noştri români. Noi vrem o Românie a tuturor românilor" . La rândul său, Corpul
Didactic din Chişinău declara, în acele zile fierbinţi, că România era "mama tuturor
românilor" .
După efectuarea pregătirilor necesare - organizatorice, de conştientizare,
tehnice, de securitate - la 27 martie 1 9 aprilie 1 9 1 8, într-o atmosferă de înălţător
patriotism şi în prezenţa primului ministru al României, Alexandru Marghiloman
( invitat), Sfatul Ţării a votat UN IREA BASARABIEI CU ROMÂNIA. Pentru acest
act istoric s-au pronunţat 86 de deputaţi (68,8%), 3 au fost împotrivă (2,4%) şi 36
(28,8%)s-au abţinut (26 dintre ei fiind străini de Basarabia - profesori, deputaţi,
ucraineni, bulgari, gennani trimişi în acest teritoriu de guvernul ţarist). Declaraţia de
unire consfinţea că Basarabia "de azi înainte şi pentru totdeauna se uneşte cu mama sa,
România".
Actul istoric de la 27 martie 1 9 aprilie 1 9 1 8 - primul din procesul făuririi
României Mari în acel neuitat an 1 9 1 8 - a produs un entuziasm deosebit în rândul
populaţiei româneşti din Basarabia, asupra unui larg cerc de instituţii, organizaţii şi
personalităţi din România şi din alte ţări . Spre exemplu, " La Botoşani - scria ziarul
"
" Neamul Românesc din 4 aprilie 1 9 1 8 - ziua de 28 martie s-a serbat cu o deosebită
solemnitate. Peste tot în oraş fâlfâia tricolorul românesc" .
9. Drumul spre unire a fost lung şi anevoios, presărat cu multe jertfe şi sacrificii.
Românii basarabeni au fost conduşi spre acest ţel nobil, de minţi luminate, de
personalităţi practice de primă mărime: Ion Halippa, Ion Pelivan, Ion Buzdugan,
Danii1 Ciugureanu, Pantelimon Erhan, Ion lnculeţ, Ghennan Pântea, A.Crihan,
V.Bârcă, St. Ciobanu ş.a. Desigur, lucrurile nu s-au oprit aici. A trebuit apărată şi
consolidată Unirea. După promulgarea actului din 27 martie de către şeful statului şi
ratificarea lui din partea Parlamentului României Mari, în decembrie 1 9 1 9, conducerea
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lării, in toată perioada interbelică, a militat pentru promovarea unor raporturi de bunii.
vecinătate: a apărat drepturile istorice, etnice şi politice pe care s-a întemeiat actul
unirii Basabiei cu România; a demonstrat netemeinicirea aprecierii potrivit căreia tara
noastră a profitat - în 1 9 1 8 -- 1 92 1 (mai ales în 1 9 1 8) - de slăbiciunea militară a
Rusiei Sovietice; a subliniat că unirea a fost expresia voinţei majoritălii populaliei
basarabene, că teritoriul dintre Prut şi Nistru, până la răpirea lui de către Rusia, în
1 8 1 2 , a făcut parte integrantă din patrimoniul românesc; a respins obiectia sovietică
referitoare la nevalabilitatea Tratatului de la Paris, din 28 octombrie 1 920, pe motiv cii.
Parlamentul Japoniei nu 1-a ratificat.
Atitudinea Rusiei sovietice (din 1 922, Uniunea Sovietici!.) n-a fost constantă, ea
s-a modelat şi în funcţie de evolutia situaţiei i nternaţionale. Astfel, în perioada 1 9 1 91 922, când războiul civil era în toi, Rusia sovietică a mers de la fermitate la
propunerea de efectuare a unui târg: recunoaşterea apartenenţei Basarabiei la România
în schimbul renunţării de către guvernul de la Bucureşti la Tezaurul naţional evaluat la
4 1 3 miliarde de lei, valuta anului 1 938, depus la Moscova în 1 9 1 6- 1 9 1 7. După ce
perioada critică a trecut, U.R.S.S. a adoptat alte metode: a creat, în 1 924, pe malul
stâng al Nistrului, Republica Sovietică Autonomă Moldovenească, cu capitala la
Balta, în scopul de a produce confuzie, sugerând existenţa moldovenilor ca na\iune de
sine - stătătoare şi, în perspectivă, o eventuală alipire la aceasta a ma,jorităţii
teritoriilor româneşti (moldoveneşti) din partea dreaptă a Nistrului. Tot în anul 1 924, a
fost provocată răzvrătirea de la Tatar - Bunar, pentru a "demonstra" adversitatea
populaliei basarabene fală de România şi a avea câştig de cauză ,justificată" în
problema plebiscitului, susţinută la reuniunea româno - sovietică de la Viena, din
apri lie 1 924. în februarie 1 929, cu prilejul semnării de către U.R.S.S., Polonia,
România, Letonia şi Estonia a Tratatului Briand - Kellogg cu privire la neagresiune,
reprezentantul guvernului sovietic a declarat că semnarea acestui protocol nu
înseamnă recunoaşterea Basarabiei in hotarele României. În iunie 1 933, semnând
Convenjia de definire a agresorului şi a teritoriului, U.R.S.S. recunoaşte statu - quo 
ul politic şi teritorial al României.
1 O. Într-o discuţie cu Nicolae Titulescu (în 1 934), Maxim Litvinov, ministrul de
externe sovietic, a afirmat: ,.În primul rând Basarabia este o chestiune pe care nu
trebuie s-o mai ridicati, având în vedere semnarea conventiei de neagresiune care
defineşte teritoriul fiecăruia dintre semnatari ca fiind teritoriu ce există in prezent sub
autoritatea fiecăruia dintre ei". În legătură cu semnarea acestei conventii, afirma că
Litvi nov i-a declarat: "Îmi dau perfect seama că, cu definitia dvs. a teritoriului
menţinută în Conventia despre agresiune, semnată la Londra, noi am pierdut
"Basarabia din punct de vedere juridic"'. Înainte de 1 933, noi puteam ocupa Basarabia
ca teritoriu rus fără a viola măcar pactul Kellogg. Dar cu definitia agresorului,
lucrurile s-au schimbat în defavoarea noastră . . şi faptul că în formularea dvs. nu
există cuvântul "Basarabia", pot să mă apăr în comitetul Central contra exigentilor
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ucrainenilor şi celor ale duşmanilor mei. Aflaţi că Basarabia nu este o chestiune care
interesează Moscova (urmărea încă realizarea revoluţiei mondiale - n.n.) ci Kievul ".
Primirea U .R.S.S. în Liga Naţiunilor ( 1 934), însemna că statul sovietic
recunoştea statu - quo-ul politic şi teritorial şi nu avea revendicări teritoriale faţă de
nici un membru al Ligii (aceasta era o prevedere statutară). În vara anului 1 936, cei
doi miniştrii de externe - român şi sovietic - au elaborat un proiect de Pact de
asistenţă mutuală româno - sovietic. La punctul 4 din protocol se cita Nistru!, într-o
manieră formală şi explicită, drept frontieră între Ucraina Sovietică şi România.
Litvinov i-a declarat, la 2 1 iulie 1 936, lui Titulescu: "De astă dată eu văd că
dumneavoastră nu sunteţi singurul (N.T. avea împuternicire de la rege, parlament şi
guvern - n.n.) care voiţi pact de asistenţă cu U.R.S.S. Noi îl vom semna, deci, în
septembrie, la Geneva" . După înlocuirea lui Titulescu (29 august 1 936) de la
conducerea diplomaţiei româneşti (o mare gafli politică (n.n.), Uniunea Sovietică a
socotit că politica externă a României şi-a schimbat orientarea, ca urmare, raporturile
româno - sovietice au intrat într-o criză tot mai accentuată.
Ideea de a nu le scăpa Basarabia nu i-a părăsit, semnificative fiind şi cuvintele
exprimate de un diplomat sovietic atunci când s-a referit la situaţia Odessei , care
devenise "port mort de când a pierdut (Rusia n.n.) hinterlandul Basarabiei ", şi nu
numai atât - o bază strategică pentru planurile expansioniste sovietice spre Balcani. În
acest spirit, Litvinov, chiar în 1 937, declara: "Noi voim ca potenţialul pe care-I
reprezintă Basarabia să devină rus şi nu german " . De asemenea, eu ţin să-i comunic lui
Titulescu (cu care coresponda neoficial (n.n.) că noi vom încerca să reluăm Basarabia
prin toate mijloacele juridice şi militare care ne vor fi posibile" . România - după
aprecierea lui Nicolae Iorga - devenea tot mai mult dintr-o ţară pândită" , o ţară
"
"
asediată" . Titulescu era convins că un tratat cu Uniunea Sovietică se impunea înainte
ca Germania să pornească război împotriva acestei ţări sau să se înţeleagă cu ea. El
trebuie realizat în timp util, altfel apropierea ruso-germană se va face împotriva
noastră" . Desflişurarea evenimentelor ulterioare i-a dat dreptate.
1 1 . Anul 1 940 a fost pentru România, poate, anul cel mai negru; ţara noastră a
ajuns complet izolată, ,la cheremul Germaniei şi U niunii Sovietice (funcţiona din plin
pactul Ribbentrop - Molotov din 23 august 1 939). Cele două mari puteri şi-au dat
mâinile şi au trecut serios la reîmpărţirea sferelor de influenţă. La 29 martie 1 940,
Mo1otov, ministrul de externe sovietic (Litviniv fusese schimbat la 5 mai 1 939 - n.n.),
declara: "Printre ţările meridionale, vecine, este una cu care noi nu avem un pact de
neagresiune, România. Aceasta se explică prin existenţa unei chestiuni litigioase
nerezolvate, aceea a Basarabiei, a cărei anexare de către România nu a fost niciodată
recunoscută de Uniunea Sovietică" . Cu cinismul care 1-a caracterizat în întreaga
carieră, Molotov, continua: "Este locul să credem că România va înţelege că asemenea
lucruri nu ar mai putea să fie tolerate" . Referindu-se la convorbirea avută cu şeful
diplomaţie sovietice, în ziua de 22 iunie 1 940, ambasadorul german la Moscova,
� ,
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raporta şefilor săi la Berlin: "Molotov mi-a făcut astăzi următoarea declaraţie:
«Rezolvarea problemei basarabene nu mai suferă nici o amânare. Guvernul sovietic
este hotărât să folosească fo11a in cazul in care guvernul român refuză o înţelegere
paşnică. Cererea sovietică se extinde de asemenea şi asupra Bucovinei . . . ))"
Germania nu era dispusă să vină in spijinul României, dimpotrivă, dorea s-o
pedepsească" pentru atitudinea sa antifascistă şi antirevizionislă, totuşi se arăta
"
îngriJorată în perspectiva unui eventual contlict sovieto - român -voia să se
folosească, pentru transpunerea în fapt a planurilor sale războinice, de petrolul
românesc. Extinderea pretenţiilor sovietice şi asupra Bucovinei a provocat nedumeriri
şi chiar furie căpeteniei naziste. Hitler 1-a mustrat pe Ribbentrop pentru că nu a definit
mai clar, în cadrul tratativelor de la Moscova (august 1 939), sferele de influenţă; el ar
fi strigat: "Nu vreau să tiu luat drept un imbecil de către sovietici ". Î n acest timp,
guvernul român era ocolit şi dezinformat. Totuşi, iritarea lui Hitler în chestiunea
Bucovinei 1-a determinat pe Stalin să reducă cererea privitoare la această provincie
românească numai la partea sa nordică. Î ncepând încă din aprilie 1 940, U.R.S.S. a
concentrat importante forţe militare de invazie la grani13 cu România (circa 60 de
divizii, inclusiv cu cele ce puteau li aduse de pe teritoriul ocupat al Poloniei,
organizată in două grupuri - de nord şi altul de sud, cu o legătură între acestea). Planul
operaţiilor (de invazie) a fost elaborat sub conducerea lui Jukov: direcţia loviturii
principal.: urma să fie - CERNĂ UŢI -VALEA SIRETULUI în scopul de a cădea în
spatele forţelor române din fortiticaţiile de pe Nistru şi Prut, nimicind in acelaşi timp,
rezervele şi centrele de aprovizionare ale armatei române din Basarabia şi de la est de
S IRET, in timp ce Grupul de Sud, in cooperare cu llotele MAREA NEAGRĂ şi
DUN Ă REA, urma să atace pe direcţia generală CETATEA ALB Ă - BOLGRAD.
Deci era vorba de o dublă invăl uire pentru a prinde ca intr-un cleşte armata noastră.
Aşa se prezenta situa)ia în aJunul celor două ultimatumuri (dictate) sovietice din iunie
1 940, adresate României.
1 2 . Având şi asentimentul Germaniei, conducerea Uniunii Sovietice, la 26 iunie
1 940, ora 2200, a înmânat ministrului român la Moscova - Gheorghe Davidescu - un
ultimatum, urmat de altul la 27 iunie, pentru guvernul de la Bucureşti, expresie tipică a
politicii de forţă şi dictat in relaţiile dintre ţări şi popoare (promovată de marile puteri),
de cinism diplomatic şi falsificare a istoriei. Prin cele două ultimatumuri s-a cerut
Basarabia şi transmiterea către U.R.S.S. "a acelei păqi a Bucovinei a cărei populaţie
este legată în marea sa majoritate de Ucraina Sovietică'', aceasta ca "mijloc de
despăgubire" pentru stăpânirea timp de 22 de ani a Basarabiei de către România. Totul
trebuie rezolvat în numai 24 de ore, termen socotit, totuşi, de către sovietici, prea lung;
cu intreruperile telefonice realizate de N.K.G.B. in transmiterea la Bucureşti a primei
note ultimative, mai rămăseseră 1 6 ore. Noile frontiere" erau trecute pe hartă la scara
"
1 / 1 . 800.000, cu un creion roşu a cărei urmă (grosime) reprezenta 1 0 km, producând
mari greutăţi în delimitarea unor localităţi. Traseul liniei era marcat atât de grosolan,
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încât a trecut şi peste Ţinutul Herţa, care nu fusese menţionat în nici unul din cele
două ultimatumuri şi nu aparţinea nici Basarabiei, nici Bucovinei, ci de j udeţul
Dorohoi. Molotov avertiza că în cazul dacă România nu accepta ultimatumul, la
termenul fixat, avea de înfruntat atacul militar al U.R.S.S. şi instalarea frontierii" pe
"
Carpaţii Orientali.
Guvernul sovietic a respins propunerea Bucureştiului de a începe imediat
tratativele în scopul rezolvării paşnice a conflictului. Germania şi Italia au insistat ca
România să nu facă "prostia" de aopune rezistenţă, cauza fiind cunoscută. În acelaşi
timp, Bulgaria şi Ungaria îşi masaseră trupele la graniţa cu România, socotind că a
sosit momentul să se năpustească asupra ţării noastre pentru a o sfârteca. Analiza
situaţiei politico - militare a determinat pe şeful Marelui Stat - Major al Armatei
Române să raporteze conducerii ţării că nu putem rezista pe trei fronturi, că
împotrivirea (firească) ar duce la pierderea armatei. Izolată complet, fără nici un aj utor
din afară, ameninţată cu invazia din toate părţile, România a fost nevoită să accepte
condiţiile de evacuare specificate în răspunsul sovietic. În şedinţele Consiliului de
Coroană s-a hotărât numai acceptarea cererii de retragere a armatei şi autorităţilor
administrative din teritoriile respective - Basarabia şi partea de nord a Bucovinei fără a recunoaşte vreo j ustificare legală pentru acţiunea cotropitoare sovietică. La 28
iunie, numai la câteva ore - fără ca U . R.S.S. să respecte termenul de 4 zi le stabilit
prin al doilea ultimatum - paraşutiştii sovietici, cu concursul cozilor de topor, au
ocupat, în jurul orei 1 4,00, punctele strategice: Cernăuţi, Chişinău, Cetatea Albă. La
Nistru, acţiunea începuse deja la ora 6,30, în comuna Moladova. Subunităţi din
Regimentul 6 cavalerie au deschis focul; în aceste condiţii s-au oprit şi au cerut să
parlamenteze cu comandatul român din zonă. După ce au trecut de Cernăuţi, spre sud,
invadatorii au dorit să pună mâna şi pe oraşul Siret; la fel au procedat şi la Herţa.
Ocupanţii au tăiat calea de retragere a trupelor române, umilind militarii noştri,
dezarmându-i (cazul Regimentului 54 infanterie şi al altor unităţi şi subunităţi) au
mitraliat coloane în marş. Numeroase documente aduc mărturie despre barbaria
dezlănţuită de trupele sovietice şi bandele puse în slujba lor, recrutate din rândul unor
minorităţi locale cu sentimente antiromâneşti. Elementele armatei române - se
"
raporta, la 3 iulie, din Ungheni - care se refugiază arată o înfăţişare jalnică, îndeosebi
ofiţerii, fi ind desculţi, cu epoleţii rupţi, fără şapcă sau purtând câte o şapcă rusească.
Aceasta se datorează faptului că ofiţerii şi soldaţii români au fost atacaţi şi maltrataţi
de populaţia minoritară şi de bandele înarmate" . Unii militari români au fost
împuşcaţi, mulţi ofiţeri n-au putut suporta gradul de umilinţă, punându-şi capăt zilelor.
Dorinţa de a nu accepta situaţia în care au fost aduse trupele române, de a se împotrivi
duşmanului, a fost stopată, cu mare greutate, de ordinul categoric de a nu se trage nici
un glonţ, pentru a nu se folosi acest pretext invadatorii, ca să dezlănţuie un război
declarat României. Uniunea Sovietică a săvârşit o gravă încălcare a Tratatului de
neagresiune (din 1 939), la care a aderat, a nesocotit durerea unui popor (român) şi
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demnitatea de om.

1 3 . Prin evacuarea de către România a Basarabiei, a părţii de Nord a Bucovinei

şi Ţinutul Herta, a fost anexat l a U . R.S.S. un teritoriu de circa
populaţie de aproximativ

5 1 .000 km2, cu o
4.000.000 de locuitori, in marea lor majoritate români. De

menţionat că Bucovina n-a fost niciodată sub stăpânire rusească sau ucraineană, iar
Ţinutul Herta (oraşul cu acelaşi nume şi nouă comune din judeţul Dorohoi), locuit
numai de români, nici n-a fost pretis in notele ultimative sovietice. De aceea, ziua de

28 iunie 1 940 a intrat in inima şi conştiinţa românilor

ca o zi de doliu naţional,

inceputul unei perioade de calvar pentru cei subjugati, al unei adevărate tragedi i prin

modul in care s-a realizat ocupaţia şi prin consecinţele sale. Pe bună dreptate, in
Declaraţia Frontului Popular din Moldova (Basarabia), reteritor la ziua de 28 iunie

1 940, se arată nefastele consecinţe: dezmembrarea teritorială, exterminarea f1zică,
1 . 300.000 de persoane), foametea organizată, interzicerea

deportările in masă (peste

oricărei legături cu România. Acest act de genocid - continua documentul enunţat - se
mai răsfrânge şi astăzi destul de dureros, asupra populaţiei româneşti din j udeţele

trecute in mod nelegitim sub jurisdicţia Ucrainei. Sute de mii de români, de-a lungul

anilor, au fost nevoiţi să ia drumul bejeniei, refugiindu-se în partea dreaptă a Prutului.
Evar.uarea provinciilor româneşti a avut urmări nefaste: dezorganizarea
economiei

naţionale;

seisme în domen iile social, demografic, etnic şi cultural;

atectarea capacităţii de apărare a ţării ş.a. Bogăţia naţională s-a redus de l a 8.7 1 7
milioane l a 6.220 milioane de dolari. S-a întărit convingerea oficialităţilor de la
Budapesta şi Sotia cii vor realiza, într-un mod asemănător, împlinirea planurilor lor
revizioniste, prin ocuparea unei părti din teritoriul României. Nu ne propunem acum
să anal izăm cauzele acceptării evacuării ţinuturilor din nordul şi estul României. Cert
este că rapturile din anul

1 940 au lovit în opera înfăptuită de poporul român în anul
1 9 1 8, in actele istorice săvârşite anterior.
Deşi se căzuse de acord asupra principiului trasării frontierelor fluviale pe

talvegul principal al canalului Chilia, delegaţia sovietică a cerut fixarea traseului tol pe
canal, dar mai la sud. Astlel, prin forta trupelor sovietice, au fost ocupate gura
vechiului Stambul şi insulele Salagic (Tătaru), Dalerul Mare, Dalerul Mic, Maican,
însumând o suprafaţă de 23,75 km2
În august 1 940, autorităţile sovietice au modi ficat grani)ele interne şi împărtirea
administrativă a teritoriilor recent ocupate, complicând şi mai mult situaţia acestora.
Cele două treimi centrale ale Basarabiei, cu o populaţie predominant românească,

împreună cu o fâşie de pământ de

pe malul stâng al Nistrului, ce apartinuse aşa

numitei Republici Socialiste Sovietice Autonome Moldoveneşti, locuită cu precădere
tot de români, au format ceea ce de atunci s-a numit Republica Socialistă Sovietică
Moldovenească. Partea de Nord a Bucovinei, Ţinutul Hertei, districtele Hotin, lsmail,
Bolgrad şi Cetatea Albă, împreună cu cea mai mare parte a fostei republici autonome,
au fost ataşate Ucrainei .
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14. Situaţia dramatică a României din vara anului 1 940 se datorează Germaniei
naziste şi Uniunii sovietice, care au împărţit între ele Europa după gusturile şi
interesele lor pe seama statelor mici şi mijlocii. O mare vină a revenit clasei politice
conducătoare din România interbelică, mai ales lui Carol al II-lea, pentru incapacitatea
de a adopta măsurile ce se impuneau în vederea asigurării frontierelor ţării. Rapturile
din 1 940 au adus statul şi naţiunea română într-o stare jalnică, la un pas de l ichidare.
În aceste condiţii, a aj uns la cârma României generalul Ion Antonescu. În programul
său de guvernare figurau trei mari obiective: izgonirea lui Carol al II-lea, lichidarea
rebeliunii legionare şi reintregirea neamului în graniţele fireşti ale României Mari.
Referitor la reîntregire, el socotea că recăpătarea părţii de nord a Transilvaniei era o
problemă de căpetenie, nesubestimând eliberarea celorlalte teritorii. dar nu găsise
soluţia potrivită. Planurile lui Hitler le-a cunoscut mult mai târziu (în detaliu, abia la
1 1 iunie 1 94 1 ). Avea senzaţia îngrijorătoare că între statele sovietic şi german nu se
puteau pune la cale noi acţiuni care să afecteze şi România. Aceasta cu atât mai mult
cu cât prima vizită a lui Antonescu la Hitler a avut loc la mai puţin timp după cea
efectuată de Molotov la Berlin şi nu se ştia ce s-a discutat cu acel prilej . De aceea, Ion
Antonescu a militat, până în ianuarie 1 94 1 , pentru încheierea unui tratat de bună
vecinătate cu Uniunea Sovietică, socotind că lupta diplomatică era singura posibilitate
de acţiune şi câmp de manevră pentru reîntregire. Numai după ce s-a edificat cu
intenţiile Germaniei, după a doua şi a treia întâlnire cu Hitler, a fost clară intrarea
României în război alături de Germania, însă dată inceperii ostilităţilor a cunoscut-o
abia în ziua de 2 1 iunie 1 94 1 .
Intrarea României în război a fost determinată de necesitatea recuperării
teritoriilor ce ni s-au furat în vara anului 1 940. Aşa cum scria, la timpul său, Octavian
Goga: Basarabia, ca şi Ardealul şi Bucovina, nu este un pământ de cucerire, hărăzit
"
nouă prin verdictul vreunui tribunal internaţional sau prin recunoaşterea celui învins,
ci repararea unui drept imuabil al orânduirii de stat" . Trebuia înlăturată marea
nedreptate, şterse ruşinea şi umilinţa ce ni s-au făcut, obţinută eliberarea fraţilor noştri
de un sânge şi o lege. Participarea la război era şi o modalitate de a ne păstra armata,
care implicit, lupta şi pentru refacerea frontierei din vest. Pe teritoriul României se
aflau încă din octombrie 1 940, trupe germane şi era de neconceput ca annata germană
să înceapă atacul la Prut, iar armata română să fie în postura de spectatoare la
evenimente. De altfel, generalul Ion Antonescu a exprimat cu claritate cerinţa
imperioasă a momentului: poporul român nu i-ar ierta niciodată, ca în timp ce soldaţii
germani luptă pentru eliberarea teritoriilor româneşti, anexate la U . R. S . S . , la 28 iunie
1 940, armata română să stea cu arma la picior. Putem spune, deci, că intrarea
României în războiul antisovietic ne-a fost impusă de agresiunea militară cotropitoare,
din vara anului 1 940, a Uniunii Sovietice.
1 5 . Începerea ostilităţilor , la 22 iunie 1 94 1 , ca urmare a istoricului Ordin
"
"OSTAŞI, VĂ ORDON : TRECEŢI PRUTU L! , a fot de natură să zădărnicească
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aplicarea planurilor sovietice potrivit cărora Armata Roşie urma, în v iitorul cel mai
apropiat, să-şi deschidă calea spre "Poarta Focşanilor" şi spre câmpurilor petroliere
din sud, Câmpia Română, Dunărea. Erau preconizate două variante: 1 ) situaţia când
românii ar rezista; 2) în cazul retragerii lor benevole. Frontul de Sud (sovietic) era
format din armatele 9 şi 1 8, cu un total de circa 20 de divizii de infanterie, tancuri,
cavalerie, vânători de munte, motomecanizate, sprij inite de i mportante forte de
artilerie şi aviaţie. Marea majoritate a unităţilor şi marilor unităţi sovietice erau
dispuse pe linia Prutului, Dunăre, l itoralul Mării Negre şi la j umătatea distanţei dintre
râurile Prut şi Nistru. Î n rezervă se aflau trei divizii. Dispozitivul evidenţiază scopurile
operativ - strategice ofensive ale sovieticilor.
Trupele româna - germane ocupau următorul dispozitiv de luptă: Armata 3
română (comandant - generalul Petre Dumitrescu), în partea de nord a Moldovei şi
Bucovinei; Armata 4 română (comandant - generalul Nicolae Ci upercă) ocupa
dispozitivul pe linia Prutului începând de la sud de Huşi; Armata I l germană
(comandant - generalul Eugen von Schobert) între cele două armate române. Toate
aceste trei armate, la un loc, constituiau Grupul de Armate "General Antonescu" , pus
sub comanda lui Antonescu. Î n perioada 22 iunie - 2 iulie 1 94 1 , forţele româna germane au dus operaţii şi lupte de apărare activă pe front larg, au realizat peste 20 de
capete de pod, pregătind condiţiile trecerii la ofensivă - în acelaşi timp, 442 militari
români au căzut la datorie pe câmpul de onoare, 659 au lost răniţi şi 374 dispăruţi.
Sub lovituri le impetuoase ale Corpului de Munte (comandant - generalul
botoşănean Gheorghe Avrarnescu), inamicul şi-a precipitat retragerea la nord de Prut.
La 5 iulie 1 94 1 , a fost el iberat Cernău[ul, iar după trei zile şi oraşul Hotin. Operaţiilor
pentru dezrobirea părţilor de nord ale Bucovinei şi Basarabiei s-au desfăşurat până la
16 iulie 1 94 1 , când bravii ostaşi români au aj uns la Moghilev, în stânga Nistrului. O
rezistenţă înverşunată au opus forţele sovietice, în perioada 6-1 O iulie 1 94 1 , în masivul
păduros CORNEŞTI de pe direcţia Prut - Chişinău. Inamicul a reuşit să stăvilească
ofensiva diviziilor 1 5 şi I l infanterie române, iar divizia 35 infanterie a suferit o gravă
înfrângere, la care au contribuit incapacitatea comenzii acesteia, organizarea
necorespunzătoare.
Aici, generalul Ion Antonescu a oprit ofensiva, ordonând elaborarea unui alt
plan de luptă, în care s-a pus accent pe manevra de forţe şi mijloace, pe o cooperare
eficace româna - germani!.. Aplicarea măsurilor stabilite a dus la succesul din 1 4 iulie,
când s-au deschis perspectivele eliberării, la numai două zile, a Chişinăului şi ajungerii
la râul Nistru. Evenimentul a fost sărbătorit în toată ţara, având un puternic răsunet în
presa naţională şi în cea internaţională. Cele mai grele şi mai sângeroase lupte au avut
loc, însă, în micul cap de pod, Stoeneşti -Tiganca -Epureni - Cani a (est Fil.lciu), greul,
timp de zece zile, I-au dus diviziile 2 1 infanterie (comandant N .Dascălescu) şi 1 gardă
(comandant N. Şova) române. Inamicul a dezlănţuit repetate şi puternice contraatacuri,
ziua şi noaptea, sprijinite de artilerie şi avia1 ie, provocând mari pierderi trupelor
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noastre. Vigoarea, rezistenţa, eroismul şi spiritul de sacrificiu al ostaşilor români au
triumfat. La 26 iulie 1 94 1 , întregul teritoriu românesc, ocupat de sovietici în 1 940, a
fost eliberat. Jertfa de sânge, în perioada 22 iunie - 26 iulie 1 94 1 , a armatei române a
constat în 3 1 .575 de militari (20% din trupele angajate în lupte) - morţi, răniţi şi
dispăruţi.
1 6. În ani i de după eliberare ( 1 94 1 - 1 944) au fost trezite noi speranţe în rându1
românilor ·basarabeni şi nord - bucovineni. Din păcate, evoluţia evenimentelor
politico - militare de pe teatrele de operaţiuni a dus la reinstaurarea ocupaţiei sovietice
în provinciile româneşti la care ne referim. În toată perioada războiului, marile puteri,
îndeosebi U . R.S.S., au avut o ,.grijă" aparte faţă de România. La Conferinţa de la
Moscova ( 1 9 - 30 octombrie 1 943) a reprezentaţilor S.U.A., Marii Britanii şi U.R. S . S . ,
vecina d e la răsărit a pretins ocuparea noastră militară, până l a încheierea păcii, în
concret Moldova dintre Carpaţi şi Nistru - un vechi deziderat rusesc -, precum şi
Dobrogea, deci stăpânirea sigură a Guri lor Dunării; această ocupaţie militară era
motivată ca o necesitate urgentă şi impusă de ordin politic şi economic" . Noroc că nu
"
s-a obţinut consensul. Erau relevate vechile planuri ţariste cu privire la pământul
românesc, şi puse pe tapet la masa verde. Eforturile guvernului şi opoziţiei româneşti
au fost întâmpinate de refuzul reprezentanţilor americani, britanici şi sovietici. Drama
României continua aproape la aceleaşi proporţii ca în 1 940.
Delegaţia română, care a semnat armistiţiu! la 12 septembrie 1 944, a propus
reexaminarea traseului frontierei între punctele Peliheceni şi Mihăileni (j udeţul
Dorohoi), deoarece în 1 940 se săvârşea o eroare. V. M. Molotov a respins argumentul,
declarând că graniţa de est a României, aşa cum este, a fost pusă de la început drept
"
bază a armistiţiu lui " . Conferinţa de pace de la Paris, în şedinţa din 8 mai 1 946, a fi xat
frontiera dintre România şi U . R.S.S. pe linia existentă la 28 iunie 1 940. În mod
abuziv, acaparator, U . R. S.S. a mutat frontiera mai spre sud de talvegul braţului Chilia,
înglobând în l imitele frontierelor sale unele ostroave ce aparţineau României, precum
şi braţul principal de vărsare - Vechiul Stambul - , creând precedente pentru
acapararea ulterior, şi a Insulei Şerpilor (februarie 1 948), în felul acesta a limitat
drepturile României asupra regimurilor Guri lor Dunării .
Drama românilor din teritoriile ocupate d e sovietici a fost cumplită. Cruntă şi
blestemată a fost şi politica deportărilor, dezrădăcinărilor populaţiei româneşti şi
pulverizării ei în imensitatea spaţiului sovietic, mai ales în glaciala Siberie. Mulţi
dintre cei deportaţi au pierit din cauza gerurilor aspre. Primul val de deportaţi a avut
loc pe 1 3 iunie 1 94 1 (circa 300.000 români basarabeni), în zilele următoare erau
prevăzute altele, dar începerea ostilităţilor de la 22 iunie, a făcut imposibilă acţiunea.
1. V. Stalin dorea ca Basarabia să fie golită complet de români, în locul lor să fie aduşi
ruşi, ucraineni, neamuri turcice ş.a. După ce România a fost dată" în sfera de
"
influenţă sovietică, s-a renunţat" la acest plan, pentru a evita ecoul nefavorabil
"
U . R . S . S.-ului în ţara noastră. În realitate, deportările au continuat. În anu1 1 949, a avut
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loc o nouă şi masivă departare in Siberia, apoi in 1 972. deportârile s-au dovedit o
ruinare de suflet, o desfiinţare a oricărei individualităţi umane, prin misterul ce le
caracteriza, un uriaş genocid ce nu trebuie dat uitării. La măsurile de exterminare
fizică s-au adăugat inoculările ideologice ale ocupantului agresor, falsificarea istoriei,
mutilarea limbii materne, încercările de înstrăinare de viata culturală şi spirituală
naţională. Zeci de mii de proaspeţi absolvenţi ai unor forme de învăţământ erau
repartizati, anual, la distanţe de mii de km de vatra părintească, au fost practicate la
maximum, sub diferite motivaţii, căsătoriile mixte, s-a susţinut, prin toate mijloacele,
că moldovenii nu-s români, că limba lor e altceva faţă de cea română (acest lucru este
susţinut şi în prezent de echipa lui Voronin, de vechii adepţi ai stalinismului).
1 7. În perioada de ocupaţie sovietică au fost inventate şi puse în circulaţie multe
prefabricate ştiinţifice" despre poporul sovietic, potrivit căruia trebuiau să dispară
"
trăsăturile naţionale: Basarabia nu este teritoriu românesc pentru că a lost anexată de
Rusia cu câteva decenii înainte de constituirea statului naţional România; votul
Sfatului Ţării din 27 martie 1 9 1 8 a fost ilegal ş.a. Autorii sovietici, preluând tradiţia
ţaristă, afirmau că "Basarabia este locuită de latini, slavi şi mongoli, care vorbesc
româneşte, iar moldovenii numai după limbă seamănă cu românii, dar de fapt sunt o
naţionalitate deosebită''
Interesant de reamintit că, în 1 979, la Chişinău, a luat fiinţă o comisie specială
pe lângă Academia locală cu misiunea de a studia .,legăturile slave ·- valabe şi originea
grupului naţional moldovenesc". Concluzia comisiei: aşa cum slavii de est au dat
naştere ruşilor, ucrainenilor şi bieloruşilor, tot aşa valahii au dat naştere moldovenilor,
românilor şi valahi lor balcanici. Cu menţiunea că etapa finală a formării naţionalităţii
moldoveneşti burgheze s-ar fi produs sub guvernarea ţaristă, în secolul XIX-lea.
Asemenea surogate, falsuri, artificii nu au nimic comun cu argumentele istoriei, ale
ştiinjei; ele arată goliciune, disperare, neputinfă şi nu merită să ne oprim mai mult
asupra lor. De reţinut, însă, că .,inventatorii" tarişti şi sovietici au venit cu asemenea
,,descoperiri" numai la adresa românilor, celelalte popoare care au fost sub stăpânire
rusească (sovietică) nu s-au "bucurat" de o astfel de atenţie. Ele subliniază, încă o
dată, importanţa dată teritori ilor ocupate pe seama poporului român în spectrul
geopolitic european.
Cu toate măsurile represive, draconice, luate de ocupanţi, concomitent cu cele
de ordin ideologic, teoretico-ştiinţific", românii basarabeni şi-au apărat naţionalitatea,
"
limba şi viaţa spirituală. Elementul de bază al acestei rezistenţe seculare 1-a constituit
ţărănimea - păstrătoarea bogăţiei sufletului românesc, a limbii române, folclorului,
obiceiurilor, datini lor şi credinţei strămoşeşti, a tot ce e frumos şi mai demn pentru un
neam ca al nostru. Un rol activ şi permanent în lupta de supravietuire românească din
Basarabia a revenit bisericii ortodoxe. Nu în ultimul rând, influenţa fratilor din dreapta
Prutului, cu toată politica ţaristă şi sovietică izolaţionistă, s-a �cut simţită, a constituit
licăriri de speranţe spre vremuri mai bune şi pentru cei aflaţi sub jug străin.
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Începuturile dezgheţului politic şi-au �cut, în cele din unnă, apariţia şi pe
străbunul pământ dintre Prut şi Nistru. A doua j umătate a deceniului al nouălea, din
trecutul secol, marchează primele semnale ale procesului amintit. După acumulări le în
timp, o conferinţă obişnuită a scriitorilor a reuşit să refonneze întreaga viaţă a breslei
respective, în cadrul căreia a luat fiinţă cenaclul tinerilor "Alexandru Mateevici " şi
organizaţia Frontul Popular din Moldova (Basarabia), care a fonnulat o serie de
revendicări culturale şi naţionale ( 1 987). În perioada 1 988- 1 989, au avut loc mitinguri
neautorizate prin care s-au cerut refonne sociale şi culturale în sens naţional. Tot în
aceşti ani s-a desfăşurat şi primul miting autorizat, organizat de Frontul Popular din
Moldova, în Piaţa Mare a Chişinăului, la care au participat peste 500 . 000 de oameni; a
fost den unţat pactul Ribbentrop - Molotov: intrarea trupelor sovietice, la 28 iunie
1 940, în Basarabia a fost calificată ocupaţie; s-a abordat tricolorul (roşu, galben şi
albastru) şi alte însemne româneşti.
1 8. Marea Adunare Naţională de la Chişinău, din 27 august 1 989, la care au
participat circa 700.000 de oameni, are o importanţă istorică: a votat pentru limba
română ca limbă oficială de stat, a prefaţat furtunoasele dispute parlamentare ale căror
rezultate s-au concretizat în legiferarea limbii "moldoveneşti" şi a grafiei latine,
pretext pentru rusofoni să declanşeze greve în oraşele Tiraspol, Râbniţa ş.a., pregătind
viitoarele mişcări centrifuge ale ruşilor transnistreni şi găgăuzilor, starea conflictuală
din 1 99 1 - 1 992. din nou Marea Adunafe Naţională a fost chemată, la 1 6 decembrie
1 990, prin voinţa celor 800.000 de participanţi, să se pronunţe cu privire la
independenţa Moldovei. Concomitent, s-a produs "spargerea" zidului de la Prut prin
acele "poduri de flori", care trebuie să devină adevărate şi trainice poduri de suflet
românesc, de unire în cuget şi simţiri, de viaţă fericită românească. În şirul acestor
evenimente se înscrie şi proclamarea independenţei de stat a Republicii Moldova (27
august 1 99 1 ) .
Sunt prea puternice traumatismele pricinuite de cei peste 1 50 de ani de ocupaţie
străină în Basarabia şi nestinsă a rămas flacăra patriotismului pentru ca lucrurile pe
acest străvechi pământ românesc să nu se înscrie într-un curs firesc spre depăşirea
greutăţilor actuale. Românii nu s-au înspăimântat niciodată în decursul zbuciumatei
lor istorii, au crezut în justeţea şi triumful cauzei lor drepte. Miracolul renaşterii
noastre naţionale îşi aşteaptă împl inirea, care nu poate veni decât din lupta neabătută şi
pennanentă, dusă cu pricepere şi inteligentă, pentru atingerea ţelului final - mântuirea
neamului românesc care nu poate ti decât România întregită în hotarele sale de la
Nistru până Ia Tisa, aşa cum au înfăptuit-o generaţiile de la 1 9 1 8.
Întreaga suflare românească, într-o deplină unitate de acţiune şi voinţă, are
îndatorirea profund patriotică, să nu cunoască odihna până ce nu se realizează acest
ţel, fiindcă aşa cum sublinia marele om politic şi patriot Ion I.C. Brătianu: " Sunt clipe
în viaţa unui neam de fericire atât de mare că răscumpără veacuri întregi de dureri.
Bucuria noastră nu e bucuria unei singure generaţii, e sfântă cutremurare a întregului
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popor românesc, care de sute de ani a stat sub urgia soartei celei mai cumplite fără a
pierde din credinta lui nestrămutată în acea zi care ne uneşte şi care trebuie să vie . . . ".
În acest spirit şi cu această convingere noi, românii, sărbătorim, în 2003, împlinirea a
85 de ani de la Marea Unire, de la !huri rea României Mari, de la desăvârşirea statului
na)ional unitar român.
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DIN ÎNSEMNĂRILE DE RĂZBOI ALE
COLONELULUI DOBJANSCHI RAU L
(1891 - 1 938)
AMINTIRI DESPRE POETU L ALEXE MATEIEVICI
IONEL BEJENARU

"În

toată via1a mea n-am cunoscut o iarnă mai haină ca cea trăită pe front în

primele luni ale anului

1 9 1 7. Era un ger de crăpau pietrele şi bătea un vânt vrăj maş ce

tăia ca cuţitul. în ţară era o jale şi o mizerie de nedescris. Cea mai mare parte a

teritoriului naţional era ocupat de inamic, iar porţiunea ce ne mai rămăsese era
congestionată prin adaosul populaţiei refugiate, al prizonierilor, al armatei române

repliate şi a numeroaselor unităţi şi servicii ale armatei ruse. Pe de altă parte, din cauza

pierderilor suferite, a dezorganizării inerente situaţiei, a nămeţilor, a frigului şi a
aglomerărilor, comunicaţiile erau precare, iar resursele de trai extrem de reduse. Şi,

culmea, în afara marilor jertfe cerute de front, în oraşe şi în sate, tifosul exantematic,
febra recurentă şi gripele J]ceau ravagi i.
Venisem cu un tren de noapte într-o localitate din apropierea frontului. în
cal itate de curier la un comandament. Deşi distanta parcursă era o nimica toată,

pierdusem, cu una - cu alta, o noapte întreagă ca să aj ung la destinatie. Trenul liind

neîncălzit, am dârdâi! tot timpul de frig şi n-am putul atipi nici un pic. De bine - de
rău, aj unsesem şi, după o bună oră în care m-am achitat de misiune şi m-am mai

dezmorţit puţin, eram din nou în gară, pentru a rezolva problema înapoierii. Şeful
biroului de mişcare m-a informat că trenul de care aveam nevoie va pleca, în cel mai

bun caz, pe la amează. În faţa acestei neplăcute perspective reven i i pe peron,

reflectând la modul cum mi-aş putea trece timpul până la plecarea trenului, cum mi-aş
putea potoli foamea şi, mai ales, cum mi-aş putea satisface nevoia de căldură, ca unul
ce mă apropiam de limita rezistentei. În jurul meu forfoteau ostaşi români şi aliaţi,
majoritatea îndreptându-se spre cantina de "cruce roşie" rusească, unde, ca şi la
cantinele româneşti, se distribuia ceai şi pesmeţi ostaşilor în trecere, J]ră deosebire de
uniformă. Punctul de distribuţie era chiar pe peron, la unul din extremitătile acestuia.

Când mă apropiai de acel loc şi adulmecai gustul ceaiului simţii o .aşa de puternică
răscolire a sucurilor gastrice, încât aş

fi fost în stare să ofer, pentru conţinutul unei
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ceşti, de câteva zeci de ori preţul normal. Ca să afli o băutură fierbinte în altă parte, era
o problemă destul de complicată. Mă uitai cu j ind la ostaşii care sorbeau cu voluptate
licoarea fumegândă, dar, încercat de un sentiment de jenă, păşii înainte.
Deodată mă pomenii solicitat de o voce plăcut timbrată, într-o curată limbă
românească:
- Domnule locotenent, nu poftiţi cumva, să beţi cu noi un ceai?
Mă oprii şi îmi tixai privirea asupra persoanei care mă îmbia. Era un bărbat
tânăr, cu un păr bogat de culoare închisă, cu faţa rotundă, prelungită cu o bărbuţă şi cu
privirea nespus de blândă. Purta pâslari siberieni, o manta gri îmblănită şi o că_c iulă
brumărie. La mână purta o brasardă albă cu crucea roşie, iar în loc de annă purta o
geantă cu baiera trecută peste umăr. Se vede însă că manifestai o atitudine cam
şovăielnică, căci respectiva persoană îşi repetă invitaţia într-o formă şi mai îmbietoare:
- Poftiţi, vă rog! avem şi o leacă de rom şi pesmeţi . . .
Tenneni i amabili în care îmi fusese adresată oferta, pe de o parte, iar pe de alta
starea mea rebegită, m-au obligat s-o accept.
Peste câteva clipe, ţineam într-o mână o teică cu ceai fierbinte şi binemirositor,
iar în alta un pesmet. începui să sorb cu lăcomie din conţinut, simţind cum îmi revin
puterile. Când tenninai de consumat ceaiul, mă simţii obligat să fac în mod formal
cunoştinţa celui căruia îi datoram nepreţuita binefacere; aceasta cu atât mai mult, cu
cât graiul său neaoş românesc mă intrigase. Adresându-i cuvenitele cuvinte de
mulţumire, mă prezentai confonn uzanţelor militare şi îi întinsei mâna. El îmi strânse
mâna cu efuziune şi se recomandă la rândul său:
- Sunt preotul Alexe Mateievici.
- Mi-a tresărit inima, auzind cât de bine se potrivesc graiurile noastre' îi spusei eu.
- Cum să nu se potrivească?! răspunse el, învăluindu-mă într-o privire plină de înţeles.
- Totuşi nu m-aş fi aşteptat la aşa grad de perfecţiune, dată fiind situaţia
dumneavoastră şi presupunând că v-aţi făcut studiile în altă limbă.
- Adevărat că mi-am făcut studiile în altă limbă, dar limba mea de toate zilele a
fost acea vorbită de poporul băştinaş. Afară de asta, am menţinut mereu contactul cu
literatura română, bine reprezentată în biblioteca mea. Chiar şi în drum, trecând prin
Iaşi, mi-am mai procurat câteva cărţi, între care şi un tratat de i storie a d-lui Iorga.
Auzind acestea, privii la interlocutorul meu cu încântare şi întru câtva uimit, şi
simţii dorinţa de a-1 cunoaşte mai de aproape. Nu ştiam însă cum să-I reţin, mai ales că
gerul atmosferic nu era deloc prielnic pentru prelungirea dialogului nostru. Spre
satisfacţia mea, iniţiativa pomi de la dânsul. Mă întrebă dacă mai am mult de zăbovit
în gară. Când a aflat de trista perspectivă ce aveam de a prinde un tren, mi-a propus să
merbrem în biroul comandantului militar, unde puteam sta de vorbă în toată voia.
Comandantul militar ne întâmpină cu multă bucurie şi ne cinsti cu câte un
coniac, dar se scuză, că având treburi pe teren, trebuie să ne lase singuri. Rămaşi
singuri începurAm a închega o nouă conversaţie. Vorbirăm despre situaţia de pe front
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şi din spatele frontului, şi aj unseserăm la rosturile noastre personale. Atlai că
interlocutorul mei îşi avea reşedin(a în Chişinău, unde îşi lăsase familia, că înainte ca
România să fie angajată în conflagra(ia mondială, fusese mobilizat, ca preot de
campanie la forma(iune ce opera în Galitia; iar la intrarea României în război, a fost
repartizat, după cererea sa, la o unitate afectată frontului românesc. Apoi veni iarăşi
vorba despre literatura românească şi în special despre poezie.
- lubi(i mult poezia, făcui eu observând predilectia pe care o manifesta pentru
această formă literară.
- Foarte mult' aşa de mult încât, când am răgaz îmi îngădui să ticluiesc şi eu
câte o poezioară, răspunse preotul cu modestie.
- M-ar interesa mult să ascult sau să citesc din poeziile dumneavoastră .. am
spus eu.
- Am chiar la mine câteva, dar pentru că pe dumneavoastră v-a surprins graiul
meu, am să vă citesc una în care tocmai despre grai este vorba; e intitulată "Limba
noastră", răspunse preotul, scotând din geantă un carnet Apoi, încredin(at de atentia
mea, dădu glas versurilor sale, cu o căldură izvorâtă din adâncul sufletului:
Limba noastră-i o comoară
Î n adâncuri înfundată,
Un şirag de piatră rară
Pe moşie revărsată.
Limba noastră-i foc ce arde
Î ntr-un neam ce, fără veste,
S-a trezit din somn de moarte,
Ca viteazul din poveste.
Limba noastră-i numai cântec,
Doina dorurilor noastre,
Roi de fulgere, ce spintec
Nouri negri, zări albastre.
Limba noastră-i graiul pâinii
Când la vânt, se mişcă, vara,
În rostirea ce bătrân i i
C u sudori sfinţit-au (ara.
Limba noastră-i frunză verde,
Zbuciumul din codrii veşnici,
Nistrul lin, ce-n valuri pierde
Ai luceferilor sfeşnici.
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Limba noastră-i vechi izvoade,
Povestiri din alte vremuri,
Ce cetindu-le-nşirate
Te-nfiori adânc şi tremuri.
Limba noastră îi aleasă
Să ridice slavă-o ceruri,
Să ne spue-n hram şi-acasă,
Veşnicile adevăruri.
Limba noastră-i l imbă sfântă,
Limba vechilor cazan ii,
Care-o plâng şi care-o cântă
Pe la vatra lor, ţăranii.
Învăţaţi-vă dar graiul,
Ruginit de multă vreme,
Ştergeţi slinul, mucegaiul,
Al uitării-o care geme.
Strângeţi piatra lucitoare,
Ce din soare se aprinde,
Şi-ţi avea în revărsare
Un potop nou de cuvinte.
Nu veţi plânge-atunci amarnic,
Că vi-i limba prea săracă,
Şi-ţi vedea cât e de darnic
Graiul ţării noastre dragă.
Răsări-va o comoară
În adâncuri înfundată,
Un şirag de piatră rară
Pe moşie revărsată".
De la prima strofa mi-am dat seama că aveam în faţa mea un poet autentic. L
am ascultat cu încântare crescândă sorbindu-i cu vie bătaie de inimă flecare cuvânt, ca
pe un elixir dătător de viaţă, ca pe o muzică divină. Când isprăvi de rostit, am privit
admirativ la autor şi am exclamat: E sublim !
- V-a plăcut chiar aşa de tare? întrebă el, ca şi cum s-ar ti crezut nedemn de
atare apreciere.
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Am răspuns:
- Cu toate că nu reprezint vreo autoritate în materie, îmi îngădui să afirm că
ceea ce aţi creat dumneavoastră nu e "o poezioară'', ci un monument l iterar, "o piatră
rari!'' care va trăi în veacuri şi vă va promova în rândul nemuritorilor.
El întâmpmă cuvintele mele cu un aer stingherit şi răspunse cu glasul scăzut:
- N-am avut niciodată veleităţi de nemurire. Am căutat numai, să exprim cât
mai just şi mai convingător un adevăr a cărui valoare întrece cu mult aprecierile
comune.
- Am reuşit pe deplin, atât în fond, cât şi în formă. Şi, dacă vreţi să-mi faceţi un
dar nepreţuit, să-mi daţi voie să-mi iau o cop1e după versurile auzite, pentru a le putea
împărtăşi, cu un ceas mai devreme, şi altor români.
- Cu dragă inimă' Vi le copiez chiar eu, răspunde poetul. Scoase numaidecât o
foaie de hârtie din geantă şi începu a scrie. Scria calm, din când în când luptându-se cu
şuviţele de plir ce-i alunecau pe fruntea admirabil boltită. Când termină de scris, mi-o
înmânaînsopndu-şi gestul de cele mai simple cuvinte: "0 mică amintire. . . .
Am mai stat încă de vorbă cu dânsul, despre demnitatea şi tenacitatea cu care
poporul român îşi duce crucea pe umeri şi despre visul secular al tuturor românilor, ce
trăiesc răzleţiţi sub coroane diferite, de a înfăptui pentru vecie ceea ce a înfăptuit
vremelnic voevodul Mihai Viteazul. El a privit în sus şi a încheiat pe ton solemn:
- Fie ca Cel atotputernic să se îndure de noi!
- Amin' am îngânat eu, şi ne despărJiserăm strângându-ne reciproc mâinile şi
urându-ne sănătate şiizbândă.
Am plecat din acel Joc, luând cu mine o amintire de neuitat şi preţiosul
manuscris, care avea să facă minuni în rândurile ostaşilor la care mă întorceam. Mii
încerca acelaşi sentiment pe care îl mărturiseşte poetul V. Alecsandri, după ce
descoperise balada "Miori)a" . Spunea că avea simţământul că duce cu sine o comoară,
şi îi era parcă teamă să nu moară înainte de a o da la lumină.
Când am citit poezia - în aceiaşi seară - la popota garnizoanei, a smuls strig�lte
de entuziasm şi aplauze frenetice, iar ca urmare, în cursul nopţii a fost multiplicată
pentru a fi difuzată numeroşilor solicitatori.
"

*
*

*

Anul 1 9 1 7 a continuat să fie anul marilor jertfe şi suferin!i, răsplătite doar cu
străluci tele biruinţi de la por!ile Moldovei, impotriva gigantului atacator.
Primăvara anului 1 9 1 8 ne-a găsit ca vai de noi, in urma păcii (citeşte diktatului)
de la Buftea. Se chema că ţara era în stare de pace, dar gemea suh călcâiul
câştigătorului temporar al partidei - hlocul puterilor centrale. Armata fusese
demobilizată, iar nucleele active, extrem de reduse şi anemiate, au trebuit împrăştiate
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prin diverse sate şi coclauri, pentru necesităţile de trai. Regimentul din care făceam
parte a fost dizlocat într-o mică localitate la câteva staţii depărtate de Chişinău. Cu
acea ocazie mi-am adus aminte că Chişinăul era oraşul de reşedinţă a poetului Alexe
Mateievici pentru care îmi făurisem un cult, şi am simţit, ca o necesitate sufletească,
dorinţa de a folosi această apropiere pentru a-i aduce un salut frăţesc şi a mă împărtăşi
din imensa sa bogăţie spirituală. Momentul pe care îl trăia ţara, dădea şi mai mult sens
acţiunii mele.
La vreo săptămână după instalarea în noul cantonament, conform planului ce-mi
făcusem, m-am urcat în tren şi am plecat în capitala provinciei. Am nimerit într-un
compartiment în care se aflau şi doi intelectuali din partea locului, cu care, aşa cum se
obişnuieşte în călătorii, m-am dat în vorbă. Şi cum eram mereu cu gândul la poetul ivit
ca o stea de prima mărime pe orizontul literaturii române, am adus vorba despre
aceasta şi mi-am exprimat intenţia de a-1 vizita. Când au luat cunoştinţă de intenţia
mea, ambii interlocutori m-au învăluit într-o privire compătimitoare, iar o clipă mai
târziu, unul din ei clătină trist din cap şi răspunse pe un ton suspinător:
- Din nefericire, nu-l veţi mai putea vedea niciodată!
Am privit la acesta cu stupoare, aşteptând parcă să se dezmintă, să aflu că la
mijloc era o greşeală. Dar vecinul acestuia îmi risipi nădejdea, adăugând:
- A fost mobilizat într-o calitate în care mulţi îl credeau în afară de orice pericol
şi, când colo, datorită excesivului său devotament faţă de suferinzii de pe front, s-a
contaminat de tifos exantematic şi a murit, în vârstă numai de 29 ani " .
Vestea m-a consternat ş i n u mi-am putut reveni mult timp. C e moarte frumoasă
pentru un tânăr poet şi pentru o faţă bisericească, dar ce pierdere imensă pentru
neamul său şi pentru familia sa!
Soarta, care i-a curmat atât de timpuriu firul vieţii, nu i-a îngăduit să se realizeze
în toată măsura geniului său. A fost însă de-ajuns să scrie "Limba Noastră", pentru a
deveni demn să i se pună pe frunte cununa de tauri şi pentru ca, în memoria celor
pentru care a scris, să trăiască în veci .
Ca prinos al admiraţiei pe care mi-a inspirat-o şi al adâncului regret încercat
prin pierderea sa, nu mi-a mai rămas decât să adaug o fl oare mai mult la mormântul
său şi să hărăzesc un gând pios. "
NOTĂ:
Versurile au fost puse pe o melodie, tot aşa de fericit inspirată de către un valoros
muzician din acelaşi oraş cu poetul şi purtând aceiaşi haină - preotul Alexandru
Cristea. Mormântul acestuia, sub o placă cu notele muzicale respective, se află la
cimitirul Bellu.

• 13

august 1 9 1 7.
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CONSTANTIN GH. CUCU
"GLORIOASA EPOPEE ROMÂNA A MARELUI
RĂZBOI DE ÎNTREGIRE 1 91 6-1 9 1 8"
GHEORGHE MEDIAN

Î n noiembrie 1 924 apărea la Botoşani, sub direcţia lui Constantin Gh. Cucu şi
sub înaltul patronaj al Uniunii Generale a ofiţerilor în rezervă din România, publicaţia
"Biblioteca Războiului de Î ntregire" Î n J nainte Cuvântare" semnată de directorul
publicaţiei, în primul număr, era adus la cunoştinţă publicului cititor scopul acesteia:
"răspândirea şi vulgarizarca în masele mari ale populaţiei române de pretutindeni, a
tuturor faptelor mari şi glorioase săvârşite în timpul marelui nostru război de întregire,
în toate fazele lui, pe toate fronturi le şi, dacă se poate pe toate poziţiile " 1
Ca modalitate de evocare a marilor confruntări militare la care a participat
eroica armată română, Constantin Gh. Cucu a ales scrierea unui poem în versuri
intitulat "Glorioasa Epopee Română a Marelui Război de întregire 1 9 1 6 - 1 9 1 8", care
urma să apară în mai multe capitole intitulate: " Luptele de la Mărăşti", " Luptele de la
Sibiu, Câineni şi retragerea de pe Valea Oltului " , " Luptele de la Jiu", "Luptele de la
Oituz", .,Dobrogea" , " Dezastrul de la Turtucaia'', " Retragerea din Muntenia" , "Luptele
de la Mărăşeşti'', .,Luptele de la Tisa" şi "Ocuparea Budapestei " z
Ideea scrierii unui asemenea poem i-a fost sugerată, indirect, publicistului
botoşănean, de marele istoric Nicolae Iorga, care, intr-o alocuţiune ţinută la
deschiderea Universităţii populare .,N. Iorga" din Botoşan i, la 27 decembrie 1 924, îşi
exprimase surprinderea că, deşi trecuseră şase ani de la încheierea războiului, nici un
poet nu scrisese o operă care să glorifice eroismul armatei române. Spre a umple un
asemenea gol, Constantin Gh. Cucu s-a decis să scrie un poem dedicat războiului şi
pentru ca acesta să aj ungă în mâinile cât mai multor cititori, să scoată şi o publicaţie
proprie în care să-I publice.

1 Constantin Gh. Cucu - ,.Glorioasa Epopee a marelui Război de Întregire 1 9 1 6 - 1 9 1 8" vol. l
Mărăşeşti"",Răzoară", "Oituz 1 9 1 6", Rotoşam, Tipografia ConcurenJa", 1 928 p. 9
"
"2
1bidem
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La jumătatea anului 1 925 primul capitol al Epopeii intitulat "Luptele de la
Mărăşeşti " era gata, puţin timp după aceea văzând lumina tiparului încă trei capitole:
de la Mărăşeşti'', "Luptele decisive de la Răzoare" şi "Luptele de la Oituz,
" Luptele
"
1 9 1 6 . Rapiditatea cu care au fost scrise cele patru cicluri ale poemului este de înţeles,
dacă ţinem -cont de faptul că autorul nu era un novice în ale scrisului, el fiind cunoscut
botoşănenilor pentru câteva volume de versuri apărute anterior, între care "Încercări
pripite" ( 1 9 1 4), " Spre ideal " ( 1 9 1 6) şi "Cultul Eroilor" (1 9 1 8).
După apariţia celui:· de-al patrulea capitol al Epopeii, la 1 5 august 1 925,
Constantin Gh. Cucu îi făcea cunoscut lui Nicolae Iorga rezultatul strădaniei sale, într
o scrisoare, din care redăm câteva fraze:
"
"Cu ocazia deschiderii Universităţii populare "N.Iorga din Botoşani, v-aţi
exprimat de la tribună mirarea că nu s-au găsit până în prezent scriitori care să cânte în
versuri marele şi gloriosul nostru război şi aţi spus că doriţi să se găsească autori care
să cânte vitejia românească şi să o răspândească prin şcoli şi cazărmi.
Cu modestele mele mij loace v-am îndeplinit dorinţa: am scos patru capitole in
câte 5000 exemplare - total 20. 000 exemplare - şi am cules pe drept, sau pe nedrept,
laude, mulţumiri, felicitări din toate părţile.
Odată cu aceasta imi permit a vă prezenta un exemplar din modesta mea scriere
Epopeea
Română Nr. 2 - Luptele de la Mărăşeşti , 1 9 1 7", pe care cu onoare le dedic
"
Domniei Voastre, ca unul ce cu mulţi ani inainte aţi pregătit sufleteşte pe românii din
cele patru unghiuri ale românismului pentru ziua cea mare a unirii tuturor românilor
pe care ne-a dat-o, hotărâtor, Mărăşeşti i. "3
În privinţa documentării referitoare la evenimentele evocate, tot în "Înainte
Cuvântare" , Constantin Gh. Cucu arată că izvoarele de care s-a folosit au fost
" informaţii verbale de la luptători, comunicate, articole de ziare, memorii de corpuri,
şi mai cu seamă. . . eminenta şi documentata lucrare ",storia războiului de întregire"
datorată penei măiestre a domnului Constantin Kiriţescu. 4
"
"
"Glorioasa Epopee Română incepe cu "Luptele de la Mărăşti - 22 iulie - 1
august 1 9 1 7, poem în 24 episoade precedat de o succintă prezentare a taberelor aflate
în conflict, în care sunt prezentaţi comandanţii şi trupele. Fiecare episod poartă un
nume semnificativ, care punctează momente din derularea evenimentelor, de la
debutul confruntării până la deznodământul acesteia. Dintre ele amintim pe cele
intitulate: "Întăririle duşmane", "Ordin de zi ", "Atacul general", " Atacul Mărăştilor" ,
"
"
"
"Luptele de la Poiana Înţărcătoarea , "Măgura Caşinului , "Însemnătatea Mărăştilor ,
".
Victoria
"
Capitolele dedicate bătăliilor de la Mărăşeşti, Răzoare şi Oituz sunt redactate în
aceeaşi manieră, ceea ce le deosebeşte de primul fiind doar numărul de grupaje de
3
�

Academia Română, Corespondenţă N. Iorga, voi. 80, p. 64
C. Gh . Cucu - op. cit. p. 1 0
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versuri

(77 capitolul II, Mărăşeşti

Oituzul).

-

40, capitolul III - Răzoare şi 1 7 capitolul IV -

În toate cele patru capitole publicate in anii 1 924 - 1 925, pe lângă relatarea
confruntărilor militare, sunt reliefate figurile unor luptători distinşi pe fronturile de
luptă, printre care generali i Alexandru Averescu, Eremia Grigorescu, Akxandru
Mărgineanu, Nicolae Rujinschi, Ion Popescu, căpitanul Grigore Ignat, sergentul Ignat
I liescu şi sublocotenentul Ecaterina Teouoroi u.
În anul

1 92 8 cele pauu capitole au fost reunile intr-un singur volum în care au

mai fost incluse două poezii dedicate contributiei botoşănenilor la primul război
mondial ( " Un episod din povestea neamului românesc"' închinat bravei armate române
şi în special eroilor din Regimentele 69 şi 77 Infanterie din Dorohoi şi Botoşani, şi

281 " ) câteva poezii patriotice ( "Grănicerul'', .. Pentru
Neam şi Tară'', "Dulce Bucovină", "Conştiin!ă şi Unire' ) şi mai multe scrisori
.,Viata la Spitalul Botoşani No.

adresate autorului de câteva personalităţi cărora le-a fost trimisă publicaţia, ori s-au
regăsi! în poemele lui Constantin Gh. Cucu. Tinând cont de semnatarii acestor scrisori
şi de pertinen1a opiniilor acestora vis-a-vis de opera în discutie, redăm în continuare
câteva extrase din acestea:
"Multumesc O-lui C. Gh. Cucu, pentru Nr.

1 d i n "Biblioteca Războiului'' şi-1

fel icit pentru lăudabila idee de a contribui l a răspândi rea pe la sate, amintire a faptelor
mărete

ale

neîntrecutilor

noştri

Neamului." \ General Averescu)

luptători

din

mare

război

pentru

întregirea

"Acei care au fost pe front în tranşee şi au stat neclintiti în toiul l uptelor la

datorie, nu o zi două, dar toată campania, cetind aceste cântări, vor retrăi acele
vremuri, vor simţi încă cutremurul bombardamentelor, ţiuitul gloanţelor, tic-tacul
mitralierelor şi exploziile seci şi violente ale granatelor.
Vor revedea parcă desflişurarea luptelor, avântul fliră seamăn al ostaşilor noştri

şi strălucirea izbânzii lor.
Ca ostaş apreciez lucrarea ce merită a se răspândi adânc în şcoli, în cazărmi şi în
popor, o consider o lucrare patriotică şi plină de pilde frumoase, de eroism, iubire de
Neam, Ţară şi Rege ..
Lucrarea fiind menită să fie citită de tineret, de ostaşi etc. cred că era nevoie şi
de povestirea faptelor mici dar pline de curaj şi sacri ficii ale multor grade inferioare şi
ofiţeri inferiori. Presărată aşa, pe ici pe colea cu asemenea povestiri, se împărţea
"6
(General Rujinschi)

cântarea şi laudele intre cei mari şi cei mici.

Folosul l ucrării acesteia şi mai ales tăria şi moralitatea ce va decurge din
"
şirurile de rânduri închinate luptătorilor morţi şi vii depinde numai de adevărul celor
ce va cuprinde. Atârnă de Dv. scriitorii să-i daţi viaţă ca să poată trăi in veşnicie
'
6

Ibidem, p.

l b 1 dem, p.

1
6

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

265

Muzeul Judeţean Botoşan i

faptele celor ce au hotărât neamului o ţară îndoit de mare, de cât au putut-o face
străbunii noştri, în zeci de secole .
. . .Îţi doresc din toată inima, mulţi ani fericiţi, sănătate şi răbdare; dându-mi
seama şi de greutăţile prin care trece şi va trece lucrarea D-tale, îţi urez spor la muncă
şi inspiraţii, să transformi eroismul şi devotamentul nostru, al tuturor, în cât mai
"7
plăcute şi mai frumoase pagini literare. (General Atanasiu-Comandantul Corpului 6
armată - teritorial)
"Am citit cu plăcere publicaţiunea O-voastră pc care o găsesc foarte necesară în special pentru tineret - care trebuie să-şi formeze educaţia şi să-şi călească sufletul
din frumoasele pilde ale celor ce şi-au făcut datoria în timpul războiului pentru binele
şi propăşirea acestei ţări.
Eu voi căuta prin mijloacele ce-mi stau la dispoziţie, să o fac să pătrundă cât
mai mult în rândurile ostaşi lor.''8 (Căpitan M. Stoenescu - Directorul .,Casei
Ostăşeşti" - Focşani)
" Am primit şi citit lucrarea O-voastră .,Luptele de la Mărăşeşti". E o lucrare
destul de interesantă care trebuieşte răspândită cât mai mult spre a se cunoaşte în lume
diferitele episoade din Războiul pentru întregirea Neamului .
Am recomandat l ucrarea O-voastră regimentelor în subordine şi cred că v-au şi
onorat cu comanda.
Vă urez din parte-mi sănătate şi izbândă în lupta ce o duce pentru răspăndirea
episoadelor din războiul nostru glorios publicaţiunea O-voastră patriotică "Biblioteca
Războiului "9 . (General Toma Popescu - Comandantul Brigăzii 1 9 Artilerie, Tumu
Severin)
"Recomandăm călduros Comandanţilor de regimente, patriotica l ucrare a D-lui
Constantin Gh. Cucu - Botoşani (publ icist), lucrare intitulată "Glorioasa Epopee
Română" a marelui război de întregirea neamului; care prin felul cum este întocmită,
glorificând faptele de arme ale eroilor care şi-au sacrificat viaţa pentru realizarea
visului nostru de veacuri, va fi de un netăgăduit folos educator, atât în şcoli, cât mai
ales trupei .
Această lucrare fiind scrisă în versuri şi pe înţelesul tuturor, este tot atât de
atrăgătoare pe cât este şi folositoare, pentru dezvoltarea sentimentului patriotic al
ostaşilor noştri, prin numeroasele pilde de bravură, iubire de Ţară şi Dinastie, ce sunt
descrise întrânsa" . 10 (General Gr. Tomescu - Comandantul Diviziei a 1 6a)
Generalul Alexandru Mărgineanu căruia Constantin Gh. Cucu îi adresase
rugămintea de a-i prefaţa lucrarea îi răspundea printr-o scrisoare plină de simţire în
·

7

Ibidem, p.

39
40
9 Ibidem, p. 4 1
8

Ibidem, p.

10lbidem, p . 2
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care, între altele scria: "îmi faci cinstea sa-mi ceri o prefaţă la însufleţita O-tale
l ucrare. Dar cum aş putea s-o recomand eu publicului, mai bine decât se recomanda ea
însăşi, prin avântul, emoţiunea şi sentimentul de iubire de patrie ce palpita în fiecare
din strofe?
Mă marginesc, dar, să-ţi mulţumesc că aduci pe această cale prinosul de
recunoştinţă al tuturor Românilor faţă de Eroii Neamului, de vitejii căzuţi cu sutele de
mii pentru idealul nostru sfânt, de ostaşii glorioşi, care au spălat cu sângele lor
înfrângerea începutului şi au dat cu pilda lor chezăşia viitorului României tari şi
11
neînfricate."
Cuvinte de apreciere pentru opera lui Constantin Gh. Cucu conţine şi scrisoarea
expediată acestuia de generalul francez Henri Berthelot la 1 5 septembrie 1 925:
"Mulţumesc pentru amabila voastră atenţie. Am primit cele 3 broşuri asupra
"Glorioasei epopee română" şi vă felicit de a fi întreprins gestul.
Este totuşi un nume glorios între toate, pe care l-aţi uitat de a-1 glorifica în opera
O-voastră: este acela al Generalului Prezan care fu veritabilul animator al armatei
române, dar din modestie, nu se acomodează deloc publicităţii. Deci publicitatea să
forţeze modestia sa.
Credeţi, scumpe Domnule, în cele mai bune sentimente ale mele. (General
Berthelot)" 1 2
Rândurile adresate autorului de personalităţile mai sus citate sunt o dovadă
indubitabilă a succesului de care s-a bucurat opera lui Constantin Gh. Cucu. Totodată,
prin faptul că a purtat spre inimile a mii de români o scriere cu valenţe morale,
educative şi patriotice "Biblioteca Războiului de Întregire" se înscrie în rândul celor
mai importante publ icaţii cu valenţe patriotice care au apărut în România după
realizarea statului national unitar.

11 Ibidem, p. 1 2
" Ibidem, p . 35
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CRĂINICENI - JUDEŢUL BOTOŞANI
UN REPER GEOGRAFIC ŞI DE SUFLET
ÎN ORTODOXIA ROMÂNĂ
STELJANA BĂL TUŢĂ

Î n Repertoriul Arheologic al judeţului Botoşani, Crăiniceni apare ca "sat
desfiinţat şi îngloba! în satul Horodiştca, com. Păltiniş în 1 968; menţiuni documentare
1 436 - 1 442; 1 645 şi pe o hartă din 1 835. În punctul Sub Dealul Crucii s-au descoperit
fragmente ceramice de secol XVII-XVIII. Î ntr-un alt punct din S-S-E s-au găsit
fragmente ceramice din a doua jumătate a secolului al XIV-lea şi secolele XVU
XVIII. Este foarte posibil ca în această zonă a satului să fi existat vatra vechiului sat
Crăiniceni."' 1
Satul a fost în toamna anului 2003 - 6 septembrie, locul unei noi sărbători a
ortodoxiei române. A fost bi necuvânta! şi acest colţ de tară românesc.
Lumina candelei nestinse ne arată că Sfânta Treime (care este şi hramul
bisericii din sat) veghează şi ne ocroteşte şi prin sfinţii care au trăit ca oameni, chiar în
zilele noastre. Aceste semne trebuie să ne întărească credinta.
"Preacuviosul leroschimonah Ioan Iacob s-a născut la 23 iulie 1 9 1 3 înainte de
vâltoarea primului război mondial, în comuna Horodiştea (azi Păltiniş), satul
Crăiniceni, Judeţul Botoşani"".
Pentru că s-a născut la numai 3 zile după Sfântul Ilie va purta numele
profetului; de la botez până în 1 936.
Mama Ecaterina îmbolnăvindu-se, a murit când copilul avea doar 6 luni. Î n
1 9 1 6 a rămas şi fără tată, care a căzut pe front. Micuţul Ilie rămas orfan a fost luat de
bunica Maria care-I va creşte până în anul 1 924, în căsuţa sa (cu o cameră şi tindă).
Î ncepând şcoala în Crăiniceni în 1 920 şi după moartea bunicii, a fost luat în
grijă de unchiul Alecu Sandu, care 1-a susţinut pe "Iluţă'' de la vârsta de I l ani să
continuie gimnaziul "Mihail Kogălniceanu " din Lipcani - Hotin, apoi liceul '·Dimitrie
Cantemir" din Cozmeni-Cemăuţi, absolvind după încheierea bacalaureatului din vara
anului 1 932.
1

Alexandru Păunescu, Paul Şadurschi, Vasile Chmca, Repertoriul Arheologic al Judetului Botoşani, voi.
Bucureşti, 1 976. p. 324

Il,
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Într-o duminică a anului 1 933, îi este iluminată calea şi deschisă definitiv
către "logodna" cu Iisus Cristos, astfel că la 8 aprilie 1 936 a fost călugărit cu numele
de Ioan în biserica Mănăstirii Neamţ unde va face multă ascultare. Acesta este şi anul
când flacăra puternică a credinţei, îl călăuzeşte către Ţara Sfântă pentru a fi aproape de
locul unde Iisus Hristos a trăit ca OM şi DUMNEZEU de la NAŞTERE la ÎNVIERE.
În 1 952 "se opreşte la Mănăstirea Sfântul Gheorghe Hozevitul " aşezându-se
după un an în Chilia Sfânta Ana, unde "s-a nevoit" până la săvârşirea sa din viaţa
pământeană, simţind dinainte zi ua adormirii sale, pe care a însemnat-o pe peretele
peşterii - 5 august 1 960 (la vârsta de 47 de ani)" .
Aşa cum Dumnezeu pregăteşte sfinţilor semne ale trecerii prin viaţa de om, la
fel a fost şi cu Sfântul Ioan Iacob, care dezgropat în 1 980 din mormântul său aflat în
pustiul Hozevei în stâncă la o înălţime de 7 m, a fost găsit cu trupul neatins de
putreziciune.
Sinodul Bisericii Ortodoxe Române 1-a canonizat pe Cuviosul Ioan Iacob în
anul 1 992, pomenirea sa făcându-se în ziua de 5 august în fiecare an de acum peste
timp.
Având binecuvântarea Inalt Prea Sfinţitului Daniel, Mitropolitul Moldovei şi
Bucovinei, Prefectura j udeţului Botoşani prin însuşi prefectul său domnul Costică
Macaleţi, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional director doamna Dana Pietrariu, Muzeul Judeţean Botoşani - director doamna Lucica
Pârvan, Protopopiatul Darabani , Parohia "Sfânta Treime" Crăiniceni preot Vasile
Şuşu, Primăria Păltiniş au demarat în luna iulie 2003 l ucrările de reconstruire şi
reconstituire a casei unde Sfântul Ioan Iacob de la Neamţ - Hozevitul, copil fiind a
locuit între anii 1 9 1 3 - 1 924 cu bunica, aşa cum a scris în versurile sale:
"Părinţii mei săracii,
De timpuriu s-au stins,
Şi eu, fi ind prea fraged
Atuncea nu i-am plâns
Căci Domnul rânduise
Bunica să mă crească
Să-mi fie ea şi tată
Şi maică pământească" .
Spre această ZIDIRE a casei, a pornit ca o mare, gândul şi fapta sutelor de
persoane.
"Pomenesc, aşadar, numele a o parte din cei care au contribuit la împlinirea
frumosului gând: domnul Cornel Tomescu de la S.C. Codin ", domnul Mihai Peiu de la
Filiala Suceava a Societăţii de Construcţii Feroviare, domnul Vasile Gherase de la
Drumuri Naţionale, domnul Mihai Bradu de la RESTACO Suceava. Arhitectul Mihai
Mihăilescu a proiectat ansamblul. Părintele Mihai Mihoc directorul Seminarului de la
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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Neamţ a oferit şindrilă. Lucrările au fost sprijinite şi de domnul Mihai Vrăjitoru de la
S.C. Conrec, o mână de ajutor întinzând şi S.C. MINDO Dorohoi. Domnul Alexandru
Sandu, consilier la Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a
fost "diriginte de şantier".
Măicuţele de la Agafton în frunte cu maica stareţă au oferit lemnăria2, piese de
mobilier şi de uz casnic. Căsuţa mică reconstruită se proiectează pe lunea Prutului
unde cerul parcă se uneşte cu apa încadrându-se în natura dumnezeeşte creată.
La reconstituirea interiorului care a conturat altădată personalitatea copilului
Ilie (astăzi Cuviosul Ioan) a contribuit cu obiecte întreg satul Crăiniceni şi unii mi reni
din satele Rediu şi l vancăuţi.
Părintele Vasile Şuşu tânăr dar cu har, păstorind în Crăiniceni, a ştiut să
mobil izeze pe săteni şi i-a făcut să înţeleagă că naşterea Cuviosului Iacob aici, a fost
un semn de binecuvântare.
Trebuie spus că părintelui i-au stat aproape în această împlinire, familii
exemplu pentru credincioşi (familia dascălului Ioan Sârbu, a epitropului Viorel
Balahura).
Atmosfera casei, cu obiecte din donat ia gospodari lor a fost atât de vie, încât la
sfinţirea din sâmbăta lui 6 septembrie 2003, ne-a creat impresia că, în orice moment,
copilul Ilie (azi cuviosul Ioan) ar fi putut să apară lângă bunica torcând firul şi vorbind
despre ce scrie în Cartea Sfântă. Minunata zi de sfin)ire a Casei "Sfântul Ioan Iacob
Hozevitul", din toamna anului 2003, de către un mare sobor de preoţi cu Î nalt Prea
Sfinţitul Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, nu trebuie să rămână doar ca o
amintire a unei însorite zile de 6 septembrie.
Î n veacul vecilor a fost să fie, ca satul Crăiniceni al comunei Păltiniş din
j udeţul Botoşani să rămână un reper geografic şi de suflet pentru ortodoxia română.

2

Traian Apetrei. "Avem nevoie de modelul V1eţ1i sfintilor" , in VIAŢA (Săptămânal de opinii şi
comentani) nr. t 53, I t - 1 7 septembrie 2003, pag. 4.
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DOI MARI MAEŞTRI
LUCICA PÂR VAN

Doi artişti plastici botoşăneni, două nume de referinţă în arta plastică
românească contemporană Constantin Piliuţă şi Petre Achiţenie, ambii născuţi în
1 929, ambii elevi ai maestrului Alexandru Ciucurencu.
Primul, Constantin Piliuţă, a văzut lumina zilei în ziua de 4 februarie 1 929 la
Botoşani, al treilea copil într-o familie de funcţionari.
Între 1 936 - 1 948 urmează cursurile Şcolii primare şi Liceului A. T. Laurian"
"
la Botoşani iar între 1 949 - 1 95 5 Institutul de Arte Plastice "Nicolae Grigorescu"
Bucureşti, clasa prof. Alex. Ciucurencu, de la care Constantin Piliuţă a învăţat că "un
tablou oricâtă ambiţie narativă ar avea, este înainte de toate un câmp de lumină, un
ecran pe care se proiectează şi se organizează după reguli compoziţionale şi de
perspectivă stările irepetabi ale artistului". 1
În 1 956 debutează la expoziţia interregională de la Bucureşti, pentru ca un an
mai târziu, în 1 957 să deschidă prima expoziţie personală la Bucureşti . Expresia un
"
nou pictor" aşezată chiar în titlul cronicii prilejuite de expoziţia l ui Piliuţă, nu voia să
se instituie într-un simplu anunţ ci saluta apariţia a încă unui talent dintr-o generaţie ce
avea să dea multe nume de referinţă.
Revine cu o expoziţie personală, cinci ani mai târziu, în aceeaşi galerie, cea de
pe Calea Victoriei nr. 1 32, considerată cea mai importantă galerie a timpului.
Între 1 964 şi 1 967 participă cu 22 de l ucrări la expoziţia de pictură şi sculptură
românească contemporană de la Moscova, expoziţia de artă contemporană de la New
Delhi şi salonul de pictură de la Veneţia.
La 38 de ani primeşte premiul pentru pictură al Uniunii Artiştilor Plastici iar în
1 974 premiul Ion Andreescu" al Academiei Române.
"
Numeroase participări la expoziţii naţionale şi internaţionale (Malmo 1 970,
Varşovia, Praga, Leningrad 1 972, Paris 1 973, Atena, Cairo, Berlin, Glasgow 1 974,
Ankara şi Lisabona 1 975) l ucrări în colecţii particulare din ţară şi străinătate, l ucrări în
colecţii muzeale.
1

C-tin P i l i uţă - A l bum,

Editura Meridiane, 1 984, p
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Aproape 1 O ani, Constantin PiliuF'I a condus tabăra de creaţie de la Agafton,
perioadă din care datează cea mai mare parte a lucrărilor aflate în colecţia secţiei de
artă a Muzeului Judeţean Botoşani.
Pentru cei mai mulţi dintre concitadinii maestrului, fresca realizată în 1 980
împreună cu Gh. Spiridon la fosta întreprindere Integrata de in, rămâne cea mai
cunoscută lucrare semnată Constantin Piliuţă.
.. Un om înzestrat cu har, cu simţul umorului şi dispus deseori să înlocuiască o
privire crispată cu un zâmbet"2 - toarte îndrăgit la Botoşan i, unde şi-a făcut mulţi
prieteni şi unde este prezent şi astăzi, prin lucrări le sale în ciuda faptului că anul acesta
în luna mai se va împlini un an de când maestrul ,,a plecat la Domnul " .
Î n ce priveşte opera artistului, un alt botoşănean, criticul de artă Constantin Prut,
scria în prefata la albumul realizat în 1 984: "Constonlin Piliuţâ o reali=ot lucrâri sau
serii de lucrtiri ce sunt considerate puncte de re.fi:rinţâ in evolutia artei plastice
contemporane. f)e /o peisaje/e de un calm provocator el aborde{că pe rând toate
genurile picturii, de=vo/tând inlr-un fel sau o/tu/ pornirea sa temperamentalâ spre

anga1area necondiţiona!,â a atenţiei pri•'ilorului operei de artâ.

"3

Aproape nu există critic de artă care să nu fi scris despre Constantin Piliuţă:
Petru Comărnescu, Ion frunzetti, Octavian Barbosa, M ircea Deac, Dan Hăulică, Dan
Grigorescu, Alexandra Titu, Constantin Prut Valentin Ciucă, Virgil Mocanu,
Alexandru Cebuc, Marina Preutu sau scriitorii Eugen Barbu, Ion Băeşu, Fănuş Neagu,
jurnaliştii Tudor Octavian, Corneliu Ostahie şi mulţi alţii.
Ziaristul Corneliu Ostahie scria în 1 9 8 1 : "Omul este cuceritor, boem din fire,
aprins în discuţii, generos, cunoscut de toată lumea, căutat şi găsit de cine te aştepţi şi
de cine nu te aştepţi". �
Legătura de suflet cu oraşul în care s-a născut a continuat şi după 1 990, în 1 994
Primăria Botoşani acordându-i titlul de Cetăţean de Onoare al oraşu lui.
Dacă ar fi trăit .
.. Prietenii din Botoşani şi-au amintit de Constantin
Piliuţă în chiar ziua de 4 februarie, ziua în care ar fi împlinit 75 de ani. Cu siguranţă
maestrul ne priveşte şi se bucură că nu l-am uitat. Î n memoria artistului o stradă din
Botoşani se va numi Constantin Piliuţă.
Cel de-al doilea
PetreAchiţenie
S-a născut la 27 mai 1 929 la Havâma în judeţul Botoşani, ca fiu al agricultorilor
Ion şi Zoiţa Achiţenie.
Între 1 945 - 1 94 8 urmează cursurile Şcolii de Arte Frumoase, clasa prof Carnii
Ressu şi cursurile Şcolii superioare de pictură monumentală din Bucureşti unde are
2

V. Ciucă - Vermsaje electJve Ed. Augusta Timişoara 2000 p. 47
C. Piliuţă - Album, Ed. Meridiane, 1 984, p.
-1 Corneliu Ostahie
J
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deosebita şansă de a fi remarcat de Gh. Popescu, acela al cărui nume are în contextul
artei noastre tradiţionale semnificaţia de a o fi readus pe aceasta la strălucirea din
timpul lui Pârvu Mutu sau Radu Zugravul, dându-i o mare amploare şi o expresie,
adăugându-i orizonturi necunoscute până la el.
Între 1 948 - 1 95 1 studiază la Institutul de Arte Plastice "Nicolae Grigorescu",
clasa profesor Alexandru Ciucurencu care remarca în 1 963 că ,,Petre Achiţenie are o
foarte serioasă pregătire artistică, ceea ce se vede în desenul lui sigur, În

5

armonizarea culorii şi valorii, în rezolvarea spaţiului compoziţional. "

Venind din locurile pe care le-au sfinţit numele lui Eminescu şi Luchian,
Achiţenie a rămas credincios unor idealuri de la care nu a abdicat niciodată, o
neabătută credinţă în semnificaţiile adânci ale unei tradiţii ce dă spiritului românesc
dintotdeauna un înţeles şi o valoare de neconfundat în cuprinsul civilizaţiei europene.
Nu s-a despărţit niciodată de temeiurile artei româneşti sluj ite de el cu pioasă
devoţiune. Petre Achiţenie este incontestabil un exemplu de sinceritate, pasiune şi
nepotol ită bucurie de "a face" artă, dăruind oamenilor nenumărate şi impresionante
dovezi de sinceritate şi probitate în meşteşugul artei .
Între 1 95 1 - 1 957 studiază la Academia de Arte Repin" din Leningrad şi
"
devine membru al Uniunii Artiştilor Plastici iar în 1 962 unnează cursuri de
specializare la Academia de Arte Petro Vanucci " Perugia - Italia.
"
Prezenţa în şcoli şi academii din ţară şi străinătate, ca învăţăcel sau apoi ca
dascăl i-au oferit posibilitatea de a descoperi în l unga şi bogata lui activitate orizonturi
stilistice şi tehnologice mergând de la realism la abstract, de l a minusculul desen cu
vârf de creion, la vaste suprafeţe acoperite cu moderne şi sofisticate materiale şi
procedee sau la impozante fonne spaţiale.
Din acelaşi an 1 957 devine membru al Uniunii Artiştilor Plastici beneficiind de
numeroase călătorii de studii şi documentaţie în Ungaria, Gennania, Cehia şi Slovacia,
Italia, Franţa, Austria, Olanda, Belgia, Spania, Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, în multe
dintre ele participând cu lucrări, la expoziţii de grup.
Începând cu anul 1 970, artistul a executat mii de metri pătraţi de frescă la
diferite monumente istorice şi edificii culturale; iar în calitatea sa de cadru didactic la
Academia de Arte Nicolae Grigorescu " a fost prezent alături de studenţii atât în
"
expoziţii cât şi în realizarea unor lucrări de artă monumentală: Bucureşti, Constanţa,
Slatina, S lobozia, Zimnicea, Botoşani precum şi binecunoscuta frescă de la Mărăşeşti:
"
"din istoria neamului .
Expoziţii personale şi de grup în ţară şi străinătate: Bucureşti, Constanţa,
Suceava, Botoşani, laşi, Berlin, Roma, Veneţia, Dresda, Moscova, Chişinău, l ucrări în
colecţii muzeale: Arad, Oradea, Timişoara, Bacău, Sibiu, Galaţi , Craiova, Ploieşti,
Târgu-Mureş, Constanta.
5

Album Petre Achitenie, 1 989 p. 2
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Legat sufleteşte de Botoşani, artistul donează în 1 989, �proape întreaga sa
creaţie, secţiei de artă a Muzeului Judeţean Botoşani, peste 270 lucrări, valorificată
patrimonial, la acea dată într-o expoziţie cuprinzând mai multe săli, gândite ca un
spaţiu de sine stătător.
Î n acelaşi an, 1 989, la 1 20 de ani de la naşterea lui Luchian, Petre Achiţenie se
"
luptă" la Bucureşti pentru ca fiecare artist plastic contemporan să doneze câte o lucrare
pentru expoziţia ce urma să fie deschisă la Ştefăneşti, ca un omagiu adus lui Ştefan
Luchian - peste 1 00 de lucrări: pictură, grafică, sculptură.
.,Personajul Achiţenie e curtenitor }i generos, sensibil }i locrace gata să se
aşe=e la mas<i cu un necunoscut iar scurtele pau=e de lucru pe care şi le ing<iduie in
r<islimpuri,

le

consacră

c<ilciloriilor de

6

documentare,

studenţilor de

la

arl<i

monumenral<i, dialogului cu confi'llfii. "

De-a lungul timpului, Petre Achiţenie a dovedit cunoaşterea până la perfecţiune
a secretelor meseriei şi a demonstrat capacitatea de a parcurge mari etape din istoria
picturii, de a şi le însuşi spre a o putea lua mereu de la capăt.
Botoşănenii care-I iubesc şi cărora accesul la opera maestrului le este cel puţin
în momentul de faţă, interzis, din lipsa unui spaţiu de expunere corespunzător, intră
pentru câteva momente în Biserica Uspenia din Botoşani admirând acolo aureolele
sfinţilor de pe boltă şi din miile de stele ce împodobesc cerul sfântului lăcaş.
Să-I asigurăm de preţuirea noastră la cei 75 de ani pe care-i va împlini pe 27 mai
şi să-I asigurăm aşa cum a tăcut-o şi criticul de artă Valentin Ciucă la ultima expoziţie
deschisă la laşi în ::!000 că , a bursa timpului numele său nu va putea fi ignorat" . 7
"

V. Ciucă - Vernisaje elective, Ed. Augusta Timişoara 2000 p. 60
7 ldem p. 6 1
6
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ORNAM ENTICA INTERIOARĂ ŞI LEGĂTURA
ARTISTICĂ LA CARTEA VECH E ROMÂN EASCĂ
( EVANGH ELII) DIN DEPOZITUL MĂNĂSTIRII VORONA
(BOTOŞAN I)
ANGELA BĂLAN ŞI LUCICA PÂR VAN
Acţiunea declanşată în perioada anilor 1 979 - 1 980 de comasare a bunurilor de
la unităţile de cult din fiecare j udeţ în centre speciale, din varii motive a dus la
realizarea şi în j udeţul Botoşani, în incinta Mănăstiri i Vorona a depozitului de carte
veche românească.
Deşi contestată (chiar şi în prezent de unii sluj itori ai bisericii) măsura s-a
dovedit a fi benefică mai ales după 1 990 când vidul de legislaţie în domeniul
patrimoniului cultural naţional a cauzat multiple furturi şi di strugeri de bunuri din
lăcaşele de cult.
În depozitul de la Vorona organizat după regulile tipodimensionării sunt
asigurate condiţii optime de conservare; de-a lungul anilor s-au efectuat tratamente
prin bromurare, pentru stoparea atacului biologic (vegetal şi animal), la întreg spaţiul;
şi la fiecare volum prin curăţire uscată şi umedă de alte depuneri ; sunt asigurate
condiţii de securitate (si steme de protecţie antifurt antifoc, şi antifum), depozitul
constituindu-se în acelaşi timp şi ca un punct de documentare pentru cercetătorii în
domeniu.
Patrimoniul cultural de carte veche românească existent pe teritoriul judeţului
Botoşani se constituie într-un tezaur valoros, punând în l umină trecutul nostru cul tural,
integrându-se în cel naţional, oferindu-ne posibilitatea cunoaşetrii evoluţiei culturale la
români, sub diverse aspecte, probând unitatea şi continuitatea de cultură a poporului
român.
Câteva aspecte ce trebuie remarcate:
- volumele sunt editate în toate cele trei provincii româneşti : Moldova,
Transilvania şi Ţara Românească, deci se relevă o circulaţie la nivel naţional a cărţilor
tipărite în secolele XVI I-XVI I I (amintim doar câteva tipografii: laşi, Neamţ, Braşov,
Bucureşti, etc);
- ca titluri de carte, depozitul deţine aproape toate titlurile care circulau la
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vremea respectivă: Apostol, Evanghelie, Liturghii, Vieţile Sfinţilor, Octoih, Biblie,
Mineeetc;
- ca datare menţionăm exemplarele de Apostol de Buzău, 1 704, ca fiind cele
mai vechi, în rest existând volume editate din toată perioada când s-a tipărit în
chirilică (până la 1 900);
- ca număr de exemplare depozitul deţine peste 4000 de volume de carte veche
românească.
Pe majoritatea lor se găsesc însemnări în chirilică, acestea ilustrând: circulaţia
de la o biserică la alta, sau de donaţie a unor persoane particulare către biserică, de
cumpărare şi preţ, puţine fiind acele însemnări despre evenimentele mai importante
din viaţa comunităţii respective, ori fenomene meteorologice.
Cărţile au dimensiuni şi grosimi diferite în funcţie şi de titlul fiecăreia şi de
editură. Legăturile sunt fie din carton în hârtie sau piele, fie din lemn în piele. La o
parte din exemplare legăturile din lemn şi piele prezintă, pe lângă aceste materiale,
"îmbrăcăminte" din catifea şi metal iar unele din aceste legături prezintă şi încuietori
din metal şi piele, unele încă funcţionale. Legăturile din piele au majoritatea lor
desene simple sub forma unor chenare cu motive geometrice şi cu un medalion simplu
în mijloc. Altă parte din legături au o ornamentaţie mai complexă: medalioane la
colţuri şi în mijloc, cu diferite reprezentări de scene religioase.
Şi în interiorul cărjilor unele exemplare prezintă o ornamentică specifică:
vigniete, frontispicii, de dimensiuni mai mici sau mai mari tot cu reprezentări de scene
religioase.
Unele exemplare cum ar fi Evangheliile la care de fapt vom face referire în
lucrarea de faţă, au iniţialele de început de psalm cu reprezentări de scene religioase,
motive tlorale sau geometrice de dimensiuni: 2/2,5; 3/4; 6/8 cm alb-negru sau alb
roşu.
Ne vom referi, deci, în cele ce urmează la câteva exemplare de Evanghelii:
EVANGHELIE -1803
Volumul este incomplet, nu are foaie de titlu. Prezentăm totuşi acest volum
pentru ornamentaţia copertilor. Marginea blocului este ornamentată cu motive
geometrice. Legătura este din lemn, metal şi email colorat şi este foarte frumos
ornamentată. Dimensiunile sunt: L = 37,5x24,5x9 cm; B - 33x20x6,5 cm.
Coperta a 1-a: central prezintă 1 O sfinţi în medalioane mici
de 2x2 cm, din email colorat încadrate de un soclu metalic din
care lipseşte medalionul central, (foto 1 ). în cele patru colţuri sunt
prezenţi, în medalioane de 5x3 cm, cei patru evanghelişti, tot în
email colorat (foto2). în partea de sus, în mijloc este un medalion
de 3,5x5,5 cm (oval) reprezentând Ochiul lui Dumnezeu. Î n
aceeaşi poziţie, de aceeaşi formă şi dimensiuni dar reprezentând
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situat un medal ion, dar în partea de jos a coperţii (foto
3 ).

im presi une (foto 6).

3

Exemplarul prezintă pe marginea coperţii, punctual,
pe toate laturile, ornamente din
email albastru cu i nscripţionări
(foto 4).
Coperta a II -a prezintă
motive florale din metal galben,
prel ucrat prin tehnica ambutisări i
(foto 5 ), are tot 1 0 medalioane
mici de 2x2 cm reprezentând tot
sfinţi (unul 1 i pseşte ). în cele patru
colţuri are aceleaşi medal ioane cu reprezentări
rel igioase din metal galben. Prezintă butoni ca picioruşe
de susţinere ( foto 6).
Cotorul este din
metal
galben
în
mot i ve
decorative
obţinute manual prin

E VANGHELIE-BUDA, 1812
Exemplarul este complet, are foaia de titl u şi prezintă
1 42 f.

L = 3 3 , 5 x22x4 cm; 5= 3 3 x2 1 x3 cm. Legătura artistică
este din lemn, piele, metal A aparţinut Bisericii din Tudora; nr.
inv. 1 9 ; nr. inv. depozit 800.
Ornamentica interioară F (t) are chenar dublu, cu motive
geometrice i ar sus central are un mic frontispi ciu; verso
prezintă i lustraţi i în tehnica gravuri în zinc pe Sf Evanghel ist
I oan, dimensi u n i : 24,5 x l 5 , 5 cm ( foto 7); în interiorul blocului
toate pagi n i l e au chenar simpl u, l i n iar.
Pagina 1 are un fronti spici u - tot prin
tehnica gravurii în zinc, iar central are u n
medalion d e 5 ,5x5,5 c m reprezentându
lpe Isus Hri stos.
Coperta 1 este din piele; în colţuri
pe ornamente din metal alb, ambuti sat,
reprezentând scene figurative, are 4
medal ioane reprezentându-i pe cei 4
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280

ACTA MOlOAv'L4t.E SEPTENTR\ONAUS

evanghelişti stilizaţi în stil bizantin, d i n metal

alb prin

tehnica ambutisării, c u dimensiuni de 7x5,5 cm (foto 8).
Central, din acelaşi material, în aceeaşi tehnică este un
medalion de 1 4,5x 1 3 cm reprezentând o scenă religioasă.
Mai prezintă 4 bumbi metal ici, decorati v i , reprezentând o
stea în 5 col ! uri (2 bumbi l ipsesc) ( foto 9).
Coperta a il-a prezintă în cele 4 colţuri ornamente din
metal alb, în relief mărunt prin metoda ambutisării iar
central

un

medalion

tot

din

metal

alb

prezentând

Răstigni rea, dimensiuni 1 5x 1 3 cm. Mai prezintă 4 butoni de
susţinere c u rol de pic ioruşe, din acelaşi metal (foto 1 O) Are
1nchizători metalice obţinute prin turnare care sunt funcţionale.

EVANGHELIE-NEAMŢ, 1821

Exemplarul este complet, are foaia de titlu şi 676 p. Dimensiuni

L

�

49x35x l 0

cm; B � 45x3 1 x6 cm.

A aparţinut Bisericii " S f Spiridon " din Botoşani c u nr.
inv. 224; nr. inv. depozit 803.
·

OrnaiTientica i nterioară: foaia de titlu are chenar c u scene

religioase - sfinţi în medalioane, iar pe verso
în interiorul chenarului are şi o i lustraţie Troparul h ram u l u i . Toate pag in i le au chenare
cu reprezentări de scene rel igioase. Pe majoritatea pag i n i lor l iterele
de început de psalmi sunt majuscule cu dimensiuni de 4x3 sau 8x6

CITI.

pe f(3 ) verso, p (76), p(205) ş i p (360) în

Alte i lustratii

interiorul chenaru l u i sunt reprezentaţi, ln ordinea respectivă cei
patru evanghe l i şt i

-

Ioan,

Matei,

Luca,

Marcu,

fiecare

cu

dimensiuni de 24, 5 x 1 6,5 cm.

Pe unele pagini sunt ' igniete de 1 011 2 CITI pe alte pagini sunt

frontispicii de
înfri

1 6/7 cm, pe

p (342)

este o scenă religioasă -

' udecată 3 Domnului nostru I i sus Hristos ( foto 1 3 ).
Coperta

1

este

din

lemn

îmbrăcată în

catifea şi acoperită cu motive tlorale din metal
comun, galben, l ucrate prin tehnica aiTibutisării
cu traforuri din metal alb. În colţuri sunt cei

patru evanghelişti 1n medalioane de 7,5x5,5 CITI
obtinute prin tehnica - tratoruri ( foto

1 4 ). în

centrul coperţii este situat un alt medalion de
1 Ox5 cm reprezentându-1 pe Isus Hristos ( foto

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

281

Muzeul Judeţean Botoşani

1 5).
Coperta a II-a pe fond de catifea sunt motive ftorale
din metal alb, l ucrat în rel ief mărunt prin ambutisare; are şi
4 butoni din acelaşi metal cu rol de picioruşe de sprijin
(foto 1 6) .
Cotorul este cu motive ftorale d in metal galben
prel ucrat ptin metoda decorativă a alternanţei.
Marginea blocului prezintă omamentaţie ftorală.
Legătura a avut două încuietori metalice din care n umai
una este funcţională.

EVANGHELIE-BUCUREŞTI, 1 742

Exemplarul este complet, are foaia de titlu Ş I
prezintă 1 80 f L
32x23x4 cm; B
29x20x3 cm. Legătura 1
artistică din lemn, catifea, metal comun.
" ; i nv. 1 60; inv.
A aparţinut Bisericii "Cuvioasa Parascheva
'
depozit 802.
Ornan1entica i nterioară: foaia de titlu are chenar cu motive
tlorale şi în frontispiciu 3 medalioane: mij loc Isus Hristos, dreapta - Sf. Ioan, stânga - Fecioara
Măria - fiecare de dimensiuni 4x6 cm (foto 1 7 ).
F(t) verso are chenar cu motive tlorale - în mijloc
- stema Ţării Româneşti cu dimeniuni 1 Ox9 cm
(foto 1 8). în interior fiecare pagină prezintă chenar simplu, apoi pe 4 p
i lustraţii reprezentând pe cei patru evanghelişti, dimensiuni 23,5x 1 5,5
cm fiecare. în partea de sus a unor pagini sunt il ustraţii: frontispicii cu
medalioane ca pe F(t) alternând cu frontispicii reprezentându-1 în medalion
Iisus
Hristos.
Coperta I este din l emn învelit în catifea şi cu îmbrăcăminte din
metal alb. în colţuri sunt 4 medalioane reprezentând pe cei 4
evanghelişti - Sf Ioan, Luca, Matei, Marcu; dimensiuni: 1 Ox8 cm, iar
central un medalion - învierea. D 1 6x l 2 cm (foto 1 9).
Coperta a I I -a în col ţuri are tot cei 4 evanghel işti
în medalioane; central - Răstign i rea lui I isus Hristos.
Fiecare au aceleaşi dimensiuni ca şi pe prima copertă ( foto 20).
Tehnica l ucrării motivelor fi orale este prin ambutisare.
Cotorul este decorat cu motive tlorale prin metoda decorativă alternativă (foto 2 1
=

=

=

�������hm�mnrnn
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SUMMARY
The inner decoration and the artistic UnK at the Gospels !rom the storehouse of
Vorona Monastery.
The present worK reveals some general dates about the volume of Romanian
bock !rom the Botoşani district but gotheren in the Vorona Monastery.
Existing some rich decorated volumes, we stopped at severa! model of the
Gospels and we ilustrated their decoration.
We also emphasized their special covcrs.
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LADA PENTRU ZESTRE PIESĂ DE MOBILIER ÎN LOCUINŢA ARHAICĂ
STELIANA BĂL TUŢĂ

Lada pentru zestre este una dintre piesele de mobilier importante pentru locuinţa
veche, având o arie largă de răspândire în toate zonele etnografice.
"Î n locuinţa ţărănească din România ca şi în casele boiereşti din secolul al
XVI II-lea, nu întâlnim dulapul pentru păstrat îmbrăcăminte. Funcţia dulapului a fost
îndeplinită timp îndelungat de lada de zestre, care ocupa un loc de cinste în cadrul
1
interiorului li ind aşezată la capătul patului sau pe laviţă".
Fiind folosită ca piesă de mobilier în case aparţinând diferitelor categorii
so.:iale, lada pentru zestre ("sipetul", "cufărul") apare la cei bogaţi, menţionată în foile
dotale.
Direcţia Judeţeană Botoşani a Arhivelor Naţionale, deţine registre de foi unde în
inventarul de zestre pentru mireasă "sipetul" nu lipseşte.
Pentru că locuinta arhaică rurală avea până la 2 camere, piesele de mobilier erau
reduse la strictul necesar astfel că lada pentru zestre îşi avea rolul dar şi locul bine
stabilite. Aceasta era "mobila" cu care tânăra fată pleca din casa părinţilor, către noul
ei cămin, de după căsătorie.
Meşterii lădari se întreceau în realizarea acestor piese care aveau un simbol
aparte în ritualul nunţii.
La confecţionarea lăzilor, dar şi a altor piese de mobilier erau folosite ca esenţe
de lemn, gorunul, fagul şi bradul.
Pentru decorat erau folosite ferecătura metalică, incizia, pictura, intarsia sau
impletirea unora din tehnicile mentionate.
Lăzile erau de diferite mărimi în funcţie de util itate, având capace plate sau
bombate ("asemănătoare sarcofagelor romane"). Î n cele mai mari erau păstrate piese
de îmbrăcăminte textile şi podoabe. Î n lăzi le mici erau ţinute valurile de pânză.
Cercetarea etnografică a dovedit că unele lăzi foloseau la păstrarea icoanelor
prăznicare, în biseri d .
1

Georgcta Sî01ca, lntl!riorul loculntei ţaraneşti, Editura Meridiane, Bucureşti. 1 973, p. 25
Florica lchim, prof. dr. Dirinel Ichim, Zona etnogralică a Colinelor Tutovei, Editura Diagonal,
Bacău, 2002. p. 1 1 O.
2 Prof
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Din diverse gospodării din zona Botoşani, Muzeul Judeţean deţine în inventarul
Secţiei de Etnografie un număr de 1 O lăzi pentru zestre decorate cu ferecătură,
incizate, pictate. Piesele la care ne referim au intrat în muzeu prin ach iziţie şi donaţie.
Cei care le-au deţinut n-au mai păstrat în timp, pentru a oferi muzeului, date despre
centrele de meşteri unde au fost lucrate. Doat făcând comparaţie cu piese
asemănătoare din alte zone, am putut stabi li, parţiai� provenienţa.
Unele dintre lăzile pictate au aj uns din atelierele meşterilor transilvăneni şi prin
3
târgurile din Moldova . Alte lăzi pictate au decorul asemănător celor din zona
etnografică Dolj .
O singură ladă aflată în colecţie şi care necesită lucrări de restaurare, are decorul
incizat în care elementele predominante sunt rozeta amintind de motivul străvechi
legat de "cultul soarelui " şi "dintele de lup", pare a fi fost lucrată într-un atelier din
Suceava, dar are şi elemente asemănătoare cu ale unor lăzi de Bacău, Vaslui sau chiar
din Ukraina.
Până în acest punct de cercetare, în zona Botoşani, nu sunt dovezi nici de
arhi vă, nici din vreo altă sursă că ar fi existat vreun centru de meşteri lădari .
La o analiză mai atentă, frumuseţea lăzilor de zestre pictate este conturată de
motivele decorative predominant florale şi dispuse în registre la partea din faţă, într-o
bogată gamă cromatică.
Ca vechime, lăzile amintite se încadrează în secolul al X IX-lea. Menţionăm
existenţa ca unicat a unei lăzi - bancă datată în anul 1 853, înscris central în faţă
(înscris într-o inimioară) şi donată Muzeului Botoşani de familia Pillat pentru
expoziţia memorială de la Miorcani . Această piesă unică face parte din Colecţiile
Secţiei de Istorie Modernă, fiind temporar transferată în custodie pentru expoziţia
Secţiei de Etnografie.
Prin decorul flora! policromat asemănător cu al lăzilor pictate pe care le-am
prezentat, şi această piesă ne conduce în atel ierele meşterilor din Transilvania
secolului al XIX-lea.
Aşa cum şi un recunoscut studiu etnografic menţionează că: "Lada de zestre, cu
răspândire în arta populară europeană, s-a menţinut până târziu în multe case ţărăneşti
româneşti ca o piesă esenţială a interiorului"4 , rămâne peste secole ca o dovadă
documentară că această piesă de mobilier are valoare utilitară şi artistică până în prima
j umătate a secolului XX.

3 Idem ("Cumpărate din iarmaroacele organizate in târgurile şi oraşele din zonă sau din apropiere, lăzi le
pictate proveneau, de fapt din Braşov sau din alte ateliere învecinate").
� Georgeta Stoica, Olg a Horşia, Meşteşuguri artistice tradiţionale, Editura Enciclopedică, Bucureşti,
200 1 , p. 36-37.
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LĂZI PENTRU . ZESTRE DIN COLECŢIILE SECŢIEI
DE ETNOGRAFIE
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Ladă pentru valuri
de pânză

Ladă pentru zestre cu decor incizat care a aparţinut
colecţiei Muzeului de Arheologie Săveni
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RESTAU RAREA UNEI SCOARTE
DIN J U RU L AN ULUI 1 880
.

ELENA VĂCULJŞTEANU
În zona Botoşanilor, ca şi în restul Moldovei, în zestrea fetei la căsătorie,
lăicerele şi scoarţele au un rol de bază, numărul lor constituind o adevărată mândrie
pentru mireasă, atunci când se "joacă zestrea' .
Scoarţele realizate în Moldova au unele particularităţi privind:
1.
proporţiile şi fonna
2.
materialele ş i procedeele tehnice
3.
gama coloristică ş i concepţia omamentală, care dau originalitate şi o
valoare estetică deosebită ţesături lor de aici.
Datoritâfaptului câ agricultura şi creşterea animalelor afost ocupaţia de ba::(t

a locuitorilor de pe aceste locuri. materialul folositpentru scoarţe a fos t lâna. Ca
ur::ealâ se folos ea pârul de lânâ, ce avea calitatea de a fi re=1stent, elastic şi se putea

toarce cu uşurinţâ, iar ca bâtealâ cânura (lâna moale de la oi ţigâi şi merino.�).

Fiindcă dimensiunile camerelor erau mari, scoarţele aveau şi ele dimensiuni
cuprinse între 4-5 m l ungime şi 0,9
1 ,50 m lăţime iar culorile predominante erau
brunul, verdele, galbenul, culori bine annonizate, obţinute prin folosirea plantelor. un
procedeu foarte vechi din Evul Mediu, transmis prin ani l umii de la ţară. Sub aspectul
compoziţiei şi concepţiei, scoarţa din zona Moldovei prezintă, de asemenea, unele
note particulare:
- arborele vieţii, în diferite variante, cu adânci sensuri simbolice, cu sti lizarea lui
până la schematizare, constituie principalul motiv ornamental ce a dat originalitate
ţesături lor din zonă;
- motivul solar, care este cel mai des întâlnit, este şi cel mai vechi ornament de
pe teritoriul ţării noastre, datând încă din preistorie.
Scoarta adusă la restaurare, este reprezentativă pentru covoarele din colecţia
Muzeului Judeţean. Ea este achiziţionată din Truşeşti, este datată circa 1 880 şi are atât
urzeala cât şi băteala din lână ţigaie. Iniţial scoarţa era compusă din două foi, unite la
mijloc dar s-a păstrat înjumătăţită. Tehnica de lucru este în două iţe, decorul este
geometric şi vegetal.
-
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Decorul vegetal şi motivul din câmpul scoarţei sunt realizate în "alesătură
legată" în care suprafetele de culoare diversă sunt unite între ele prin introducerea
alternativă a firelor de băteală.
Pentru motivele dm chenar s-a folosit "alesătura in găurele" , în care porţiunile
colorate diferit nu sunt legate între ele. Între supratetele colorate apar spatii datorită
faptului că firele de băteală ajungând la motivul alăturat, nu fac legătura între cele
două, sau între suprafeţele colorate diferit. Acest sistem se mai numeşte şi Karamaniu
- pentru că îşi trage originea din sistemul covoarelor orientale, din acea zonă. Această
'·foaie" din scoaqă are un chenar lat de 1 8 cm ce o mărgineşte de jur-împrejur, are un
fond de culoare bej pe care se înşiruie motivele florale stilizate (boboci de lalea şi flori
în diferite variante, colorati în nuante de cafeniu şi verde). Pe marginile exterioare
exterioare chenarul are o band<l îngustă de culoare cafeniu închis. Î n partea interioară
chenarul este mărginit de o bandă de culoare neagră ce încadrează cârnpul unei
j umătăli de scoarţă de jur împrejur, bandă ce este ornamentată în motiv zig-zag, cu
vrej i şi frunzede culoare galben şi verde deschis. Î n câmpul scoarţei, dispuşi pc toată
lungimea tesăturii se află doi pomi stilizati cu frunze şi boboci de trandafiri încadrati
de trei motive romboidale. Pomii au culoarea cafeniu deschis cu fructe şi flori de
culoare mov, alb şi galben. Această scoarţă este generalizată în zonă, pomul vieţii
fiind o variantă deosebită prin sti li zarea sa modernă.
Î n timp piesa a suferit degradări fizico - mecanice (prin tocirea şi uzarea
firelor), degradări lizico-chimice (decolorări, pierderi ale elasticitătii şi
higroscopicitătii materialului), degradări biologice (atac de molii); la toate acestea s-au
adăugat depuneri de praf şi murdărie. Era necesară în primul rând o curătire mecanică,
apoi o curătire umedă.
Curătirca mecanică a constat în desprăfuirea scoarţei cu ajutorul unei perii cu
părul moale şi a aspiratorului.
Curătirea umedă s-a făcut după o testare a colorantilor folositi la vopsit, pentru a
evita o surpriză prin migrarea culorilor.
Solutia folosită a fost Romopal O.F. I O . 3-4% şi apă curentă la temperatura de
1 8° - 20° C. După spălare, scoarta s-a limpezi! în mai multe ape, până la eliminarea
totală a spumei. Î n ultima apă de clătire s-a adăugat acid acetic 1 -2% pentru
împrospătarea culorilor şi glicerină 1 -2% pentru avivare. Uscarea s-a făcut pe o
suprafaţă plană la temperatura camerei.
O etapă care a precedat restaurarea propriu-zisă este alegerea tirului de lână cu
care s-a lucrat. El trebuie să aibă aceeaşi grosime, fineţe şi culoare cu firul original .
Yopsirea este o altă operatiune importantă deoarece culoarea tirului de lână trebuie să
aibă o nuanţă foarte apropiată (dacă nu aceiaşi) cu firul cu care s-a lucrat.
Restaurarea propriu-zisă a constat în:
reconstituirea zonelor lipsă prin analogie
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consolidarea zonelor în care băteala a fost roasă sau scămoşată, acestea
constând într-o reţesere printre firele de băteală existente cu un fi r cu o grosime mai
mică (la j umătate) decât a firului ori ginal.
Restaurarea s-a făcut în război manual, orizontal, în tehnica două iţe.

Pentru că urzeala la ambele capete era ruptă pe porţiuni mari, a fost necesară
introducerea unor fire de u rzeală noi, de-a l ungul celor existente, care s-au legat de
două benzi groase de i n ce s-au fixat la rândul lor pe gherghef.
Covorul s-a rul at şi s-a început restaurarea ed la unul din capete. Zonele l i psă s
au reconstituit, cele slăbite s-au consolidat, pe toată suprafaţa piesei.
Firele de urzeală noi introduse de la capete s-au legat într-o reţea de noduri ca şi
cele originale.
Scoarţa s-a călcat cu o pânză umedă, s-a dublat, s-au cusut manşoane ş i
cheiţe pentru pri nderea în cuie. A fost pusă dej a î n expoziţia d e bază a Secţiei
de Etnografie.
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SONDAJU L ARHEOLOG IC EFECTUAT ÎN
AŞEZAREA CUCUTENI 8 2
ŞTEFĂNESTI - "LA STÂRCEA "
(1 974 - 1 975)
•

ANTON NIŢU ŞI PA UL ŞADURSCHI

A doua aşezare descoperită prin cercetări de suprafaţă şi cunoscută sub
denumirea i nexactă "Bulboana lu i Stârcea'' se află la capătul sud-sud-estic al
Ştetaneştilor, pe o poqi une l iberă a terasei Başeului , n umită de localnici L a
C urte" sau " L a Stârcea". Acest loc este cuprins între marginea d e est a târgului
Ştetaneşti şi satul vecin , Bădiuţi.
Terasa este perfect plană, fiind tăiată într-o veche albie majoră a Prutului. Pe
latura de sud-est , terasa coboară în pantă prelungă , dar pe latura de nord-nord-vest
marginea terasei este abruptă , fiind surpată şi chiar scobită în absidă, pe o porţiune ,
de apele Prutului şi ale Başeului , în timpul inundaţiilor. Acest loc este denumit de
pescari "La Bulboană". La inundaţiile din 1 974 , apele au surpat parţial conţinutul
unei gropi mari situată la mijlocul absidei (fig 1 ).

Prima aşezare, cercetată de acelaşi colectiv (Dr. . Anton Niţu - din partea lnsitutului de Arheologie din
laşi şi Paul Şadurschi - din partea Muzeului j udeţean Botoşani ) , este situată in satul Stânca , in aceeaşi
comună - Ştefăneşti , punctul Stânca /Joamnei
La săpături a mai participat , pe ambele şantiere,
Dragomir Popovici , pe atunci student la Facultatea de Istorie a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din
Iaşi. Raportul de săpătură a fost prezentat in ziua de sămbătă 25 mart1e 1 978 la Sesiunea de
comunictiri ştiinţifice organizată de Muzeul Judeţean din lloto�·ani. Manuscrisul a fost predat spre
publicare revistei Arheologia Moldowi, pentru numărul IX din 1 980 . Din lipsă de spaţiu , materialul
nostru nu a mai fost inserat in acel număr, încât il publicăm ab1a acum. Prima parte a lucrării , care se
.
referă la cercetări le noastre de la "Stinca /)oamnei , din aceaşi comună , Ştefăneşti , s-a publicat in
··

".

,

.

Hierasus, IX din 1 99-1.
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Ag.2 : Vas mare cu Ll'l"dr proeminent, lUstruit
şi pictat In 5111 1; cu reprezenblrt serpenlilorme

�2 cm

Ftg.3 . Jumatateo supenoora o vosuiUJ cu Lm!lr
proeminent. r�t de elevii şcolii an Ştef!neşli

Punctul fiind deJa cunoscut şi aflându-ne în zon:l, ne-am deplasat, însoţiţi de
studentul de atunci, Dragomir Popovici, la rata locul u i . Î n timpul acestei periegheze
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s-au găsit, dislocate din mal, de i nundaţie, câteva piese interesante: un urs, statuietă
modelată în stil naturist, din argilă, ars la roşu, provenind din aceeaşi groapă eneolitică
(fig. 4) şi un vas, tip borcan, din pastă cenuşie, lucrat la roată, rostogolit din stratul
arabi l al profilului malului. Acest vas conţinea oase sparte calci nate, cărbuni mărunţi,
cenuşă şi pământ.
--

� -·

-

-- -

-

r
1

i
1
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-

-

'

)

-

F i g .4 : Urs modelat din lut, fn stil naruri st. recuperat cu pri lejul perieghezei
din vara anului 1 974, dup� i nundaţie din iuHe

După retragerea apelor, elevii
liceului din Şteianeşti au cules din acelaşi
loc, fragmentele j umătăţi i superioare a
unui vas de mari dimensiuni, cu umăr
proeminent, pe care I-au păstrat cu grijă, în
şcoală. Alte fragmente din acest vas, dar şi
dintr-un vas asemănător, chiar ceva mai
mare, s-au găsit apoi, în cadrul săpăturii
noastre (fig. 2).

Fig.5 Strechina fragmertarii . 'Vsrllilnls Monreoru•
gl:!s1t! Jn groapa nr .211 asociere cu cer8lll d!

p1 ctată in stil �

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

Sondajul a început prin degajarea
completă a profilului staţiunii şi al gropi i ,
î n dreptul "bulboanei " ş i prin secţionarea
terasei cu două şanţuri longitudinale (S I 
I I ) şi a unui şanţ transversal, în dreptul
300
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gropri (S r). Pe partea de nord a terasei s-a putut degaJa marginea unei gropi. distrusă
prin surpnre (Gr. 2), în care s-a găsit ceramică pictată, apar)inând grupei s şi jumătatea
unei străchini cu lustru cenuşiu-negru, apaf! inând variantei Monteoru (fig.

5)

Profil u l stratigrafic prezintă, s u b pătura sol u l u i vegetal, un strat ccnuşos, prea
gros pentru un singur nivel de locuire cucuteniană, încât este posibil să se determine,

în sondajele vi itoare, un nivel anterior. Şantul 1 a sectionat suprafaţa de chirpic a
rereţilor unei locuinţe (L 1 ) situată la l i m ita superioară a stratu l u i cenuşos.
Puţinele fragmente ceramice, între care se remarcă cele câteva provenind de

am(im!lâ. Jccorată
su prala1a lustnntă a vasului de
u n gat de

ia

cu o pereche de carnasieri, pictaţi cu roşu întins pc
stil Valea Lupul ui ( lig.

gropi ararpmînd aceluiaşi nivel de locui re.

h),

arată că locuinţa şi cele două

4

Frg 6 : Arntoret� fragmentar� decorată pe
uml!r cu dou� perechi de camas1eri afronta�

Şanţul

II

6 cm

a rămas neterminat, dar imediat sub

pătura de sol negru, s-au descoperit două urne de
incineraţie fragmentare, pe care ini!ial le-am considerat
de tip

Sân/ana de Mureş

Cerneahov,

apoi ne-am

convins cil erau, de fapt, fragmente ceramice

cwpice,

de tip l'oieneşti şi au fost folosite în expozitia de bază a
••� r "'�J'""""''t"""'n '""""""""'dl<>ld don
or
..t � IIO -.: "' "na.....m&.
t<��··nn.o:
(···�'•·!J. ii

...

Muzeului de istorie din Botoşani . ca atare, în sala de
expozi !ie purtând numărul 7
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(fig. 7)
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/1

Locuinţa 1 este fără platfonnă şi fără l ipitură,

1
1

\\.

"·

\
-�. __.........,
..

•

2

4

6 CJil

pe sol, ca şi locuintele de la ,,.Stânca Doamnei". De
asemenea, gropi le au aceeaşi formă troconi că.
Groapa 1 conţi nea multă cenuşă şi era plină de
ceramică fragmentară, dar s-a găsit în ea şi o amforă
cucuteniană, intactă. Alături de ceramica pictată, s
au găsit şi cele două păhăruţe globulare, unul
aparţinând ceramicii Cucuteni C (fig. 8) şi celălalt
variantei Monteoru.

9 : Vas rnlni&Jral model•
"""• din pasii de facturi
cucut.."; ·c·
Fog.

eu

Ceramica este împărţită în trei categorii : ceramica p ictatâ, a grupelor
ceramica Cucuteni .. C , şi ceramica variantei Monteoru.
"

E:

şi �.

Proporţia predominantă a grupei s şi asocierea ei cu varianra Monteoru
determină clar secvenţa acestei aşezări , în cuprinsul etapei Cucuteni 82.
G ru pa T cuprinde fonne ceram ice şi aspecte decorative caracteristice, pe de o
parte, ceram icii cucuteniene din Depresiunea J>rutului şi Depresi unea suhcarpaticâ,
iar pe de alta, caracteristice pentru zona nordicâ a !Jepresiunii Prutului şi zona de
mterferenţâ a ariei cucuteniene, cu ariile gali ţwnâ şi tripolianâ.
,

Fig.9 : Pahar acoperit cu pictura in stil G

4

6cm

Ca forme de vase, mai importante, disti ngem : Amfore, decorate pe gât cu bandă
serpentiformă (fig. 2), ca pe am forele de la Valea Lupul ui: A m fore decorate pe umăr
cu "elipse tlancate de perle" încadrate de benzi unghiulare (,,arcade" sus şi
"ghirlande" jos) şi benzi de legătură arcuite, identice, ca pe amforele de la Tmşeşti şi
Varvarovca XVI; Craterele a mforoide cu benzi în zig-zag, dispuse vertical, în zona
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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f'o/ea rut>ulw, dar prevăzute în unghiuri cu ,.. croşetc",
ca pe benzile în zigzag, de pe ceramica de lo 1 Jarahani, pe Nistru (fig. 1 0).
Vase cu umăr proeminent de dimensiuni mari ( f1g. 1 3 ), decorate pe umăr c u
gât u l u i ,

ca

pe exemplarul de la

"spiralc agă!ate cu o c h i circulari". prev�zute în interiorul ochilor cu motive crucifor-

) -- �---i
1

l

, · · ··-

Fig. 1 O

:

.

Decorul zoomorf desfl1ur.tt el gAtuiU de amforetl, eviden�azl

"croşetele· din decor şi ghearele cai'Tlill sler\Jiul

. V' .
•

J .. .. . .

A

-..,...
e�·-V
A

•

ţ___�_..::J ·•

Fig. 1 1 . Crater amforoid cu decor geometric stil
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1---
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.
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•
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4

·-

·.
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.
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·· � · .. ..

'� : .

me, cu segmente negre
la capătul braţelor, ca
pe exemplarul de la
Cucuteni , iar pe corpul
spiralelor cu "benzi
serpentine", ca pe am
forele de la Valea Lu
pului.

Fig. 1 3 : Vas co umar proeminent
decorat cu ochi circulari şi
motive cruci1orme

Vasele cu umă r
p roeminent, de di

mensiunea paharelor
(fig. 1 4 ) introduc în
metope1e de pe umăr,
aspecte decorative de
rivate din "spirale cu
tangentă'", caracteristi
ce acestor vase la Po
Jet în Depresiunea
Su bcarpatică Şl pe
"Cetăţuia" de la Cucuteni, sau un decor cu "el ipse şi tangente", care nu se întâlneşte
pe aceste vase în restul ariei cucuteniene.
Străchinile prezi ntă, ca aspecte decorati ve, cu deosebire, două compoziţii cruci
forme, proiectate în interior, una cu elipse între braţele crucii şi "perle'· între elipse.
( fig. 1 8) cealaltă, cu grupe de li n i i arcuite în segmentele dintre braţe şi benzi în zigzag
pe braţele crucii (fig. 1 9).
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Fig.14 Vas cu um�r proeminent de dimensrunea unui pahar

Fig. 1 5 : Amforeti! cu decor rnetopic

Frg 1 6 : Amforet� cu decor

sUl

1;

i::::=::ii2-""'==='6

cm

•

Fig 17 · Amforetll pmformă
(fragmantară)

La exterior unele străchini au "ghirlande cu benzi verticale'' sau cu "arcuri" din
benzi lin iare ( fig
clipselor,

sunt

20).

Benzile in

frecvente

zigzag pe corpul

pe străchinile de
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la

tangentelor sau pe banda mediană a

/)omhani (fig. 2 1 ).

Compoziţia
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cruciformă, cu segmente Iiniare, în formă de bandă tetralobată şi ghirlandele cu benzi
verticale, se întâlnesc pe strachina unică de la Cucuteni (fig. 22 - 26).
Cera m ica Cucuteni C, cu pasta amestecată cu nisip şi scoică sfărâmată, prezintă si un
pahar globular întreg (fig. 8)
Ceramica denumită Cucuteni D Ia Cucuteni sau va rianta Monteoru la Podei
şi Gura Văii, considerată ca o sinteză fi nală între cerami ca Cucuteni C si ceramica
cucuteniană, prin epurarea treptată a pastei, de nisip şi scoică şi acoperirea suprafeţei

O

2

4

6cm

Fig . 1 8 . Strachini!'! cu decor cruciform şi
elipse

cu

''perle" intre bratele
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O
1

2

4

!weeel

6 cm
1

Strachină cu decor crucifOflll . berm ln zigzag
umJ)IIte cu roşu şi hnu arcute lnlre br81Eole cruCii

19
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cu o fcţuială fină şi l u s truită de culoare negricioasă sau brună-roşie ca şi prin păstrarea

relief de pe ccramica
C, prezi ntă şi la Şteftineşti - Stârcea aceleaşi forme în pasUl negricioasă şi cu
de butoni, străchini c u umăr arc u i ! şi cu gura evazată (fig. 1 0), sau paharul

perechilor de butont şi a decorului cu protome zoomorfe în
Cucutcm
perechi

globulnr, identic cu cel în pastă Cucuteni C. Strachina reprodusă are pc faţa interioară
a

buzci şi

pc curbura umărului, caneluri transversalc. foarte înguste şi cu totul

superfic iale , schiţând pro babi l , u n decor în

z igzag , (lig. 5 )

Ag 21 · 8nd'rll OJdecor'lp Darllban 11 ( Hottn 1
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"

Fig.22 Strachmă miniaturală cu
picturl!i pe fata interioarl!i

F�g23 Strachina
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strachina cu decor crucifonn şi
benzi roşii

Fig. 25 · Strachină cu decor de tinii arcuite
şi • pene " dispuse cnuciform
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1

1

\

O

2 4

6cm

Fig.26 : Strachină decorată cu benzi umplute cu roşu
dispuse serpentiform şi Tn ghir1ande
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Cele două compoziţii cruciforrne şi decorul exterior cu "ghirlande" sau "arcuri"
pe străchinile grupei 1;, anticipează aspectele decorative ale străchini lor din perioada
Gorod,k-U.mtovo la Vsatovo şi Tiraspol sau la �TIIvatinţi. De asemenea umplerea
spaţiilor libere ale decorului grupei 1; cu grupe de liniuţe negre, linii roşii mărginite de
liniuţe sau puncte negre sau linii în zigzag negre, va caracteriza cu deosebire ceramica
Gorodsk - Usatovo.
Definirea grupei Cucuteni 82 în cele trei niveluri de pe "Cetăţuia" de la
( 'ucutent, numai prin asocierea grupelor t - r şi prin creşterea proportiei grupei 1; de la
un nivel la altul, nu este suficientă. Creşterea proportiei grupei s caracterizează şi
aşezările cu un singur nivel, deoarece la F111muşica există un singur vas aparţinând
acestei grupe, la 'l l'ltşeşti şi la Glăvâneştii Vechi (laşi) proportia acestei grupe creşte şi
devine preponderentă la Valea Lupului, indicând astfel secvenţele timpurii ale etapei
82. Din contra, aspectele decorative ale vaselor cu umâr proeminent, de la Podei,
Cucuteni şi Ştefăneşti-Stârcea, ca şi asocterea lor cu cemmica variantei Monteoru în
aceleaşi aşezări, nu se întâlnesc în celelalte aşezări ale etapei 82, nici la Frumuşica în
Depresiunea subcarpatică, nici la Truşeşti, Glăvăneştii Vechi şi Valea Lupului, în
Depresiunea Prutul ui. Deci aceste aşezări indică secvenţe târzii ale etapei 82.
A5pectele decorative ale străchinii de la Cucuteni şi a celor de la Ştefăneşti
.'·)târcea2, sunt de-a dreptul, aspecte u.mtoviene şi pot aparţine chiar secventei finale a
etapei Cucuteni 82.
Prezenţa acestor elemente la Cucuteni, arată clar că nivelul III de pe
"Cetăţuie" aparţine cel puţin secvenţei Podei, dacă nu direct secvenţeifinale de la
Ştefăneşti -Stârcea.
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NOTE:

1 . ) N. Zaharia , M. Petrescu - Dîmboviţa şi Emil ia Zaharia Aşe:=ări din Moldova (de
la paleolitic până în secolul al XVII- lea), Bucureşti, 1 970 , p.2 8 1 ; Alexandru
Păunescu , Paul Şadurschi, Vasile Chirica , Repertoriul arheologic al judeţului
Botoşani, Bucureşti 1 976 , p.257 ; Anton Niţu , Cercetări Istorice XI, laşi 1 980 p. 1 55
şi următoarele ; Dan Monah , Ştefan Cucoş , Aşe:;ările Culturii Cucuteni din România,
Editura Junimea , laşi 1 985,p. 1 50.
2.) Aducem mulţumirile noastre domnului profesor Victor Hreniuc din Botoşani şi
doamnei Ecaterina Rusu, desenatoare la Muzeul Judeţean din Botoşani pentru
colaborarea în realizarea ilustraţiei la prezentul articol.
,
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O sinteză necesară şi m ult aşteptată : tratatul
de Istoria Românilor

DAN PRODAN

Precedentul tratat de Istoria României a fost proiectat în opt volume şi elaborat
la începutul decen iului VII al veacului trecut Au fost publicate doar primele patru
tomuri, în perioada 1 960-1 964. A fost proiectată o nouă ediţie, actualizată şi
augumentată, în 1 980, "dar proiectul nu s-a realizat deoarece imixtiunile factorului
politic deveniseră din nou puternice şi mai apăruseră şi nocivele teorii tracomanice,
susţinute de o parte a factorilor politici" 1
După 1 990 s-a reluat proiectul elaborării unui nou tratat de Istoria Românilor,
care să reflecte nivelul ascendent de dezvoltare al istoriografiei româneşti la cumpăna
dintre secolele XX-XXI şi mileniile 11-111. Cele opt volume ale noului tratat, apărute în
perioada 2001 -2003, sunt rezultatul firesc al amintitei iniţiative, cât şi a truismului că
fiecare generaţie de istorici scrie istoria timpului şi neam ului său, pe baza achiziţiilor
istorio�rafice calitative şi cantitative de până atunci.
In ianuarie 2002 Academia Română, părintele spiritual al tratatului, a lansat
oficial primele patru volume ale sintezei istorice naţionale. Acad. Eugen Simion,
preşedintele Academiei Române, a precizat cu claritate în Argument: "Românii merită
să aibă o istorie integrală, nici mitizată, nici minimal izată, c istoric scrisă, aşa cum
cerea Braudel, cu o pasiune exigentă. [ . . . ] Tmtatul de faţă, coordonat de acad. Dan
Berindei şi acad. Virgil Cândea, încearcă să împace pasiunea cu exigenţa. Dorinţa
noastră, a tuturor, este ca Academia Română să dea românilor şi celor interesaţi de
istoria lor o operă, întra-adevăr, totalizmrtă [ . . . ], adică o operă !ucidă, dreaptă,
cuprinzătoare (cât este omeneşte posibil şi cât ştiinţa istorică actuală permite), în fine,
o operă care să nu înfrumuseţeze istoria noastră, dar nici s-o denigreze în chip aberant
(sub!. E.S )" 2
Acad. Dan Berindei, unul din coordonatorii tratatului, a subliniat în Prefată
valenţele ştiinţifico-informative şi moral-civice-formative ale monumentalei l ucrări:
"Volumele vor realiza în această amplă sinteză, bilanţul cunoştinţelor oferite de
sursele istorice şi al concluziilor lucrărilor de interpretare pe care ni le pune la
1

Dan Berindei. Prelată, in Istoria Romanilor, l, Bucureşti, 200 1 , p XIX.
in b.-toria Românilor, 1, p. XIV.

2 Eugen Simion, Argument,
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dispoziţie istoriografia noastră modernă şi contemporană după o evoluţie de două
veacuri [ . . . ], şi ele au menirea de a căuta să întaţişeze, cu echi libru şi măsură, stadiul
cunoaşterii istorice privind începuturile cele mai îndepărtate şi până în apropierea
zilelor noastre. [ . . . ] Tratatul, conexat stadiului actual de dezvoltare a istoriografiei
mondiale, răspunde unei necesităţi ştiinţifice, este lucrarea-bilant pe care istoricii
români trebuie să o aibă la îndemână la început de mileniu şi, totodată, să o poată oferi
societăţii româneşti, ca şi colegilor de peste hotare. Este o realizare de interes naţional.
[ . . . ] Lucrarea de faţă răspunde, neîndoielnic, unei necesităţi a societăţii noastre şi
misiunii care-i revine istoriei ca liant al cetăţenilor României" 3
4
Volumul l, intitulat: Moştenirea timpurilor îndepdrtate , tratează istoria
spaţiului geografic românesc din paleolitic până la cucerirea Daciei de către romani
( 1 06 d.H.). După sublinierea legăturilor dintre mediul natural românesc şi locuitorii
5
acestui areal istoric , autorii au prezentat caracteristicile evoluţiei societăţii omeneşti
7
la nordul Dunării în preistorie: paleolitic şi mezolitic6 , neolitic-eneolitic , epoca
metalelor8 .
10
Civilizaţia materială şi spirituală a tracilor9 şi geto-dacilor , evoluţiile politice,
diplomatice, militare, relaţiile acestora cu vecinii ocazionali, războaiele romana-dacice
11
din timpul regelui Decebal şi a împăratului Traian au fost prezentate în partea a II-a
a volumului, subintitulată: La inceputurile istoriei. Istoricul Mircea Babeş a punctat
locul şi rolul Daciei romane în mileniul I d.H. : "[ . . . ] acest spaţiu, locuit odinioară de
geţi şi de daci şi încorporat în Imperiu de către Traian, avea să devină, de-a lungul
12
secolelor, un nucleu masiv şi durabil al romanităţii orientale" .
I storia Daciei romane şi postromane în perioada 1 06-sec. VI d. H. a fost tratată
13
în voi. II al sintezei, intitulat: Daco-romani, romanici, alogeni . Evoluţiile complexe,
pe diverse planuri, din Dacia romană şi integrarea acestei provincii în Imperiu l Roman

·1

D. Berindei, op. cit , pp XVII-XX
Coordonatori: acad. Mircea Petrescu-Dâmboviţa, m.c. A.R. Alexandru Vulpe, Editura Enciclopedică,
Bucureşti, 200 1 , XXIX + 865 p. + 64 planşe.
5 1.\"toria Românilor, I, pp. 3-66.
6 /dem, pp. 67-1 1 O
4

7

Idem,

8

/dem,

9

Idem,

pp. 1 1 1 -209.
pp. 2 1 1 -397.

pp. 399-4 1 6.
pp. 4 1 7-653.
1 1 ldem, pp. 655-795.
12
ldem, p. 802.
10

/dem,

u Coordonatori : prof univ. dr. Dumitru Protase, c.p. l dr. Alexandru Suceveanu, Editura Enciclopedică,
Bucureşti, 200 1 , XXI + 842 p. + 26 planşe.
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au fost prezentate detaliat in partea 1 a volumului 1 4 Î n vecinătate trăiau dacii liberi 1 5 ,
iar provincia Dobrogea 16 devenea un puternic bastion avansat roman impotriva
'l
migratori lor. Periottda de trecere la evul mediu (275-sec. VI d.H.) s-a caracterizat
prin multiple şi profunde transformări in toate planurile existenţei umane: in primul
rând s-a format un nou popor, româ11ii, care vorbea o nouă limbă, romt111a, de sorginte
latină. În paralel, diverse seminţii migratoare au trecut peste teritoriul nistro-tiso
dunăreano-pontic, unele continuându-şi drumul, altele fiind asimilate de roman ici.
Secolele VII-XIV ale istoriei românilor, caracterizate prin cristalizările
prestatale şi statele româneşti, au fost analizate in volumul III al tratatului, tom
1K
intitulat Ge11ezele romt111eşti . Caracteristicile etno-demografice, economice, sociale,
politice, cultural-religioase ale inceputurilor medievale româneşti (secolele VJJ-XI) 1 9
au fost prezentate în partea 1 a volumului. Realitătile complexe anterior enumerate au
făcut posibile fmpli11irile prestata/e locale româneşti ale secolelor X-XIII 20 , dezvoltate
în cristalizări le statale zonale ale secolului al XIV-lea din Ţara Românească, Ţara
Moldovei şi Dobrogea2 1 Astfel, Ţara Românească şi Ţara Moldovei independente au
devenit centre şi factori de putere importanţi in Europa central-balcanică a anului
1 400, jucând un rol determinant in evoluţiile complexe de la nordul Dunării în secolul
al XV-lea.
Î n volumul IV, i ntitulat De la u11iversa/itatea creşti111i clitre Europa
22
"patriilor" , a fost prezentată evoluţia societăţii româneşti de la cristalizările statale
din sec. XIV până la epopeea lui Mihai Viteazul inclusiv. Organizarea şi consolidarea
H
23
internă a Ţărilor Române , dezvoltarea economică , afirmarea politică independentă
a statelor româneşti în Europa centrală-dunăreană-balcanică, în timpul voievozilor şi
2
25
27
cavalerilor Mircea cel Bătrân , Alexandru cel Bun 6, Iancu de Hunedoara , Vlad
14 !.<toriu Romiinilor, li,

pp. 3 5-289.
pp. 401-465.
16 ldem, pp 291 -400, 467-553
17 /dem, pp 555-737.
18 Coordonator: acad. Ştefan Pascu şi acad. Răzvan Theodoreanu, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 200 1 ,
XVI + 695 p + 4 1 planşe.
1 9 Istoria Romiinilor, III, pp. 2 1 -3 1 5.
2
0 ldem, pp. 3 1 7-554.
21 /dem, pp. 554-6 1 8
2 2 Redactori responsabili: acad. Ştefan Ştefănescu, acad. Carnii Mureşan, secretar: praf univ. dr. Tudor
Teoteoi, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 200 1 , XVI I + 878 p. + 79 planşe.
''
- Istoria Romanilor, IV, pp. 165-27 1 .
"
/dem, pp. 57-163.
25 ldem, pp. 274-290.
26
/dem, pp.290-302.
"

ldem,
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Ţepeş28 , Ştefan cel Mare29 , sunt lini ile de evoluţie istorică românească caracteristice
perioadei 1 370- 1 504. Istoria Ţărilor Române în secolul XVI a fost studiată în partea a
II-a a volumului. Pierderea treptată a independenţei politice a statelor româneşti, în
paralel cu accentuarea dominaţiei otomane la nordul Dunării inferioare30 au irumpt la
1
sfârşitul secolului XVI în epopeea lui Mihai Viteazul3 , marele european care a dat un
nou sens termenilor: vitejie, independenţă, unire. Moştenirea ideatică lăsată de Mihai
posterităţii româneşti a fost sintetizată de Ştefan Ştefănescu astfel : ''Mihai Viteazul eroul de la Călugăreni şi de la Şelimbăr, cu sfârşit tragic pe câmpia de la Turda - a
intrat în conştiinţa românească, în contururi aureolate, personiticând ideea de
mdependenţă şi unitate statală"3 2 . De altfel, voi. IV al tratatului a fost închinat lui
Mihai Viteazul, la a 400-a aniversare a trecerii eroului în nefiinţă. Un element de
noutate al acestui volum este capitolul VII, intitulat Ţările Române şi Imperiul
33
Otoman (1400-1600), elaborat de turcologul Mihai Maxim . Autorul a prezentat
caracterul complex al relaţiilor româno-otomane în secolele XV-XVI, formele lor de
manifestare şi urmările acestora: regimul de protecţie tributară, aspecte economice,
kază-lele otomane în nordul Dunării etc.
Ţările Române în secolul XVI I, de la Mihai Viteazul la fanarioţi/consolidarea
stăpânirii austriece în Transilvania, au fost studiate în voi. V al tratatul ui, tom intitulat:
O epocă de înnoiri în spirit european (1601-1 71111 716/4. Volumul a fost structurat
în trei părţi. În prima parte autorii au analizat viaţa politică a Ţărilor Române în
perioada precizată35 , subliniind eforturile neîncetate ale factorilor de conducere de a
păstra statalitatea românească şi de a rezista ciocnirilor de interese ale marilor puteri
vecine spaţiului românesc. În partea a doua istoricii medievişti au prezentat structurile
6
economice, sociale şi instituţionale româneşti în sec. XVII 3 , cu accent pe populaţie,
economie, instituţii centrale şi locale, biserică. Corolarul firesc al acestor realităţi
obiective a fost dimensiunea culturală şi artistică37 , detaliată în partea a I II-a a
volumului. Turcologul Mihai Maxim a redactat un capitol referitor la Ţările Române
27

ldem, pp.338-348.

28

Jdem,

29

Jdem, pp.364-400 .

.lo
.l i

pp.348-364.

ldem, pp.407-529 .
Jdem, pp.593-647.

32

Jdem,

p. 639 .

.B

Jdem,

pp. 53 1 -59 1 .

34

Coordonator: acad. Virgil Cândea, secretar ştiintific: dr. Constantin Rezachevici, Editura
Enciclopedică, Bucureşti, 2003, LIV + 1 1 23 p. + 64 planşe .
.ls
J.,·toriu Romlinilor, IV, pp. 3-387 .
.ln
ldem, pp. 389-80 1 .
37 Jdem, pp. 865-99 1 .
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'"

şi Imperiul Otoman în secolul XVII, analizând evolutiile politice, cadrul juridic şi
regimul economic al relatiilor româna-otomane în acel veac agitat, pe baza izvoarelor
istorice otomane, româneşti şi europene disponibile.
Secolul funariot a fost analizat în voi. VI, sugestiv intitulat: Românii Îlllre
19
Europa clasică şi Europa lumi11ilor ( 1 7 1 1 - 1 82 1 ) , întreaga introspecţie istorică
fundamentând şi justificând această evaluare. Evoluţia Ţărilor Române a fost situată
�0
41
pe multiple planuri: în context european , populatie, economie şi societate , institutii
�2
43
centrale şi locale , regimul fanariot în Ţara Moldovei şi Ţara Românească , regimul
H
habsburgic în Transilvania şi Banat , cultura şi arta românească între medieval şi
�;
modem _ Au fost ! hale, ştiinţific şi obiectiv, locul şi rolul românilor în cadrul
�6
"Problemei orientale" în perioada 1 699- 1 8 1 5 , insistându-se şi asupra teritoriilor
româneşti intrate vremelnic sub stăpânirea imperiilor vecine Habsburgic şi ţarist
� 7_
( 1 7 1 8- 1 82 1 . . . )
Acad. Gh. Platon a prezentat formarea şi afirmarea naţiunii române
şi a conştim)ci naţionale. în contextul evoluţiei principatelor româneşti de la medieval
�B
la modern
Concluzia analizei este clar formulată: "Conştiinţa romanităţii a
reprezentat un catalizator care a îngăduit sinteza în care s-a materializat naţiunea
română. [ . . . ] Î n societatea românească [ . . . ] co11ştii11ţa lla(iotzalt!, axată pe realităţile
sociale şi politice ale vrem ii, devine un veritabil motor al dezvoltării istorice.
Panoromânismul, formarea unui stat românesc unitar şi independent, este integrat în
49
arsenalul luptei politice " (sub!. Gh.P.)
Volumul VII prezintă Istoria Romli11ilor în secolul Unirilor şi Independentei
politice statale ( 1 82 1 - 1 9 1 8), contribuţiile istoriografice fiind repartizate în două
tomuri, din considerente tehnico-editoriale. Primul tom, intitulat Co11ştii11(a Romliniei
50
modeme, analizează formarea statului modem român în perioada 1 82 1 - 1 878
.\R ldem,

pp. 803-863.
dr. Paul Cernovodeanu, m. c. A R., prof. univ.dr. Nicolae Edroiu, m . c. A. R_, secretar
>tiintific: Constantin Bălan, Editura Enciclopedică, Bucureşti 2002, XLIII + t 072 + 64 planşe.
-IO J.,·toriu Romiinilor, VI, pp. 1 -49.
"
ldem, pp. 5 1 -30 1 .
"
ldem, pp 303-433
"
/dem, pp 435-525.
"
ldem, pp. 527-587.
•; ldem, pp. 725-925 .
,,
•
/dem, pp. 589�6 1 .
"
/denr, pp. 663-723.
'"
ldenr, pp. 937-957.
"
ldem, pp. 95 1 , 953.
50 Coordonator: acad. Dan Berindei, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003, XLVI + 974 + 48 planşe.
·'9 Coordonatori:
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1
Revoluţia din 1 82 1 din Ţara Românească condusă de Tudor Vladimirescu 5 ,
5
53
2
Regulamentele Organice , evoluţiile social-economice , revoluţia română din 1 84854
1 849 , dezvoltarea culturală55 sunt etape ale modernizării româneşti în prima
5
56
j umătate a secolului XIX. Unirea din 1 859 , domnia lui Cuza 7, Constituţia din 1 866
58
şi întronarea lui Carol I , războiul pentru Independenţa României59 au fost realizări
ale românilor în contextul modernizării generale europene. "La mai puţin de două
decenii după constituirea statului naţional, el îşi cucerise statutul de independenţă,
recunoscut de marile puteri europene. Î n etapa următoare rămânea a fi realizată
60
desăvârşirea unităţii statale a naţiunii " , a concluzionat Nichita Adăniloaie . Î n tomul
1
II, intitulat De la Independenţă la Marea Unire (18 78-1918l , autorii au prezentat
.
.
. 62
65
63
'
'
premize 1 e socm1 e-econom1ce , po1 ltlce
, naţ10na1 e64 d'1p 1 omat1co-mi' 1 1tare
, cu 1 tura1 67
66
ideologice
ale făuririi României Mari ( 1 9 1 8) . "Marea Unire a însemnat un
eveniment de importanţă capitală pentru destinele naţiunii, a marcat sfârşitul unei
etape şi intrarea societăţii româneşti într-o nouă etapă a evolutiei sale istorice,
68
întreruptă brutal la începutul celui de-al doilea război mondia1" , a apreciat Ion
Agrigoroaiei.
I storia României Mari a fost înfăţişată în voi. VII I (intitulat: România
69
întregită/1918-1940 ) al tratatului. Identificarea noului stat naţional unitar român a
.

.

51

Istoria Românilor,

52

Jdem,

pp. 77- 1 3 3 .

ldem,

pp. 1 3 5- 1 65.

53
54

.

VIT!I, pp. 2 1 -53.

ldem,

pp. 24 1 -327.
5 5 Jdem, pp. 3 29-385.
56 ldem, pp. 467-485.
57

ldem,

5

ldem, pp.

pp. 485-553.
553-593 .
59 ldem, pp. 633-707.
60
Jdem, p. 698.
6 1 Coordonator: acad. Gheorghe Platon, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003, XIII + 692 p. + 40
planşe.
62 Istoria Românilor, VII/II, pp. 3 1 - 1 47.
8

6·�

Jdem,

pp. 1 49-29 1 .

64

ldem,

pp. 293-393.

65

Jdem,

pp. 395-46 1 .
pp. 54 1 -6 1 3.

66

ldem,

67

ldem,

GR

Jdem,

pp. 463-539.
p. 530.
6 9 Coordonator: prof univ. dr. Ioan Scurtu, secretar: dr. Petre Otu, Editura Enciclopedică, Bucureşti,
2003, un + 856 p. + 48 planşe.
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71
fost anal izată �i prezentată pe plan geo-demogratic , economico-socia1 , politic
7�
71
intem şi internationa1 73 • cultural-artistic . Când dreptul forţei a triumfat asupra
forţei dreptului, integritatea teritorială a României Mari s-a sfi1râmat ( 1 940), vecinii
75
'
rapaci ocupând samavolnic o treime din teritoriul şi populatia lării noastre Astfel,
"s-a prăbuşit România întregită, opera cea mai preţioasă în ti1ptuită de români de-a
lungul întregii lor istorii. De aceea, rupturile teritoriale au fost resimţi te în primul rând
ca o lovitură morală: s-a prăbuşit un ideal care ani mase generaţii de români şi care s-a
înfăptuit in 1 9 1 8. Întregul edificiu al statului national unitar s-a năruit după numai 22
de ani, în vara anului 1 940. Era o pierdere ireparabilă, resimţită de toti românii, din
76
adâncul sufletului lor" Urmările acestor evenimente tragice au fost: ascensiunea la
putere a general ului Ion Antonescu, abdicarea lui Carol al Il-lea, '·groparul României
Mari" (conform caracterizării istoricului Armand Goşu), întronarea lui Mihai 1,
reorientarea României către Germania hitleristă (noiembrie 1 940), participarea ţării
noastre la războiul anlirusesc (12 iunie 1 94 1 -23 august 1 944) şi antihitlerist (23 august
1 944-9 mai 1 945), uzurparea treptată a puterii de către comunişti ( 1 944- 1 947),
abdicarea forţată a regelui-victimă Mihai 1 şi proclamarea "Republicii Populare
Române" (30 decembrie 1 947). Toate aceste evenimente trebuiau prezentate tot în
77
volumul V l l l , dar cauze obiective şi subiective, asupra cărora nu insist aici, le-au
reportat în voi. IX al tratatului, care va fi elaborat în anii următori.
Fiecare volum al tratatului mai conţine câte un cuvtint inainte, lista abrevierilor
elementelor bibl iografice utilizate, istoriografia şi izvoarele istorice folosite în
elaborarea contributiilor, bibliografii după fiecare capitol tematic, tabel cronologic,
liste cu suveran i, ierarhi, functionari superiori etc., lista ilustratii lor şi planşelor, indici
antroponimici, toponimici, hidronimici, de institutii, asociaţii, publicaţii etc. În plus,
voi. IV-VIJ/1 conţin arbori genealogici ai familiilor domnitoare, boiereşti, nobil iare
etc., din spaţiul geo-istoric românesc (sec. XIII-XIX). Volumele conţin figuri, planşe,
reproduceri, scheme, hărţi, tabele etc. alb-negru, ce sunt completate cu zeci de planşe
color sau alb-negru pe hârtie cretată, adunate la sfârşitul fiecărui tom. Hârtia pe care
au fost tipărite contribuţiile este de bună calitate, semivelină, garantând rezistenta
fizică a volumelor. Cete opt volume tipărite până acum însumează aproximativ 8300
pagini, cu 474 planşe. Greutatea acestora este de 1 5,7 kg, preţul între 3,5-4 milioane
70

70 l.<lfJriu RfJnuînilor,

7 1 ldem, pp. 75-1 8 1 .

Vlll, pp. 3 1 -73.

72 /dem, pp 1 83-427
''
- /dem, pp. 3-30, 429-564.
"
ldem, pp. 639-755.

75 ldem, pp. 565-620.
76 ldem, p. 5 9 1 .

7 7 lstorw Românilor, 1, p p . XIII, XVll.
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lei în funcţie de furnizor/distribuitor, iar valoarea ştiinţifică este inestimabilă Deci, o
sinteză "cu greutate" din toate punctele de vedere.
Următoarele 2-3 volume ale tratatului vor apare în jurul anului 20 1 O, termen
până la care cercetarea istorică românească şi străină poate amenda, parţial sau total,
demonstraţii şi concluzii istoriografice cuprinse în voi . 1 - VIII. Este, de altfel, firesc şi
de dorit să fie aşa, ţinând cont de surprizele informaţionale ce pot apare dintr-un
şantier arheologic sau dintr-un dosar prăfuit, cu file îngălbenite, identificat în arhiva X
sau Y, inaccesibilă până în 2008 explorării istoricilor. Se impune, prin urmare, ca un
volum (sau o parte a unui volum) să fie destinat Reconsiderărilor istoriografice la
nivelul anului 20 1 O. Istoriografia cunoaşte o dezvoltare ascendentă, o evoluţie
dinamică, fără a considera aceste expresii pleonasme, iar concluziile, încheierile
referitoare la un fapt/fenomen istoric nu pot fi bătute "în cuie" la nivelul unui anumit
an, chiar dacă sunt cuprinse într-un tratat de Istoria Românilor.
Pentru străinătate, este necesar să se realizeze un compendiu în 2-3 volume, cu
liniile generale de evoluţie ale poporului român, bibliografie generală şi toate celelalte
accesorii ale unei lucrări de popularizare, cel puţin într-o limbă europeană. Este de
dorit, de asemenea, ca atât tratatul în limba română, cât şi compendiul pentru
străinătate să fie accesibil pe CD-uri, pentru o mai sigură, mai uşoară şi mai ieftină
utilizare de către cei interesaţi.
Autorii contribuţiilor din tratatul de Istoria Românilor au studiat toate fonnele
de manifestare ale evoluţiei omului, societăţii şi statului în spaţiul nistro-tiso
dunăreano-ponto-carpatic: economică, socială, politică, militară, culturală, artistică,
religioasă, ideologică, etc . , rezultând o sinteză echilibrată tematic. Astfel, riscând o
contabilizare şi o procentualizare a abordării amintitelor domenii, obţin următoarea
statistică, după numărul de pagini din total alocat acestora: introducere/cuvânt-înainte
0,49%, abrevieri - 0,4 1 %, izvoare istorice şi istoriografia problemelor abordate 2,29%, societate, structuri şi relaţii sociale - 5 ,87%, cadre şi evoluţii politice interne şi
externe - 28, 1 7%, administraţie - 3,22%, instituţii interne - 6,00%, lingvistică
0,26%, cultură - 7,40%, artă - 3,50%, organizare şi aspecte militare - 1 ,43%, religie 2 , 1 4%, bibliografie generală şi specială - 7, 1 8%, indici - 4,69%, tabele cronologice
1 ,74%, liste de conducători
1 ,03%, planşe alb-negru şi color, hărţi, tabele etc. În
interiorul şi la sfârşitul volumelor - 7,39%.
Cum anticipau şi coordonatorii tratatului/volumelor în Cuvintele-înainte ale lor,
sinteza de Istoria Românilor generează şi va genera atitudini şi poziţii pro şi contra,
păreri şi opinii mai mult sau mai puţin obiective/subiective, acceptări sau amendări,
voalate sau tranşante, ale punctelor de vedere exprimate în paginile sale, apeluri la
reanalizarea unor izvoare istorice şi la reconsiderarea unor evenimente, fenoment;,
evoluţii istorice etc. Este, de altfel, firesc să se întâmple aşa. "Lista problemelor
controversate ale istoriei românilor" este destul de mare, ele formând deliciul, dar şi
coşmarul, istoricilor români şi străini din diferite timpuri .
-

--

-

-
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Amintesc aici doar câteva dintre ele: campania lui Darius I la Dunărea
78
inferioară, datată între 5 1 4-5 1 2 î. H. , retragerea aureliană din Dacia, plasată în anii
79
274-275 , imigraţionism ver.1·us continuitate: prezentarea fragmentată a procesului
complex de fonnare a poporului român şi a limbii române, în voi. JJ80 şi m81, ce
afectează coerenţa expunerii, locul desfllşurării luptei din noiembrie 1 330 de la
83
82
"Posada" , data întemeierii Ţării Moldovei , anii acordării de către otomani a
'ahdnăme-lor pentru Ţările Române (secolele XV-XVII) şi existenţa fizică a acestor
8�
actejuridice , debutul, evoluţia, locul şi rolul românilor în cadrul Problemei Orientale
85
(sec. XVJJ-XIX) , caracterul şi nivelul dezvoltării economice a României între 1 8788
87
1 9 1 4 6 , numărul !ăranilor ucişi, răniţi şi arestati în timpul răscoalei din 1 907 . locul şi
88
rolul legionarilor în România interbelică , caracterul dictaturii lui Carol 11 89 etc. Î n
unele cazuri tennenii istorici util izaţi nu reflectă destul de fidel realită!ile desemnate:
de exemplu s-a folosit "Moldova" în loc de "Ţara Moldovei ", cum a fost denumit
statul est-carpatic în documentele medievale, "turci " pentru "turcii otomani/otomani "
etc.
Pentru tinerii României, dar şi pentru toţi iubitorii de istorie nespecialişti în
acest domeniu, este necesar să se elaboreze rapid micul tratat de Istoria Românilor,
într-un volum de 400-500 pagini, cu hărţi istorice şi planşe aferente. Î n această
variantă abreviată trebuie să se pună mai mult accent pe valenţele didactice, fonnative,
educative, moral-civice, comunitare etc. ale Istoriei, fll ră a se diminua cu nimic
rigoarea analizei, logicii şi expunerii ştiinţifice istorice.
Acest necesar volum ar putea li un exemplu, un model şi pentru autorii
manualelor şcolare de Istoria Românilor (clasele IV-VIII, XII) indiferent de profi lul
şcolii/liceului sau numărul de ore alocat săptămânal acestei discipline. S-ar evita astfel
greşelile ştiinţifice, minimalizârile rău-voitoare şi tendenţioase. exagerări le absurde ce
se mai găsesc în manualele de Istoria Românilor utilizate astăzi în instituţiile şcolare
preuniversitare româneşti.
"

ldem, p.

4 51

79 l�toriu Românilor, 11, p . 265
00 /dem, pp.

1 37- 1 69, 259-269,449-457, 555-607, pa.uim.
2 1 - 1 22, panim.
ldem, 111, pp. 580-58 1 .
''
- ldem, pp. 586-587.
"
l>toria Romanilor, IV, pp. 53 1 -584, V, pp 803-852, VI, pp. 589-600.
"
l>toria Romanilf1r, Vl, pp 589-654, Vll/1, pp. 3 - 1 6, 387-399, 633-699
06 Istoria Romanilor, VII/II, pp. 3 1 -36, 75-140
"
ldem, p. 1 0 1 .
"
Istoria Romanilor, VIII, p p 242-244, 368-390, 4 1 5-42 1 .
"
ldem, pp. 39 1 -422.
"

"

Istoria Romanilor, lll, pp.
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Tratatul de Istoria Românilor trebuie să existe în fiecare bibliotecă j udeţeană şi
municipală, la dispoziţia şi pentru utilizarea de către fiecare curios interesat şi pasionat
de istoria pământului românesc şi a oamenilor care I-au locuit. Consi liile j udeţene şi
primăriile trebwe să aloce fondurile necesare pentru această achiziţie, triplu
profitabilă:
ştiinţific-informativ,
didactic-formativ-educativ,
moral-cetăţenesc
comunitar. Varianta pentru străinătate este necesar să fie distribuită la toate
ambasadele şi consulatele româneşti din străinătate, cât şi marilor biblioteci din
centrele de cultură ale lumii. Pentru realizarea acestui obiectiv trebuie să existe un
program concret şi fonduri speciale, oferite de M.A.E., M.E.C., M.C.C. etc.
De asemenea, micul tratat este necesar să se găsească în biblioteca fiecărei
instituţii şcolare, cu sprij inul financiar al M.E.C. Nu în cele din urmă, acest volum
trebuie să devină un instrument indispensabil de lucru pentru profesorul de istorie, atât
pe plan ştiinţific-de cercetare, cât şi didactic-educativ-formativ, găsindu-şi locul
cuvenit în biblioteca acestuia
Aj uns la sfârşitul acestor note de prezentare nu pot să nu mă întreb când vom
avea pe masa de lucru volumele tratatului de Istoria Universală, elaborat de istorici
români? Un prim pas concret în această direcţie s-a real izat deja, în cele opt volume
ale sintezei Istoria Românilor existând capitole/subcapitole speciale referitoare la
evoluţiile politice, mil itare, diplomatice, economice, sociale, culturale, religioase etc.
din Europa şi Orient în perioada 3000 î.H. - 1 940. Îmi amintesc că prin anii ' 80 ai
secolul �i trecut au existat iniţiativa şi proiectul elaborări i tratatului de Istorie
Universală, demers complex, îndrăzneţ, nematerializat însă. Există acum condiţii
propice: dorinţa şi vocaţia sintezei istorice (vezi Istoria Românilor !), acumulări
istoriografice cantitative şi calitative, istorici doritori de implicare în proiect, sprijinul
forurilor specializate în domeniu şi, la fel de important, însăşi provocarea sintezei.
Deci, pe când tratatul de Istorie Universală ?

A NECESSARY AN O LONG WAITED FOR
SYNTHESIS: THE TREATY OF: THE HISTORY
OF ROMAN IAN PEOPLE
(SUMMARY)
The author presents the new treaty of The History of Romania o People in 8
volumes, 200 1 -2003, issued and coordinated by the Romanian Academy. The new
treaty is projected in I l volumes, the last 3 ofthem wil l issue by the end of20 1 0.
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The first volume (entitled The Enheritance of a long Time Ago, 200 1 ) deals
with the h istory oftbe Romanian geographic space from paleolithic up to the conquest
of Dacia by the Romans( 1 06 after Christ). In the next volume (entitled Daco-Romans,
Roman ies, A llogens, 200 1 ) it is presented the h i story of the Romanian Space to the
foundation of the Romani an people and the Romanian Language (106-Vl1h century
after Christ). The end of the Romanian etno-genesis, the evolution of the pre-statal
politica! parties (VJ-XJV centuries) have been analised in volume UI (entitled
Romanian Genesis, 2001 ). Volume IV (entitled From the Ch ristian Universality to
the Europe of countries, 200 1 ) presents the evolution of Romani an Society from the
foundation of feudal states up to the epic of Mihai Viteazul (Michael the Brave)
(middle ofXJV1h century- 1 60 1 ) .
The h i story of the Romanian Countries in the XVII1h century ( 1 60 1 - 1 7 1 1 /1 7 1 6)
has been studied in the fifth volume (entitled: An Epoch of Renovation in European
Spirit, 2003). In the next volume the evolution ofthe Romanian Society in the XVII11h
century has been presented (Romanians between Classic Europe and the Europe of
E n l ightenment 1 1 7 1 1 - 1 82 1 1 , 2003). The foundation of the modern Romanian State
has been analised in the Vl lth/1 volume (entitled Thc Constitution of the Modern
Romania(l 82 1 -- 1 878), 2003). The h istory of the modernisation of the Romanian
Society and the foundation of the Great Romania have been presented in the volume
V1Ju1 /2 (with the title: From thc lndependcncc to the Grcat Union( 1 878- 1 9 1 8),
2003). In the eighth volume (entitled Complcted Romania. 1 9 1 8- 1 940) has been
studied the history of the Great Romania from its constitution up to its dissolving in
the tragic and hot summer ofyear 1 940.
In the volumes IX and X the history ofthe Romani an People from 1 940 up to
present it is presented, and in Xl1"
.... l
1 l
volume the evolution ofthe Romani an
Historiography ( XVth-XXth centuries).
The new treaty of T hc History of the
Romanian People is a great
accompl ishment ofthe Romani an
historic school, it is the "visiting card''
ofthe Romanian historic writing in the
world-wide historiography. The new
Romani an historic synthesis is a great
historiographic accomplishment from ali
points of view. Tt has to be completed
with the Romani an treaty of U n iversal
H istory, from the beginnings up to
present.
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FRANZ BABINGER - 35 'Îl'
NICOARĂ BELDICEANU - 1 0 'Îl'
IN MEMORIAM !
FRANZ BABINGER ÎN IZVOARE EPISTOLARE

(1 920-1 991 )

DAN PRODAN
Franz Babinger ( 1 89 1 - 1 967), unul dintre cei mai mari orientalişti-turcologi ai
1
l umii din secolul al XX-Iea , şi-a desfăşurat activitatea didactico-ştiin!ifică turcologică
in România in perioada

1 935- 1 943

2

Primul şi, poate, cel mai important colaborator

român a lui rr. Babinger a fost Nicolae Iorga, istoric cu reale şi constante preocupări

de turcologie didactică, ştiintifică şi organizatională, in primele patru decenii ale seco-

1

H.l Kissling, Frcmz lluhinger (189/-1967), în "S.O.F ", XXVI. I3and, t 967, Munchen, pp. 375-379;

H.W. Duda, Frunz lluhinger, în "A.O.A.W.", t 18. tland, W 1 en, t 968, pp. 3 t 7-325; Mihail Guboglu,
Frunz. /Jahinger, in "S.A.O.", VII, 1 968, Bucarest, pp. 233-235; Franz llahinger, in The lnternutionul
Who's Who,

1967-1968,

ed. XXXI, London, p. 67, Dan Prodan, Din tradiţiile orientuli�tiâi româneşti.

Fram Bubinger şi Jnslitlllul de Turco/ogie de la laşi (/940-1945), în "CLS.O.", 2, 1 993, coordonalori
M1ha1 Maxim şi Bogdan Murgescu, Bucureşti, pp 1 64-201 ; idem, Frunz. Babinger - turcolog celebru şi

ugenl secrel?, în "M.I.", s.n , XXVlll, nr. 4(325)/aprilie 1 994, Bucureşli, pp. 49-5 1 ; idem, Mid- 1 1'

Cenlury

Transyil'a11ia unJ Frunz /Juhinger. On a /lerăt und un 'Ahdniime hunded to Pri11ce Gheorghe

Rtikci<-zi Il in

1649,

în "T.R.".

111, no. 2/Summer 1 994, Cluj-Napoca, pp. 1 27-1 34; idem, Studiile lui

Frunz lluhinger referitoare la i.\·toriu romiinilor �·i a relatiilor ronriino-otomu11e in 1!1'UI mediu (.\·e,·olele

XIV-XVII),

în "Hierasus",

X,

1 996, Botoşani, pp. 1 1 9- 1 70; idem, A nu/

1649

În relatiile ntomano

lrun.•·if,•une. în "A.l.I.Xl.", XXXVII, 2000, laşi, pp 205-222; idem, Nicoură Jleldiceunu •·ur Frunz
lluhinger, în "Romano-Turcica"_ 1, 2003, Istanbul, Edil !sis, 2003, pp. 249-257; idem. Gh.l. /Jrătiunu şi
Frunz /Jahinger.

Com'ergenre,

in voi. Git./. /Jrătiunu

-

50 de uni Je la moartea sa,

coord. Ştefan

S.

Gorovei, laşi, 2004.

2

Dan Prodan, franz. /Juhinger en Roumunie

(1935-194.i). Etude el !wurce.\·

Istanbul, 2003, 339 p.
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!ului trecue . Între Fr. Babinger şi N. Iorga s-a derulat un dialog epistolar în perioada
1 920- 1 937, scrisorile păstrându-se în fondul arhivistic Corespondenţa Nicolae Iorga
(43 1 voi.) de la Biblioteca Academiei Române. Conţinutul acestor scrisori oferă infor
maţii interesante referitoare la angajarea cu contract a lui Babinger la Bucureşti şi la
4
primii ani ai activităţii sale în capitala României.
În perioada 1 948- 1 958 Fr. Babinger a fost profesor de turcologie la Universita
tea din Munchen şi director al Institutului de Istorie a Orientului Apropiat şi de Turco
logie din capitala bavareză. În acel oraş Babinger a colaborat cu tânărul turcolog ro
mân Nicoară Beldiceanu, stabilit la Paris. În perioada 1 990- 1 99 1 am corespondat per
5
sonal cu regretatul Nicoară Beldiceanu ( 1 920- 1 994) , care a evocat astfel fapte şi în
tâmplări, concepţii şi atitudini din viaţa şi activitatea lui Babinger6 . Astfel, infonnaţiile
din izvoare epistolare le-au completat pe cele din surse documentare.
1. Franz Babinger: "doresc foa rte mult să pun

Turcologia în Bucureşti pe o bază solidă"

7

În scrisoarea din 1 4 februarie 1 920 tânărul Babinger îl ruga pe N. Iorga, autorul
celebrei Gescllicllte des osmanisc/1en Reicl1es, nac/1 den Quellen dargestellt (voi. I
V, Gotha, 1 908- 1 9 1 3), apreciată de turcologul german, să-i procure şi să-i expedieze
două contribuţii de referinţă în cadrul preocupărilor de orientalistică-turcologie de la
3 M.M. Alexandrescu-DerscaBulgaru, N. Iorga, historien de l'empire Otoman, în "Balcania", VI, 1 943 ,
Bucarest, pp. 1 O 1 - 1 22; idem, Nicolae Iorga, a Romanian Historian ofthe Ottoman Empire, Bucharest,
1 972, 1 90 p . ; idem, N. Iorga et l'Empire Ottoman, în voi. Nicolae Iorga l'homme el l'oeu1're. . ,
Bucarest, 1 972, pp. 1 75-1 86; Tayyib Gokbilgin, La conception de Nico/as Iorga .'lur I'Empire Ottflman,
în "AIE. S EE Bulletin", JX-e annee, n-os 1 -2/1 97 1 , Bucarest, pp. 29-33; Mihail Guboglu, Nicolae
Iorga - istoric a/ Imperiului Otoman şi al istoriei otomane, în voi . omagia! Parlamentul României.
Se�·iunea omagială Nicolae Iorga - Virgil Madgearu, 2 7 noiembrie / 990, Bucureşti, 1 99 1 , pp 44-47;
Dan Prodan, Preocupările de orientalistică-turcologie ale lui Nicolae Iorga, în "A. U X . l n, 200 1 , Iaşi,
pp. 2 1 5-228; idem, Nicolae /orga-140, în "Mentor XXI", IV, nr. 3/200 1 , Botoşani, p. 6A; idem.
Contribuţia lui Nicolae Iorga la de1;1•oltarea orientalisticii-turcologiei, în "A.M_S , 11, 2002, Botoşani.
pp. 72- 1 33 .
.

...

4

Dan Prodan, Franz Babinger şi Nicolae Iorga. Core.'lpondenţă, î n "A.U.X. l. ", XXXVI, 1 999,
Bucureşti, pp. l 7 1 -202.
�

·

Anca Popescu, Nicoară /Jeldiceanu (1920-/994), în "R.I.", s n , VI, nr. 5-61 1 995, Bucureşti, pp. 60 1 602.
6

Dan Prodan, Nicoară Beldiceanu .'>ur Franz Babinger, în "Romano-Turcica", 1, 2003, Istanbul, Edit.
!sis, 2003, pp. 249-257.

7 Biblioteca Academiei Române, Corespondenţă N. Iorga, voi. 427/ 1 93 7, f 275, Bucureşti : "Ich wiinche
das sehr, da mir alles daren liegt, die Turkolqgie in Bucarest aufemen festen Grund zu setzen".
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inceputul secolului al XX-lea: Influenţa orientală asupra limbei şi cu/turei române
(3 voi. Bucureşti, 1 900), de Lazăr Şăineanu, şi Historia Turcllesca (1300-1 514), com
pilaţie de Donado da Lezze (ediţie de Ion Ursu, Bucureşti, 1 909 { Textul scrisorii per
mite formularea a trei observaţii: prestigiul de care se bucurau contribuţiile şi ediţiile
de izvoare istorice orientahstico-turcologice ale autorilor români; direcţia prioritară de
cercetare turcologică a lui Babinger: Europa central-sudică sub stăpânire otomană; cei
doi istorici se cunoşteau anterior anului 1 920, !11ră a putea preciza inceputul cronolo
gic al colaborării.
Î n scrisorile din 5 şi 27 decembrie 1 930, aflate în Arhiva tie familie N. Iorga, în
custodia lui Andrei Pippidi, nepotul istoricului, Fr. Babinger atrăgea atenţia destinata
rului a�upra izvoarelor istorice epigratlco-narative ca surse importante pentru istoria
românilor (sec. XVII)9 Î ncepând cu anul 1 93 1 , cadenţa scrisorilor a crescut, în acest
an Iorga primind cel puţin 4 epistole de la Babinger. Toate au avut ca subiect proiecta
ta călătorie de studii pe care Babingcr a acceptat să o efectueze, la invitaţia oficială a
lui Iorga, în România, în regiunile locuite de populaţia musulmană (Dobrogea şi sudul
Basarabiei), pentru investigaţii istorico-filologice 10
Nivelul şi intensitatea relaţiilor ştiinţifice de colaborare dintre N . Iorga şi Fr.
Babinger au fost ilustrate şi de conferinţa pe care ultimul a susţinut-o la postul de
radio ''Deutsche Welle' · din Berlin (3 decembrie 1 93 1 ), consacrată relaţiilor culturale
complexe şi influenţelor reciproce germano-române până la primul război mondial.
Conferi nţa, susţinută cu doar 3 zile înainte de Sf Nicolae (6 decembrie), ziua prenu
melui lui Iorga, pe atunci prim-ministru, a fost şi un omagiu la adresa istoricului şi
premierului român 1 1 . De altfel, tot Babinger a fost autorul unui articol, în coloanele
ziarului "Deutschc Allgemeine Zeitung" din 6 decembrie 1 93 1 , dedicat personalitătii
unice şi activităţii multilatera1e şi fecunde a "domnului Ministru-Preşedinte N .
12
lorga"
Î n scrisoarea din 29 ianuarie 1 933 Babinger i-a precizat lui Iorga că era preocu
pat de evenimentele istorice ce au determinat sfârşitul domniei lui Vasile Lupu în
Moldova ( 1 653 ), solicitându-i istoricului român să-i trimită proprii le-i lucrări despre
8 B.A.R , Core.\ptmde�r(ă N. lorgu, vol. 284/1 920, ff. 279-279 v. . D. Prodan, 1-i-unz. /luhinger şi Nicolae
/orgu. Core.,ponden(ti, pp. 1 72, 1 78

9

Cnslina Feneşan, Franz Babinger: ein deutscher Beitrag zur rumlinischen Osmanistik, în
"R.E.S.E.E.", XXXII-e annee, n-os J-4/1 994. Bucarest. pp. 320-322

10 BA.R., CtJresponden(ti N. lorgu, voi. 367/ 1 9) 1 , f. 1 8; voi. 363/ 1 93 1 , f 1 69: voi. 373/ 1 93 1 ,
3 5 1 : voi. 3771 1 93 1 . f. 3; D. Prodan, op. cit. , pp 1 73, 1 78- 1 8 1

11

12

IT.

B.AR., Coresponden(ă N. Jorgu, voi. 39)/1 932, IT. 26-37; D. Prodan, op. cit. , pp. 1 72, 1 82- 1 87.
Ibidem, r. 38; ibidem, pp. 1 72, 1 87-1 88.
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călătorii europeni în Orient în evul mediu. Între cei doi istorici exista un intens schimb
1
de publicaţii ştiinţifice 3 .
De la 1 aprilie 1 934 Fr. Babinger a fost suspendat din funcţia de profesor de tur
cologie al Universităţii din Berlin, de către autorităţile hitleriste 14 , pe motiv că una din
bunicile sale ar fi fost de origine evreiască. Î n aceste condiţii, adversar declarat al
hitlerismului, Babinger era dispus la o colaborare de profil cu o instituţie ştiinţifico-di
dactică din afara Germaniei. N. Iorga a aflat despre această disponibilitate a lui Babin
ger prin intermediul orientalistului englez Sir Dennison Ross şi i-a adresat o invitaţie
oficială pentru a colabora cu Institutul pentru studiul Europei sud-estice din Bucu
reşti 15 .
Discutarea detaliilor "tehnico-financiare" ale acestei dorite şi profitabile colabo
rări bilaterale a constituit subiectul scrisorilor lui Babinger către I orga din 1 93 5 . "In
termediar" al acestor tratative a fost consulul general al României la Berlin, C.I.
Karadja, diplomat, istoric şi discipol al lui N . Iorga. Prin scrisorile din 2 şi 5 mai 1 93 5
Babinger i-a cerut lămuriri lui Iorga î n legătură c u invitaţia d e a colabora didactico
ştiinţific cu Institutul pentru studiul Europei sud-estice din Bucureşti. A solicitat, de
asemenea, o întâlnire personală cu Iorga, la o dată şi într-o localitate asupra cărora vor
16.
decide de corn un acord
Efectuând cercetări în Arllivele din Stettin (Germania), Fr. Babinger a descope
rit aici importante mărturii i storice despre Gheorghe Ştefan, marele voievod şi domn
al Moldovei ( 1 65 3 - 1 658) şi raportul pastorului german Conrad Jacob Hiltebrandt pri
vitor la călătoria sa prin Ţările Române ( 1 656- 1 658). A comunicat, cu satisfacţie,
17
aceste descoperiri lui N. Iorga, în scrisoarea din 7 mai 1 93 5 .
La Berlin, turcologul german a purtat discuţii cu C. I . Karadja despre oportunita
tea deplasării sale la Bucureşti. Astfel, după discuţia cu Babinger din 1 9 mai 1 93 5 , di
plomatul român a comunicat lui Iorga că turcologul german era de acord să-şi conti
nue activitatea ştiinţifico-didactică la Bucureşti, pe baza unei invitaţii oficiale, în cali
tate de "professeur agreje", solicitând o remuneraţie lunară de 1 2.000 lei, un permis
permanent de călătorie pe C.F.R., pentru a studia populaţia şi vestigiile musulmane din
1
Dobrogea, şi posibilitatea de a vizita în vacanţele anului universitar Germania 8 .

13
14

15
16

17

1bidem, vol . 401 1 1 933 , ff 1 43 - 1 43 v.; ibidem, pp 1 73, 1 88-1 89.
Ibidem, voi. 4 1 6/ 1 93 5, f. 22; ibidem, pp. 1 73 - 1 74, 1 89.
Ibidem, voi 4 1 6/ 1 935, ff 22; 263; Ibidem, pp. 1 73 - 1 74, 1 89- 1 90.
Ibidem.
BAR,

Corespondenţă N. Iorga, voi 422/ 1 93 5 - 1 937, ff. 244-244 v. D. Prodan, op. cit , pp. 1 74, 1 89-

1 90.
18
Ibidem, voi . 4 1 9/ 1 935, ff 267-267 v.; ibidem, pp. 1 74-1 75, 1 90- 1 9 1 .
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După alte schimburi de oferte, la 1 8 august 1 935 s-a încheiat contractul între Fr.
Babinger şi N. Iorga, prin care turcologul german devenea angajat al Institutului pentru
studiul Europei sud-estice din Bucureşti, de la 1 octombrie 1 935. Activitatea sa avea ca
obiect "cercetarea epocii turceşti în Balcani". În timpul vacanţelor "profesorului Babinger
îi este permis să dispună de timpul său conform bunului său plac şi să călătorească în
Germania, potrivit problemelor sale personale". Remuneraţia sa va fi de 1 5.000 lei lunar. 1
se va acorda un permis de călă.toric gratuit pe C.F.R., "pentru călătoriile sale de studii, în
special în Dobrogea şi în zonele locuite de turci ale Regatului României". Contractul �utea
fi reînnoit pentru încă un an universitar, dacă niciuna dintre părţi nu-l va denunţa t . N.
Iorga a contrasemnat contractul la slărşitul lunii august 1 935.
Î n scrisoarea din 12 septembrie 1 935 Babinger i-a confirmat lui Iorga primirea
invitaţiei oficiale în limba franceză din partea institutului amintit şi a contractului sem
nat de istoricul român. A solicitat lui Iorga detalii despre viitoarele sale teme de cerce
tare ştiinţifică turcologică, pentru a-şi aduce în România cărţile necesare din propria-i
bibliotecă de specialitate, estimată la aproximativ 8.000 de volume. La rândul său,
Babinger a propus ca temă de cercetare abordarea istorica-etnică şi lingvistico-literară
a populaţiei turceşti din Dobrogea, aflată atunci în plin proces de imigrare în Turcia.
Spera să obtină sprijinul moral şi material al ministrului Turciei la Bucureşti,
Hamdullah S � phi Tanriover, pe care-I cunoştea personal �0
Î n alte trei scrisori din octombrie ! 935 Habinger comunica lui Iorga că s-a întâl
nit la Cracovia cu filologul orientalist palon T. Kovalski, cu care a discutat despre tă
tarii din Dobrogea şi din zona bulgară a Deliormt1n-ului, că a aj uns în Bucureşti, de
unde a efectuat o scurtă deplasare la Constanta şi în Dobrogea, cu obiective ştiintifice.
La l no,iembrie 1 935 Babinger intenţiona să sustină la Institutul pentru studiul Europei
sud-estice o conferin[ă publică cu tema: "Probleme der lslamforsclmng in
2t
Sudostruropa mit Besonderen Bezung auf Rumanien " , tradusă din germană în
franceză de d-na Maria-MatildaAlexandrescu-Dersca22 .
Chiar şi după începerea activitătii didactico-ştiinţifice la amintitul institut bucu
reştean, Babinger a continuat corespon d enţa cu Iorga, atunci când unul dintre ei lipsea
din capitală sau din ţară În aceste scrisori, din perioada noiembrie 1 935-aprilie 1 938,
Babinger 1-a informat pe Iorga în legătură cu schimburile de publicaţii dintre ei şi cu
propriile sale cercetări şi contribuţii istorice, articole despre ctllfitoria englezului
t?

A N.R., D.A.l.C , fond Mini•·terul Educaţiei Naţionale, d.

t 7 5, 1 92 .

20

B.A.R., Corespondenţă N. Iorga, voi. 4 1 5/ 1 935,

f 1 52;

729/ t 938, f t O ;

D. Prodan, op. cit. ,

D . Prodan, op. cit. . pp

1 75, 1 93 - 1 94.

pp.

21 Vezi Franz Babinger, Quelques prob/emes d'etudes islamiques dans le sud-est europien, în
"L'EuropeOrientale", XXXIV-e annee, no.

22 D. Prodan, op. cit. , p.

7/1 937.

Paris, extras,

1 76.
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3
Robert Bargrave prin Moldova lui Vasile Lupu ( 1 652)2 , despre originea şi sfârşitul
4
2
domniei principelui moldav (1 653) , despre descrierea Ţărilor Române a francezului
Delacroix (mai 1 676i5 , puţm cunoscută şi utilizată în istoriografie, sau despre "câteva
mărunţişuri interesante" de ordin cultural-bibliografic din secolul al XVIII-lel6 .
În scrisoarea din 14 mai 1 937 Babinger a comunicat lui Iorga programul activităţii
sale didactico-ştiinţifice în România pentru viitoarele luni, insistând în mod deosebit
asupra necesităţii organizării unei "mici biblioteci, ce să reunească cele mai importante
opere şi izvoare istorice cu privire la istoria otomană", la institutul bucureştean, pentru că,
argumenta savantul german, "doresc foarte mult să pun Turcologia pe o bază solidă
2
(subl.D.P.)" 7 . Afirmaţia lui Babinger are o conotaţie obiectivă: nivelul incipient de
dezvoltare instituţională-universitară a turcologiei româneşti, şi una subiectivă: gradul de
percepere a acestei realităţi concrete şi modalităţi de influentare pozitivă a sa.
Această imagine "epistolară'' a colaborării lorga-Babinger şi a rolului ultimului
la dezvoltarea turcologiei româneşti interbelice este incompletă, deoarece nu au fost
descoperite şi publicate scrisorile istoricului român adresate turcologului german, în
eventualitatea fericită în care ele se mai păstrează undeva, în arhive, fonduri sau colec
ţii publice ori private. Precizez aceasta deoarece locuinţa, biblioteca şi arhiva persona
lă ale lui Fr. Babinger de la WUrzburg-Bavaria au ars aproape în întregime în martie
1 945, în urma unui bombardament al aviaţiei aliate asupra acelui oraş german2 8 . Dacă
scrisorile lui Iorga se aflau la Wurzburg, ele au fost distruse. Dar niciodată nu se ştie
ce surprize pot oferi fondurilearhivistice. O speranţă rămâne întotdeauna...
29

11. Nicoară Beldicea nu despre Franz Babinger

Mă număr printre favorizaţii discipoli ai Muzei Cii o care I-au cunoscut personal
pe marele turcolog de origine română Nicoară Beldiceanu ( 1 920- I 994i0. Actul cunoaş
terii a parcurs trei etape. În prima etapă l-am cunoscut pe Nicoară Beldiceanu - tur
cologul, prin intermediul contribuţiilor sale turcologice, de referinţă în acest domeniu de
23
BAR., Corelpondenţă N. lorga, voi 4 1 711 935, f 248; D. Prodan, op.
24
Ibidem,

voi. 42311 936, f. 29; Ibidem, pp. 1 76, 1 98- 1 99.

Ibidem,

voi. 426/ 1 937, f 1 5 1 ; ibidem, pp. 1 76, 1 98 - 1 99.

cit ,

pp. 1 76, 1 95 - 1 96.

25 Ibidem, f 28; ibidem, pp. 1 76, 1 97 - 1 98.
26

27 Ibidem, voi 427/ 1 937. ff. 2 1 7; ibidem, pp. 1 76, 1 98.
28
.

Franz /Jahinger Schrifienverzeichni.'i 1 9 1 0 hit; 1961,

Munchen, 1 962, p. 3 2/anul 1 943-nr. 3 .

29 Partea a Il-a a prezentei contribuţii reprezintă u n rezumat a l articolului meu: Nicoară Beldiceanu sur
Franz Rabinger, în "Romano-Turcica",

30

.
Vez1 supra nota nr. 5 .
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cercetare, elaborate şi publicate pe parcursul unei jumătăţi de veac. Î n a doua etapă am
flicut cunoştinţă cu N icoară Beldiceanu - memorialistul şi epistolarul. Am corespondat
în perioada noiembrie 1 990-aprilie 1 99 1 , primind patru scrisori de la regretatul turcolog.
În a treia etapă l-am cunoscut personal pe N. Beldiceanu la laşi, în iunie 1 99 1 , cu
ocazia unor manifestări ştiinţifice organizate în acest oraş: o serie de conferinţe despre
Imperiul Otoman susţinute de i lustrul invitat la Facultatea de Istorie: sesiunea de
comunicări organizată la Institutul de Istorie "A.D. Xenopol''. Î n aceste ipostaze l-am
cunoscut pe N. Beldiceanu omul: politicos, afabil, deschis dialogului pe varii teme,
dornic să ofere informatii inedite, dar şi îndemnuri didactico-metodologice, credincios
adevărului istoric şi profesiei pe care şi-a ales-o cu şase decenii în urmă.
Deoarece cele patru scrisori conţin informaţii inedite şi foarte interesante
despre Franz Babinger, consider că este necesar să le public în limba română, limbă în
care ele au fost scrise. Cred că această i niţiativă este un triplu câştig, pentru că se îm
bogăţeşte astfel nivelul informaţiilor noastre despre: Fr. Babinger, rolul său în
dezvoltarea turcologiei româneşti şi cariera ştiinţifică a lui N. Beldiceanu. Greşelile de
tehnoredactare au fost corectate tacit, iar completările de ordin gramatical, stilistic,
semantic, şti inţific etc. au fost introduse între paranteze drepte: [ . . . . . ].
-

N icoară Beldiceanu
Parc de Lormoy (G. 1 )
9 1 240 St. Michel sur Orge

St. Mi chel sur Orge,
1 5 Decembrie 1 990

Stimate Domnule Prodan,
Răspund răvaşului Dv. din 7 Dec. '90. Nu ştiu de ştiţi, dar după bunica mea,
Sofia Nădejde, sunt botoşănean, adesea îmi povestea despre copilăria ci, de şcoala pri
mară unde a prins primele buchii, dar să vin la ţelul scrisorii Dv.
Pe profesorul Franz Babinger l-am cunoscut la Munchen în cursul lunii
Noiembrie 1 953. Venisem dela Istanbul la Paris în 1 949 la îndemnul unui cunoscut
care lucra în domeniul vechilor civilizatii mesopotamiene şi a lui Mircea Eliade
(Eliade fusese asemenea mie elev la Liceul Spiru Haret din Bucureşti). Aici mi-am dat
repede sama că studi ile otomane erau inexistente. Profesorul de turcă era pur filolog,
iar şi mai neplăcut, pe pozitii [politice] diametral opuse mie. Î n fiecare zi dată de bu
nul Dumnezeu mă afundam în manuscrisele fondului turcesc dela Biblioteca
31
Naţională şi publicam în raport cu trecutul româno-otoman. Profesorul F. Babinger
era la Munchen şi mi-a citit articolele publicate în ţară şi în bejenie. El mi-a propus o
bursă în 1 953 pentru a veni şi susţine un doctorat sub direcţia lui.
31

Din Paris!

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro 331

Muzeul Judeţean Botoşani

La Munchen am avut ocazia să-I cunosc, era un om care cunoştea perfect fran
ceza, italiana, engleza şi româna. A primit subiectul de teză propus de mine, ceeace
era o mare bunăvoinţă. Pe atunci subiectul era propus de profesor şi studentul nu-l pu
tea refuza. Am avut mai mulţi colegi germani, le era teamă teribilă de Babinger. Măr
turisesc că toţi erau extrem de drăguţi şi gata să mă ajute pentru germană, atmosfera
era plăcută în seminar când Babinger nu era prezent. Era un om extrem de nervos şi
avea adevărate crize de violenţă, asistentul, Kissling, tremura în · fata profesorului. Nu
ştiu dece Babinger mi-a arătat totdeauna o mare bunăvoinţă, chiar şi într-o zi când i
am spus că datează greşit prima emisie a unei monede de aur de către tarapanaua oto
mană a sultanului Mehmed I I . Asistentul lui care era lângă mine a devenit alb de tea
mă. Babinger s-a uitat l ung la mine şi mi-a cerut să-i dau argumente. L-am trimes la
documentele lui Ştefan cel Mare, ori biblioteca Institutului de turcologie3 2 nu poseda
colecţia. El o avea acasă. Mi-a spus: "vino mâine dimineaţă la 8 la mine acasă, luăm
micul dejun şi-mi dovedeşti că ai dreptate". M-am înfiinţat la el dimineaţa următoare.
l-am arătat o serie de documente emise de cancelaria lui Ştefan cel Mare. Era furios şi
când femeia de menaj a adus cafetiera, Babinger a luat-o pentru a mă servi, dar mâna
îi tremura de enervare şi a vărsat toată cafeaua pe masa din sufragerie, era stingherit de
cele petrecute şi încet s-a liniştit şi s-a scuzat.
3
Cursurile lui consistau adesea din citirea articolelor din Enciclopedia islamici .
Î n plus, oia făcea un seminar de paleografie după documentele publicate de F.
Kraelitz3 . Era pasionat când ne vorbea despre cercetările lui personale, atunci cu adevă
rat aveai ceva de învăţat, dar nu sunt sigur că studenţii care erau începători trăgeau tot
folosul şi învăţământul din aceste "cursuri" neprevăzute. Babinger avea un fler puţin
comun în aflarea unor surse nebănuite. Dar natura lui vulcanică şi pătimaşă a contribuit
la raritatea doctoratelor acordate de el. La cunoştinţa mea n-a decernat doctoratul la mai
mult de 5 sau 6 persoane în peste 30 de ani. Printre ele mă aflu eu şi soţia mea, născută
Steinherr, fi ica hititologului care a deslegat pentru prima dată misterele scrierii hitite
hierogli flce. Nevastă-mea nici ea n-avea teamă de Babinger, odată i-a arătat că s-a
înşelat într-o trimitere la GOJV35. Am fost când Babinger a refuzat teza unui camarad. A
ieşit val vârtej din biroul lui, a intrat în bibliotecă urlând şi-a aruncat teza în capul
studentului neamţ, dându-i să înţeleagă că nu mai are ce căuta la cursul lui.

j

3 2 De la Munchen !
33 Encyclopedia of /slamll 'Encyclopedie de 1'/slam/Enzyklopădie des /.o;lam, editia

1, Leiden, voi. 1-IV,

1 9 1 5- 1 938 + vol. supl. 1 943 .

34

Friedrich Kraelitz, Ch·manische Urkunden in tiirkischer Sprache aus der z;weiten Hiilfte des 15.

Juhrhunderts. Ein /Jeitrug z.ur m.-manischen Diplomatik, Wien, 1 922, 1 1 1 p.

+ XIV tabele.

35 Franz Babinger, Die Ge.o;chicht�·schreiher der V.o;munen und ihre Werke, Otto Harrassowitz Verlag,
Leipsig,

Vll+477 Ss.
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Din cauza mea a avut o cearta de o violenta putin comuna cu celebrul bizantinist
Dolger, deoarece am refuzat acestuia de a face studii bizantine, aratând ca n-am cunoş
tinta necesara de greaca bizantina pentru a lua calea unor astfel de studii, eu nefiind in
teresat decât de lumea otomana. Marturisesc ca am fost putin diplomat.

Îmi amintesc un episod interesant din viata lui, era student la Oxford şi acolo a
J6
cunoscut pe acel ce a devenit celebrul colonel Lawrence
În timpul primului război

mondial Babinger se

afla pe frontul din Palestina, comanda, de-mi amintesc bine, o
de artilerie. Se înlătişează în faţa lui un baietel arab care-i înmânează o scrisoa
re dela Lawrence. Acesta îi scria ca aflând că în faţa liniilor comandate de el se afla o
baterie comandată de vechiul lui coleg dela Oxford, îl invită sa ia ceaiul împreună

baterie

între cele două linii. Babinger i-a răspuns că regretă dar că în calitatea lui de ofiter ger
man nu putea da urmare

la i nvitatie. Scrisoarea a păstrat-o, dar a ars cu biblioteca lui
în unna unui bombardament în cursul celui de-al doilea război mondiae 7 Nu ştiu dacă
acest episod este cunoscut în afara celor 6 sau 7 studen t i care-i audiau cursul .
0-na Brătianu mi-a povestit unele întâmplări ale l u i Babinger când era la laşi.

Babinger aprecia în mod deosebit pe profesorul G.I. Brătianu, dar nu cred că am drep
tul de a da în vi leag cele povestite mic de D-na Brătianu. Un lucru reiese, Babinger era
un om bizar, deal!lel avea mereu certuri cu sotia profesorului de studii greceşti,
1R
, de nu mă înşel locuia la familia Balmuş. Babinger avea o deosebită venera

Bahnuş

�
J. Den/ , i se adresa lui când întâmpina unele dificultăti
Babinger a scris un foarte frumos necrolog la moartea lui Deny,
�0
printre altele povesteşte că atunci când el, Babinger, se afla la Galipoli în liniile oto
tie pentru turcologul francez

în textele otomane.

mano-germane, Deny se găsea în fata lui pe un vas al escadrei franceze. Deny este au-

36 Lawrence. Thomas Edward (zis La\\'Tence al Arabiei) - ( 1 888-1 935), scriitor şi colonel britanic in

timpul primului război mondial a organizat şi condus ( 1 9 1 6- 1 9 1 8) In Orientul Apropiat răscoala arabilor
impotriva dominaţiei otomane. dobândind o faimă legendară. Jurnalul său, alcătuit cu această ocazie şi
tipărit cu titlul: Cei fapte ,\·tiilpi ai in(elepdunii (versiune prescurtată: RewJ/tă in deşert), evocă în sttl
simbolle frământata sa experienţă de viată in Arabia.
3 7 La

16 martie 1 945 asupra oraşului \VUrzburg-Bavaria de Nord.

3R

Constantin Balmuş ( 1 898-1957), filolog clasic1sl român, profesor universitar la laşi şi Bucureşti.
Academician( l 948-1 957).

39 Jean Deny( 1 879-1 963), orientalist-turco1og francez, unul dintre cei mai

importanti savanti osmanişti ai
secolului al XX-lea. Vezi Franz Babinger, Jean /Jeny (1879-196.1). Nachru/, în "Z.D.M.G.", 1 14. Rand,
1 964, Wiesbaden. Ss. 6-1 2.
:.IO Gallipoli, oraş şi peninsulă in Turcia europeană. În timpul primului război mondial aici a avut loc o
orensivă navalo-terestră nereuşită a unui corp expediţionar anglo-fTancez( 1 9 1 5- 1 9 1 6) impotriva armatei
otomano-gennane. Azi localitatea Gelibolu.
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41
torul celei mai bune gramatice ale turcei otomane, carte care vine să fie republicată
şi este vândută la un preţ astronomic.
4
Babinger a lăsat în urma lui o operă enormă, care arată interese foarte diferite 2 ,
GOW rămâne o operă capitală pentru acei interesaţi de sursele narative otomane. Era
un om curios, plin de contradicţii şi ciudăţenii, de pildă nu suporta să se vadă într-o
oglindă. În biroul lui la Facultate43 a cerut ca oglinda care se afla deasupra lavabolului
să fie demontată.
Personal îi port o deosebită recunoştinţă, chemându-mă la Munchen mi-a per
mis să susţin primul meu doctorat, după asta dat fiind renumele lui, prof P. Lemerle
mi-a cerut să intru în echipa lui, iar Babinger mi-a dat o scrisoare de recomandaţie
44
pentru a fi acceptat la Centre Nat[ional] de la Recherche Scientifique . Şi azi mă în
treb dece de la început mi-a arătat o deosebită simpatie, rămâne pentru [mine] un mis
ter, dar asta n-a împiedicat să am unele probleme cu Babinger din cauza unui
manuscris otoman dela Paris. În cele din urmă el a publicat facsimilul
m[anu]s[crisului] iar eu traducerea în franceză. N-am auzit ca la Munchen să se prepa
re sărbătorirea memoriei lui Babinger. Din păcate continuatorii lui la catedră sunt mult
prea departe de capacităţile [pe] care le avea fostul meu director de teză.
Sper că aceste amintiri vor complecta informaţia Dv. asupra unui om care a avut
o viaţă destul de ciudată şi aventuroasă, se spunea că aparţinea serviciilor celebrului
amiral Canaris. Care poate fi adevărul? În orice caz n-a fost niciodată un cirac al
nazismului, după bunica lui era de origine franceză, asta mi-a spus-o el însuşi. Ştiţi că
45
a murit accidental în Albania, pe al cărui dictator îl cunoştea de când acesta era sim
plu profesor de liceu? Ce aşi mai putea adăuga? Era în excelente relaţii cu marele ele
nist francez Louis Robert, la Istanbul trăgea la acesta, care era pe vremuri directorul
46
Institutului francez de arheologie . Iubea enorm de mult mâţele şi lăsa bani intenden
47
tei Institutului pentru a hrăni pisicile care trăiau în j urul clădirei .
Vă las, Stimate Domnule Prodan, dorindu-vă Sărbători fericite! La mulţi ani !
4 1 Jean Deny, Grammaire de la langue turque.
42
43
44

45

Dialecte m.·manlis, Paris, 1 92 1 , XXX+ 1 2 1 6 p.

Vezi Franz Schriftenverzeichnis, 1 91 0-1 968, Munchen, 1 968.

De la Universitatea din Munchen !
De la Paris!
Enver Hodja (Hoxha) - ( 1 908- 1 985), om politic comunist albanez. Secretar general ( 1 94 3 - 1 954) şi

prim-secretar ( 1 954- 1 985) al Partidului Comunist Albanez (titulatură până în 1 948)/Partidului Muncii din
Albania (titulatură din 1 948). Preşedinte al Consiliului de Miniştri al Albaniei ( 1 944- 1 954). A condus tara
în mod dictatorial, promovând apropierea de U.R.S.S. (până în 1 96 1 ), apoi de R.P. Chineză (până in
1 978).
46 .
Dm lstanb u1 !

47 Din Munchen !
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N. Beldicean u

[Scrisoare originală în româneşte, text tehnoredactat, cu semnătura autografă a
expeditorului, în A rlriva personală Dan Prodan)
2

N. Beldiceanu
Parc de Lormoy (G. 1 )
9 1 240 SI. Michd sur Orge

St. Michel-sur-Orge
28 Ianuarie 1 99 1

Stimate Domnule Prodan,
48
Voi încerca s ă răspund întrebărilor mata[le) î n măsura posibilităţilor , dar mai
49
înainte vă mulţumesc pentru fotografia unde se află tata în vremurile urmând primu
lui război mondial.
Exista şi există la Munchen un institut, i-am aflat complicatul nume nem1esc
într-o hârtie a sopei melc privind atestalia de participare la seminar
(PROIHA UPTSEMINARIZEUGNJS) semnată de Babinger şi purtând ştampila Insti
tutului: Institut fur Gesclriclrte und Kultur des Nalren Orients. Titlul arată că
Babinger vroia, în principiu, să monopolizeze întreg Orientul Apropiat, dar practic era
vorba de istorie otomană care cuprindea şi lumea Balcanilor, în măsura cât aceasta a
fost otomană. Nu-mi mai amintesc [nici eu] şi nici soţia mea, dacă aceste cursuri
aveau un fir roşu, în fond erau mai probabil în raport cu preocupările momentane ale
lui Babinger, adesea se mărginea să citească articole din Enciclopedia lslamului.
Ceeace era permanent erau seminarile de paleografie joile dimineaţa. Unii doctoranzi
prezentau comunicări, de-mi amintesc bine, am avut două, ambele au apărut în
'·Sodost-Forschungen ··, mi-au fost plătite de Sudost-lnstitut, ceeace mi-a permis să pot
termina doctoratul şi susţine teza.
Soţia mea, asemenea mie, a susţinut un doctorand la Munchen, teza se
intitulează: Sc/reic/r Uftăde der Begriinder des Ge/vetijje-Ordens, n-a apărut decât în
1 96 1 la Munchen ( 1 32 p. + 1 3 p. + 1 foto. + 5 planşe în afara text.). La origin[e)a
acestui ordin de dervişi este un prizonier capturat în Moldova, probabil în vremurile
lui Ştefan cel Mare. Solia mea, asemenea mie, a susţinut la Sorbona un doctorat în
48

lnforma�iile oferite mie de N.Beldiceanu în scrisoarea din 1 5 decembrie 1 990 au generat noi întrebări,
pe care le-am formulat în scrisoarea mea din 1 O ianuarie 1 99 1 .

49

Apărută î n "Magazin istoric" nr. 1 2/ 1 990 ş i trimisă lui N. Beldiceanu c u scrisoarea din 1 O ianuarie
1 99 1 .
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istorie şi unul de Stat în Litere. Vă atrag atenţia că sistemul doctoratului german nu era
acelaşi cu acel a celui francez. În Germania aveai o materie principală unde preparai
teza, plus alte două cu examene. Eu am avut [ca materii secundare] filologia romanică
şi ist[oria] universală; soţia mea [a avut] araba şi engleza.
În ce condiţii a fost Babinger la Oxford n-aşi putea spune, se pare că F[ranz]
B [abin�er] n-a luat calea otomanei decât după primul război mond[ial]. După ultimul
război5 tinerii caută discipline care asigură câştigarea existenţii. Disciplinile noastre
n-au debuşeuri, în plus pentru a urma calea disciplinelor umane, îmi pare că cei ce iau
acest drum trebuie să ştie că va trebui să fie printre cei mai buni pentru a-şi afla un loc.
(De pildă fiul meu, deşi începuse să prindă bine turca, a susţinut un doctorat în
Inteligenţă artificială/informatică.) Biblioteca care a ars se afla la Worzburg, totuşi
B [abinger] a reuşit să adune iarăşi o bibliotecă importantă. Babinger s-a refugiat la
Bucureşti, după aj ungerea la putere a lui Hitler, se pare că o bunică,fama est, dicitur,
ar fi fost evreică, B[abinger] mi-a vorbit odată de bunica lui, care era de origină
franceză. Fiul unui anticar dela Bucureşti 5 1 mi-a povestit că Babinger, care era
stingherit material, era adesea invitat la masă în familia lui, nu pun mâna în foc, dar
am impresia că era vorba de un Pach 52 . Anticăria se afla în apropiere de casele
anticarilor, care la origină, am vaga amintire, ar fi fost o realizare a lui N. Iorga53 , se
pare că tot Iorga a fost la baza creierii Inst[itutului] de Turcologie dela Iaşi 54 , dar asta
trebuie să o ştiţi mai bine decât mine. Pe Babinger nu l-am cunoscut decât la
Munchen. În ţară 55 Doamna Maria-Mathilda Alexandrescu [Dersca]-Bulgaru56 şi-a
susţinut doctoratul cu F[ranz] Babinger57 , o puteţi chestiona, trăieşte la Bucureşti.
Gramatica lui J. Deny a fost reeditată fotografic în Germania, am văzut-o într
un catalog, costă enorm de scump, noi avem două din vechea ediţie, una a mea, alta
adusă de soţia mea, dela socrul meu, care era şi el orientalist. (El a descifrat primul

50 Al doilea război mondial ( 1 93 9- 1 945).
5 1 În octombrie 1 93 5 (D. Prodan, op. cit., pp.

1 76, 1 95 - 1 96)

52 Familie de anticari bucureşteni, de origine germană.
53 După primul război mondial, N. Iorga a lansat iniţiativa concentrării anticariatelor bucureştene intr-o

zonă unică a capitalei, pe o "stradă a anticari lor". Ideea s-a materiali zat, anticariate le respective devenind
un centru de atracţie pentru bibliofi l i şi l iteraţi.

54 Î n 1 939- 1 940 (vezi D. Prodan, Din tradiţiile orientalisticii româneşti. . . , 1 993, pp. l 70-20 1 )

55

56

În România, l a Bucureşti !

Vezi Alexandre.\·cu-/Jer.'ica llulgaru, Maria Matilda,

Florin Constantiniu)

57

în

E T R , Bucureşti, 1 978, pp. 32-3 3 (voce de

M.M. Alexandrescu-Dersca Bu1garu, /.a Campagne de Timiir en Anatolie (1402), ed. I. Bucarest,

1 942, VIII+ 1 80 p.+5 hărţi; ed. a II-a, Variorum Reprints, London, 1 977.
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58
hieroglifele hitite, susţinând teza cu prof Bossert la Istanbul.) Misterul simpatiei lui
Babingert Nu-i cunosc bazele; am impresia că avea impresia că ştiam mult mai mult şi
mai temeinic decât era realitatea obiectivă. Î mi amintesc că era surprins şi chiar
neîncrezător când i-am spus că am mai multe regulamente otomane inedite promulgate
de Băyezîd Il imediat după cucerirea celor două aşezări româneşti 59 Când a văzut că
nu povestesc basme a găsit că sunt extrem de interesante. Babinger vorbea perfect
româneşte. Povestea m[anu]s[crisului] dela Paris este penibilă. l-am scris când am
intrat la CNRS că am fost luat pentru a edita documentele otomane aflate în
m[anu]s[cris] dela Biblioteca Naţională dela Paris, promulgate între începuturile
emiratului 60 şi începuturile secolului XVI. Î ntr-o zi i-am scris că despuind fondul turc
dela BNP am aflat Mfanu]sfcrits]fo/lds turc a/lcfien/ 39, care contine acte pasionante
asupra emiterii de aspri şi florini de către Mehmed Il. Mi-a scris să-i trimet
microlilmul pentru informaţie. Surprinderea a fost totală când primesc dela el la
Monchen în 1 956, eram venit cu soţia pentru câteva zile, voluqml unde publicase în
facsimile ms. 39. Era extrem de penibil pentru mine şi periculos pentru cariera mea,
am scris lui P. Lemerle (bizantinist) la Paris, era directorul meu la CNRS, a urmat o
{"
corespondenţă dezagreabill ; rezultatul practic este că Lemerle mi-a cerut sâ nu mai
public actele descoperite la BNP în ordine chronologică cum era normal, ci să public
mai întăi traducerea ms. 39 (Les actes des premiers sultans co11serV1!s dans les
manuscrits turcs de la Biblfiothequef Natfionalef a Paris, t. 1, Paris - La Haye,
1 960). Urmarea a fost că voi. Il (422 p.) a fost dedicat actelor miniere şi studiului
mineritului în Ţările sârbeşti în sec. XV, cartea a fost doctoratul meu în istorie la
Sorbona62 , altă parte din acte le-am editat cu un lung studiu (mai multe capitole)
3
asupra institutiilor urbane otomane6 Peste 30 de acte dorm traduse în sertarele
noastre, deoarece cercetările în arhivele din Istanbul ne-au deschis noi tipuri de
documentaţie, noi orizonturi. Avem probabil în fotografi i în jurul a 20.000 piese
[documentare] fotografiate. Î n ce priveşte episodul "ms. 39 ", cenuşa anilor s-a aşternut
în 35 de ani, l-am revăzut pe Babinger la Munchen, era surprins de tot ce putusem
scrie despre minele de aur şi argint din epoca otomană, graţie actelor sultanilor.
Descoperirea bogă]iilor enorme ale arhivelor otomane pun în umbră "răpirea" a 60 de
acte, mai ales că [în] final eu le-am publicat în traducere.
58
59

Lui Fr. l:labinger faţă de N.Beldiceanul

Cetăţile moldoveneşti Chilia şi Cetatea Albă, cucerite de otomani in vara anului 1484.

60 Emiratul otoman fondat de emirul Osmăn (Othmăn) 1
1
6 Între Paul Lemerle ŞI Franz Babinger!

prin 1 300.

62

NicoarăBeldiceanu, Les Actes des premiers su/tans consen'C:s dans les manuscrits de la Bibliothet,ue
Nationale ii Paris, t. Il: Reglements miniers, 1 390- 1 5 1 2, Paris-Haga, 1964.

63

ldem, Rec:herche .'iUT la 1•ille tJIIomune au XV-e !iiecle, etude.•.- et ucles, Paris, 1 973.
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Precizez, mama mea este născută în laşi, este fata lui Ion şi Sofiei Nădejde, dar
eu sunt născut la Bucureşti, unde mi-am făcut şcoala primară, liceul şi Facultatea.
De a făcut Babinger spionaj sau nu, ce aşi [putea] eu spune? Se pare că era
ofiţer de rezervă, dar asta nu înseamnă absolut nimica. Unii spuneau că ar fi aparţinut
serviciilor amiralului Canaris64 ; ce este adevărat numai arhivele Wennacht-ului ar
putea infinna sau confinna. Nu cred că Babinger ar fi putut servi de traducător
sultanului sau altcuiva.
Prof. [Hans Joachim] Kissling s-a stins din viaţă după pensionarea l ui, a fost
foarte marcat de personalitatea lui Babinger, iar din punct de vedere şti inţific n-a mai
dat mari roade, regret că o scriu. Pe vremuri într-o publicaţie m-a atacat, cum sângele
răzeşesc se trezeşte adesea în mine, am răspuns dur, iar mai târziu am comentat puţin
agreabil un volum de omagiu al studenţilor lui; se pare că la lecturarea celor scrise [de
mine] ar ti plâns! Î n cariera mea am uneori schimburi dure, un coleg american mi-a
răspuns unei critici, scriind că-mi sparge capul ! Am răspuns puricând o publicaţie a
lui, care dovedea că nu ştie mare lucru nici în paleografia şi nici în istoria otomană. A
pierdut postul pe care-I avea la Washington ! O regret, dar unii scriu fără a cunoaşte
din nefericire mare lucru asupra subiectului tratat.
Constat că am scris aproape două pagini. Nu ştiu de am satisfăcut toate
întrebările sau nedumeririle mata[lej, dt! nu, vina nu este decât a mea.
Vă las, dorind numai bine şi succes la lucru!
N. Beldicea nu

[Scrisoare originală în româneşte, text tehnoredactat, cu semnătura autografă a
autorului, în Arlliva personală Dan Prodan]
3

N. Beldiceanu
Ecole Practique des Hautes Etudes
IV Section
Sciences Historiques et Philologiques
Sorbonne
45-47, Rue des Ecoles - 75005, Paris

Paris, O l . Il l . 1 99 1

Stimate Domnule Prodan,
Răspund scrisorii Dv. din 1 4. 11 . 1 99 1 c u privire la cele ce m ă întrebaţi.
64

Wilhelm Canaris ( 1 887- 1 945), amiral german, şef al serviciului de spionaj-contraspionaj al armatei
germane (Abwehr) între 1 93 5- 1 944. A fost arestat după atentatul nereuşit împotriva lui AdolfHitler (20
iulie 1 944), acuzat de participare la complot şi executat.
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a) N-am nici o fotografie a lui F. Babinger şi nu ştiu cine ar putea avea, poate
proqesorul] actual de Turcologie dela Munchen.
b) d-na Brătianu65 s-a stins din viaţă, deci nu-i pot cere autorizaţia de a vorbi
asupra celor povestite de ea.
66
c) Volumul colectiv de Istorie otomanll a apărut la Ed[itura] Fayard. Am dat
67
un volum prietenului Gorovei 68 , deci un exemplar există în Ţara Moldovei.
Din păcate nu pot să vă ajut pentru cele întrebate. Numai bine!
N. Beldiceanu

P.S. O întrebare' Pe vremuri ( 1 939-1 943), de-mi amintesc bine, am avut la
Litere la Bucureşti o colegă Prodan, este o rudă a mata[ le]?
[Scrisoare originală în româneşte, text manuscris, cu semnătura autografă a
autorului, în Arlriva persona/Il Dan Prodan]
4

N. Beldiceanu
Ecole Practique des Hautes Etudes
IV' Section
Sciences Historiqucs et Philologiques
Sorbonne
45-47, Rue des Ecoles - 75005, Paris
St. Michel/Orge, 1 7.IV. I991
Tel. 633-1 9-94
Stimate Domnule Prodan,
Vă mulţumesc pentru cele scrise în ultima Dv. scrisoare, dar "deontologia" mă
69
ţine la o anumită rezervă în ce priveşte legăturile Babinger-Brătianu Cu cele apărute

65

Elena Brătianu, născută Sturdza, soţia lui Gh. 1 . Brătianu ( 1 898-1 953), istoric medievist universalist
român.

66

Histoire de I'Empire Ottoman, sous la direction de Robert Mantran, Librairie Arthfme Fayard, Paris,
1989; edili a românească: Istoria Imperiului Otoman,coordonator Robert Mantran, traducere de Cristina
Birsan, Editura Bie AII, Bucureşti, 200 1 , 682 p. + 1 hartă.

67
Un exemplar'
68
Ştefan S. Gorovei, istoric ieşean (n. 1948, Fălticeni).
69

Am solicitat lui N. Beldiceanu informaţii "de culuse" despre colaborarea ştiinţifică Babinger-Brătianu,
dar «dcontologia" şi cerbicia manifestate de turcologul parizian, acceptate până la un anum1t punct, au
împiedicat în cele din urmă evocarea lor.
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în "Magazin [istoric]" 70 nu sunt în curent, dealtfel diverse obligaţii ce ne-au căzut pe
cap, soţiei şi mie, suntem sufocaţi de toate colaborările [ştiinţifice] ce ne sunt cerute.
Ch ristos a Înviat!
N. Beldicea nu

(Scrisoare originală în româneşte, text manuscris, cu semnătura autografă a
autorului, în Arlliva personală Dan Prodan]
ABREVIERI

"S.O.F."
"A. O .A.W."
"S.A.O."
"C.L. S.O."
"M. I ."
"T.R."
"A. l . l. X. l . "
"A.I.E.S.E. E.Bulletin
"A.U.B. I."
"A.M . S ."
"R. I . "
"R.E.S.E.E."
"Z.D.M.G."
E.I.R.

B.A. R.
A.N.R., D.A. I .C.

: "Sudostforschungen", MUnchen;
: "Almanach der Osterreischinchen Akademie der
Wissenschaften", Wien;
: "Studia et Acta Orientalia", Bucarest;
: "Caietele Laboratorului de Studii Otomane",
Bucureşti;
: "Magazin Istoric", Bucureşti;
"Transylvanian Review", Cluj-Napoca;
: "Anuarul institutului de Istorie "A.D. Xenopol"
- Iaşi", Iaşi;
: "Association Internationale d'Etudes Sud-Est
Europeen. Bulletin", B ucarest;
: "Analele Universităţii din Bucureşti. I storie";
: "Acta Moldaviae Septentrionalis", Botoşani;
: "Revista I storică'-, serie nouă (din 1 990), Bucureşti;
: "Revue des Etudes Sud-Est Europeen", Bucarest;
: "Zeitschrift der deutschen morgenlandischen
Gesellschaft", Leipzig;
: Enciclopedia Istoriografiei Româneşti, Bucureşti,
1 978;
: Biblioteca Academiei Române, Bucureşti;
: Arhivele Naţionale ale României, Direcţia Arhivelor
Istorice Centrale, Bucureşti.

lnformation about Franz Babingerfrom letters (1920-1991)
·

(Summary)

The German Turkologist Franz Babinger ( 1 89 1 - 1 967) carried on an universitary
turkological scientifique and didactic activity in Romania between 1 935- 1 943 . The
70 .
In nr.

3/martie 1 99 1 .
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background of this activity as well as the personality of Babinger are also seen from
the lellers wrillen by and about the German historian between 1 920- 1 99 1 .
Franz Babinger and Nicolae Iorga used to write to each other between 1 9201 938, the letters being kept at the Romanian Academic Library, Correspondence N.
Iorga. These letters have diverse subjects: information, sources and scientific
publications, the turkological colaboration between Iorga and Babinger in Bucharest
( 1 935- 1 937), the Scientific activity ofthe German historian in the capital of Romania.
Half a century after this epistolary dialogue, 1 wrote to Nicoară Beldiceanu,
French Turkologist of Romanian origin ( 1 920-1 994), former student ofFr. Babinger al
Munchen ( 1 953- 1 955). In this fou r letters which hc sent me, Nicoară Beldiceanu
offered intcresting intormations, in part new, about the life, the work and the strong
personality, sometimes disputed and strange, ofthe Turkologist Franz Babinger.
1 publish now the four letters, wrilten in Romanian language, which are in my
private Arcl1ive Dan Prodan.
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IN M EMORIAM ALEXANDRU PĂU N ESCU
Oameni care au fost. Şi care vor rămâne in amintirea
m uzei Clio
*

PA UL ŞADURSCHI

Născut într-o familie de învăţători şi de ţărani gospodari, din satul Nana, j ud.
Călăraşi, Alexandru Păunescu a crescut într-o atmosferă de respect pentru muncă,
corectitudine şi, mai ales, disciplină. Acestea au fost calităţile care I-au ajutat să
parcurgă cu ambiţie şi tenacitate drumul de la şcoala primară, urmată în satul natal,
spre studiile secundare, absolvite la Liceul "Mihai Viteazul" din Bucureşti şi cele
universitare, terminate în 1 954, la Facultatea de I storie a Universităţii Bucureşti. încă
din timpul facultăţii , a fost ghid la Muzeul Naţional de Antichităţi, care ulterior avea
să devină institut de arheologie, după care, imediat, la terminarea facultăţii, a devenit
cercetător la aceeaşi instituţie, pe care nu avea să o mai părăsească până la moarte. Nu
ştim care a fost scânteia care 1-a apropiat de domeniul arheologiei preistorice, dar
odată declanşată, pasiunea pentru cercetare a rămas vie şi neştirbită, până la ultima
clipă. Primul şantier arheologic a fost cel de la Vădastra (jud. Olt), unde sub
conducerea lui Corneliu Mateescu, unul din precursorii cercetării interdisciplinare în
arheologia preistorică din România, a fost iniţiat în tainele meseriei. După aceasta,
timp de mai bine de 50 de ani, mai întâi ca elev al lui C.S. Nicolaescu - Plopşor,
întemeietorul cercetării arheologice paleolitice din România, apoi ca responsabi l
ştiinţific a l unora dintre cele mai importante şantiere arheologice paleolitice din
România, a avut o activitate prodigioasă fiind socotit, pe drept cuvânt, cel mai
important arheolog paleolitician al generaţiei sale.
Opera sa ştiinţifică este impresionantă. Ea cuprinde peste 1 20 de articole,
publicate în prestigioase reviste din ţară şi din străinătate, precum şi nouă cărţi, care se
constituie în contribuţii ştiinţifice importante pentru toate perioadele epocii paleolitice.
Teza de doctorat - susţinută în 1 970 - a fost publicată în acelaşi an, la Editura
Academiei, cu titlul Evoluţia uneltelor şi armelor de piatră cioplită descoperite.pe
teritoriul României. Este un volum pentru care Alexandru Păunescu a primit, în 1 978,
Premiul Academiei. Lucrarea rămâne utilă şi astăzi tuturor arheologilor preistoricieni
care încearcă folosirea unei terminologii corecte în tipologia uneltelor din piatră. în
342
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1 993, Alexandru Păunescu publică prima monografie de aşezare paleolitică din
bibliografia românească (Ripiceni-Izvor. Paleolitic şi mezolitic. Studiu monografie),
pentru ca în scurtă vreme să urmeze un nou studiu monografie cu privire la aşezarea
mezolitică de la Ostrovu Corbului, jud. Mehedinţi (lucrarea a fost scrisă în colaborare
cu Petre" Roman şi a apărut în 1 996). Trebuie pomenită, ca un exemplu de repertoriu
arheologic, lucrarea scrisă în colaborare cu Vasile Chirica şi Paul Şadurschi,
Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani, apărută în 1 976. Dar cea mai importantă
operă ştiinţifică va rămâne cu siguranJă, seria de cinci volume, publicate între 1 999 şi
2003, cu privire la epoca paleolitică pe teritoriul României (Paleoliticul şi
epipaleoliticul de pe teritoriul Moldovei cuprins intre Carpa(i şi Siret, Paleoliticul şi
mezoliticul de pe teritoriul Moldovei cuprins intre Siret şi Prut, Paleoliticul şi
mezoliticul de pe teritoriul Dobrogei, Paleoliticul şi mezoliticul din spa(iul Cuprins
intre Carpaţi şi Dunăre, Paleoliticul şi mezoliticul din spa(iul transilvan). Sunt
adunate în aceste volume, cu migală şi competenJă, informatiile arheologice şi de
paleomediu care vor rămâne multă vreme de acum înainte "enciclopedia"
paleoliticului din zona României. Poate nu întâmplător, aripa morţii a aşteptat să se
lase după ce maestrul truditor terminase, de câteva săptămâni, volumul final.
Dar scurta şi total insuficienta noastră evocare nu poate fi cât de cât
reprezentativă, dacă nu am adăuga activitatea din Institutul de Arheologie "Vasile
Pârvan", unde peste 50 de ani, Alexandru Păunescu a venit zilnic, fllră concedii sau
perioade de odihnă, identifficându-se cu interesele instituţiei, încercând să adune şi să
pună în ordine colectiile de obiecte arheologice adunate de generaţii de arheologi în
depozitele Institutului de Arheologie, documentaţiile arheologice lăsate de aceştia (a
lăsat manuscrisul unei lucrări de istorie a arheologiei româneşti pe baza unor
documente inedite, care urmează a fi tipărit). Până în ultima clipă, a croit şi a condus
proiecte privind inventarierea şi ordonarea acestora din urmă.
Viaţa şi activitatea ştiinţifică a regretatului arheolog Alexandru Păunescu sunt
un exemplu şi o lecţie de pasiune şi dăruire pentru meseria aleasă. Dumnezeu să-I
odihnească' (articol preluat din Dosarele Istoriei, 7 (83), iulie, 2003, semnat de Emilia
Alexandrescu, cercetător ştiinlific principal la Institutul de oooooooo "Vasile Pârvan "
Bucureşti.

Câteva cuvinte, încă, despre Alexandru Păunescu
Am aflat târziu de tot, că prin 1 97 1 , când l-am cunoscut, era deja doctor în
ştiinţe. Modestia sa fllră seamăn îl determina să se apropie cu uşurinţă de oameni,
indiferent de gradul lor de instruire, insuflându-le respect pentru munca pe care o
prestau, adăugând la acestea şi pasiunea sa fllră margini pentru arheologie. Peste tot,
pe unde a trecut, a lăsat oameni contaminaţi " de arheologie. La Dorohoi a întâlnit un
"
mic funcţionar de primărie, Gheorghe Vasiliu pe care l-a determinat să devină
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colecţionar de unelte din silex şi care să-i găsească aşezarea paleolitică de pe Dealul
Polonic unde avea să afle (pe atunci) o primă manifestare de artă a omului aşa - zis
primitiv. La Ghireni 1-a întâlnit pe învăţătorul Temistocle Malec, format la şcoala
normală din Cernăuţi, contaminat deja cu ideile lui N.N. Moroşanu şi ale lui Ceslav
Ambrojevici care sub îndrumările facultăţii de ştiinţe din Cernăuţi şi ale Muzeului
Naţional de Antichităţi din Bucureşti colectau roci, fosile, unelte de silex în bazinul
Nistrului şi Prutului. La Ripiceni, directorul şcolii de atunci, Ion Bănculescu şi
profesorul de geografie, Amihăesei - care adunaseră deja fotografii referitoare la fosta
fabrică de zahăr şi puţine obiecte necesare mai ales practicii şcolare, sunt aj utaţi să-şi
îmbogăţească colecţia şcolară cu materiale ridicate "in situ" şi piese de silex
descoperite întâmplător în diferite puncte ale văii Prutului. Alături de directorul şcolii,
Alexandru păunescu se preocupă de înzestrarea acestui mic muzeu şcolar cu
mobilierul necesar (vitrine), fotografii de pe teren, texte explicative, etichete etc învaţă
gazdele să inventarieze şi să inscripţioneze exponatele, să tragă concluziile cele mai
corecte. Primeşte pe şantier tineri şi copii ai l ucrătorilor şi ai cunoştinţelor pe care-i
face să simtă mirajul necunoscutului, înflăcărându-le fantezia. Unii dintre aceştia
aveau să urmeze şcoli mai înalte, să devină istorici, istorici de artă, etnografi, artişti
plastici sau iubitori de artă, de frumos şi de adevăr. La Miorcani îl întâlneşte pe
profesorul Arcadie Mihăescu sprij inindu-1 şi pe acesta să pună bazele unei colecţii
şcolare şi săTntreprindă, la rândul său, acţiuni de recunoaştere în teren. Beneficiind de
sprijinul unui alt mare arheolog ieşean, Anton Niţu, fost asistent al profesorului Radu
Vulpe), exponatele găsite în zona Miorcanilor ajung în colecţia Muzeului Naţional de
Antichităţi datorită unicităţii decorului, vase ceramice pictate în stil E, aparţinând
culturii Cucuteni B 1 .
Cu materialele care nu puteau fi transportate la Bucureşti, la Institutul Central
de Arheologie (în care se transformase fostul Muzeu Naţional de Antichităţi) au fost
înzestrate unele muzee aflate în zonă sau colecţii înfiinţate pe lângă şcoli, aşa cum s-a
întâmplat nu numai la Ripiceni, Miorcani sau Ghireni ci şi la Săveni, Dorohoi,
Drăguşeni, Botoşani, Suceava, Bacău, adică acele unităţi care se implicau prin
oamenii lor (Aristotel Crâşmaru, Simion Raţă, Corneliu şi Ioana Andriescu, Grigore
Foit, Viorel Căpitanu, Filaret Aprotosoaie, Ilie Pascal) la acţiunea de valorificare a
materialelor prin expoziţiile de bază ale unor colecţii muzeale sau chiar muzee de
curând înfiinţate.
A fost un om activ prin excelenţă, care i-a dinamizat pe toţi cei din preaj ma sa,
determinându-i să lase comoditatea şi să se implice, amânând odihna pentru mai
târziu.
L-am auzit uneori exprimându-şi dorinţa ca după moarte, rămăşiţele sale
pământeşti să-i fie depuse pe locul şantierului de la Ripiceni. Am crezut, de fiecare
dată, că o spune în glumă, dar după decesul său din mai 2003, am aflat mult mai
târziu, că într-o zi toridă de vară, în acelaşi an, fiica sa Cristina şi soţia sa Larisa, aflate
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într-o barcă pe luciul lacului de acumulare de pe Prutul mijlociu, au împrăştiat în
dreptul fostului şantier arheologic de la Ripiceni - Izvor şi al casei părinteşti a marelui
său înaintaş de la Cuconeştii Vechi, Nicolae N. Moroşanu, cenuşa funerară adusă într
o urnă de la Bucureşti. Ambii savanli (Moroşanu şi Păunescu) au contribuit prin
întreaga lor activitate la documentarea fenomenului antropogenezei pe pământul
românesc. N-au găsit însă osemintele celor două tipuri umane a căror succesiune s-a
petrecut aici: paleoantropul de Neanderthal şi neoantropul de Cromagnon. Le va găsi
oare cineva?
Pentru aportul lor, ambilor savanţi, fie-lej.lirâna uşoară!
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ISTORICUL CERCETĂRILOR PALEOLITICE
DIN MOLDOVA
ALEXANDRU PĂUNESCU
(PRELUA T DUPĂ " INTERNET" 2003)

Primele cercetări, începute în ultimele decenii ale secolului XIX şi continuate
mai intens la începutul secolului XX privind Cuatemarul şi fauna pleistogenă, le
datorăm unor iluştri geologi şi paleontologi. Dintre aceştia, amintim pe Grigore
Ştefănescu, Ion Simionescu, Romulus Sevastos, P. Enculescu şi Em. Protopopescu
Pache.
De fapt, prima notiţă ştiinţifică referitoare la partea ţinutului Dorohoiului
aparţine marelui invitat în ştiinţele agricole Ion Ionescu de la Brad ( 1 8 1 8- 1 89 1 ), care
în 1 886 face prima prezentare a unui profil de la Stânca-lvancăuţi.
Aceste investigaţii au dus în unele cazuri şi la descoperirea primelor piese din
silex pe teritoriul la care ne referim. Astfel, prima semnalare o datorăm lui Grigoriu
Ştefănescu ( 1 836- 1 9 1 1 ), care în 1 885 găsea pe teritoriul satului Mitoc (j ud. Botoşani)
cu ocazia unor cercetări efectuate în depozitele loessice de pe Prut, câteva obiecte
litice. Referindu-se la lucrările din campania anului 1 885 el scria următoarele: "Pe
malul Prutului la Mitoc am găsit la mai bine de doi metri de la suprafaţă mai multe
silexuri lucrate, indicele unei staţiuni preistorice."
S-a considerat, până nu demult, că această aşezare, identificată cu cea din
punctul "La Pichetul vechi" (aflat la circa 1 km de satul Mitoc), ar fi reprezentat prima
descoperire paleolitică din România. Din păcate însă ea constituie, aşa cum am mai
spus, prima semnalare paleolitică din Moldova, căci primele descoperiri de piese
paleolitice, asociate cu defense de mamut s-au făcut în Transilvania cu aproape un
deceniu mai înainte.
După 1 3 ani de la descoperirea lui Grigoriu Ştefănescu, Ion Simionescu ( 1 8731 844), găsea în 1 898 pe teritoriul aceluiaşi sat, Mitoc (fără a mai preciza punctul),
piese de silex prelucrate, printre care şi un frumos percutor l ucrat pe un nucleu
cilindric cu faţete regulate( fig. 3). În legătură cu aceste obiecte el scria în 1 920:
. . . cremenele servea oamenilor preistorici din acele locuri la facerea de arme şi unelte
"

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

346

ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS

casnice, deoarece şi prof Gr. Ştefănescu şi eu, am găsit la Mitoc bucăţi cioplite şi
rotunj ite".
Î n primele două decenii ale secolului nostru, cercetările din Moldova, privind
fauna pleistocenă, cronologia Cuaternarului şi chiar unele semnalări referitoare la
industria litică a paleoliticului, încep a se intensifica.
Astfel, în 1 903, apare studiul lui Romulus Sevatos asupra faunei pleistocene din
Moldova, iar în 1 906,tot el, publica prima cronologie detaliată a Cuaternalului din
această provincie, folosind pentru studiul depozitelor, metoda stratigrafică
paleontologică. Câţiva ani mai târziu, alţi doi geologi şi pedologi, P. Enculescu (în
1 908) şi Emil Protopopescu-Pache ( 1 9 1 2), au găsit cu ocazia unor cercetări
agrogeologice câteva piese de silex preistorice în împrejurimile peşterii Stânca
Ripiceni, mai precis în punctul Ripiceni-Izvor, unde în anul 1 902 se semnalaseră, aşa
cum am arătat, resturi de faună fosilă.
Cu descoperirile acestor învăţaţi putem spune că se încheie prima etapă, de
altfel destul de firavă, a cercetării paleoliticului din teritoriul cuprins între Carpaţi şi
Prut
Cea de-a doua etapă a acestor cercetări, care începe imediat după sfârşitul
primului război mondial este legată cu precădere, de figura lui Nicolae N.Moroşan
( 1 902- 1 944), om de vastă cultură, deopotrivă arheolog, paleontolog şi geolog. Astfel,
în 1 9 1 9 el face primele investigaţii în depunerile loessice din staţiunea Ripiceni-lzvor,
descoperind un os de mamut, iar în 1 925 găseşte tot aici, obiecte litice pe care le
atribuie paleoloticului superior. În anii 1 925 - 1 926 executa săpături în peştera Stânca
Ripiceni (unde în 1 924 obtinuse primele indicii privind existenţa unor resturi de faună
fosilă), atribuind materialului litic recoltat aurignacianului. Rezultatul cercetărilor de
aici a constituit obiectul unui scurt articol publicat împreună cu profesorul Ion
Simionescu, în 1 926. Astfel, articolul reprezenta cea dintâi lucrare în care se susţine pe
bază ştiinţifică existenţa paleoliticului în Moldova (Ion Simionescu, N.N. Moroşan,
Une station aurignaciene en Moldavie, în BSSAR, X-e anee, XII, Bucureşti, 1 926, 3,
p.59-64). Î n anul 1 927 semnalează la Ghireni, Mitoc, Serpenita, Liveni şi Bold o serie
de aşezări pe care le atribuie paleoliticului superior. Un an mai târziu ( 1 928) descoperă
în staţiunea de la Ripiceni-lzvor obiecte litice mustehene, iar în anii 1 929- 1 930
executa sondaje în această aşezare. Î n perioada 1 930- 1 932 face interesante observaţii
asupra Pleistocenului din nord-estul Moldovei având la bază cercetarea teraselor
Prutului, subliniind totodată că, pentru studierea depozitelor cuaternale este nevoie să
se aplice metoda mixtă statigrafico-paleontologică la care trebuie să se adauge şi
metoda arheologică. Nicolae N. Moroşan a identificat prin intense şi minuţioase
cercetări de teren, pe malul drept al Prutului mijlociu, între Mitoc şi Ştefăneşti, un
mare număr de puncte paleolitice. Toate aceste puncte se găsesc publicate şi
prezentate la un înalt nivel ştiinţific în cunoscuta lucrare de sinteză "Le Pleistocene et
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le Paleolithique de la Roumanie du Nord-Est", apărută în 1 93 8 (text predat la tipar în
iulie 1 933).
Î n concluzie, putem afirma că, prin numeroasele sale investigaţii de teren
privind regiunea de nord-est a Nistului, cuprinzând teritoriile fostelor j udeţe: Bălţi,
Soroca, Hotin, Dorohoi, Botoşani, Iaşi) precum şi prin studiile referitoare la aceste
descoperiri, N.N. Moroşan poate fi considerat pe drept cuvânt, întemeietorul cercetării
complexe moderne a paleoliticului din ţara noastră şi precursorul studiilor
interdisciplinare de la noi în domeniul preistoriei . Timp de aproape două decenii, el a
dominat cercetarea paleoliticului de la est de Carpaţi.
În acea vreme, un alt pasionat cercetător Ceslav Enric Ambrojevici ( 1 9001 954 ), conferenţiar la catedra de paleontropologie şi preistoria Cuaternarului a
Facultăţii de Ştiinţe din Cernăuţi, efectuează în calitate de delegat al Muzeului
Naţional de Antichităţi, între 1 923- 1 940, numeroase cercetări în unele aşezări
paleolitice şi neolitice. La unele dintre aceste cercetări a participat şi prof Radu
Popovici ( 1 902- 1 970), specialist în anatomie vegetală, care a realizat interesante studii
bazate pe analiza cărbunilor de lemn găsite în diferite aşezări paleolitice. În 1 924,
după afirmaţiile lui M.Roska, marele paleol i tician francez Henri Breuil ar fi făcut
cercetări, cu ocazia vizitei sale de documentare în Transilvania şi în j udeţul Vrancea,
în localităţile Colacu şi Vităneşti. în anii 1 934 şi 1 936 apar două articole ale lui
Etienne Patte, profesor la Facultatea de Ştiinţe din Poitiers, în urma voiaj ului său de
studii în ţara noastră din 1 932. Primul, se referă la descoperirile paleolitice între care
sunt amintite şi cele din Moldova şi Basarabia (Ripiceni-Izvor, Stânca-Ripiceni, etc),
iar al doilea, reprezenta un studiu paleontologic asupra elefanţilor fosili din România.
Î n anul 1 932, C.S. Nicolescu-Piopşor ( 1 900- 1 968) prezenta ca teză de doctorat
la universitatea din Bucureşti Paleoliticul în România" , subliniind importanţa
"
descoperirilor de la est de Carpaţi, realizate de N.N. Moroşan şi Ceslav Enric
Ambroj evici.
I n anul 1 937 cunoscutul geograf, prof. Victor Tufescu semnala obiecte litice
paleolitice la Agafton (corn. Curteşti, j ud. Botoşani).
Cea de-a treia etapă a cercetărilor privind paleoliticul din Moldova începe la
câţiva ani după sfârşitul celui de-al doilea război mondial când, Muzeul Naţional de
Antichităţi reia investigaţiile de teren. Aceste cercetări cunosc o deosebită dezvoltare o
dată cu înfiinţarea în 1 956 a sectorului paleolitic al Muzeului Naţional de Antichităţi,
devenit în acelaşi an Institutul de Arheologie, care poartă numele marelui savant
Vasile Pârvan.
Acum încep să se efectueze în Moldova şi în celelalte provincii numeroase
săpături în aer liber şi în peşteri şi totodată se intensifică cercetările perighetice care .au
avut ca rezultat descoperirea a câtorva sute de puncte. Sectorul Paleolitic, devenit în
1 963 Secţie, a fost condus peste un deceniu de către prof. C.S. Nicolaescu-Plopşor.
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Până la dispariţia sa în 1 968, acest mare arheolog a dat cercetării paleolitice de la noi
un pronunţat impuls.
Datorită lui, printr-o susţinută colaborare cu alte instituţii (laşi, Cluj, etc.) şi mai
ales cu muzeele, s-au obţinut rezultate ·deosebit de valoroase în ceea ce priveşte
cunoaşterea paleoliticului în România. Acum s-au pus bazele unei metodologii
moderne de investigaţii ce a permis un serios început de interpretare istorică a acestei
străvechi epoci, conducând la elaborarea unor interesante studii şi l ucrări monografice
(vezi de pildă, C.S.Nicolaescu-Plopşor, Al. Păunescu, FI. Mogoşanu, Le Paleolithique
de Ceahlău, în Dacia, N.S. , l O, 1 966, p.5- 1 1 6).
Primele descoperiri paleolitice de după al doilea război mondial le datorăm prof.
Vladimir Dumitrescu ( 1 902- 1 99 1 ) care în anii 1 949- 1 950 efecuează intense săpături in
aşezarea cucuteniană de la Hăbăşeşti (corn. Strunga, jud. laşi). Aici au fost găsite în
depunerea loessoidală de sub locuirea Cucuteni A, piese de silex patinat, care tehnica
tipologie aparţin gravetianului tot în aceelaşi an, în staţiunea Glăvăneşti paleoliticului
superior, piese refolosite apoi de către purtătorii culturii Starcevo-Criş.
Î n anul 1 99 1 , prof. Radu Vulpe ( 1 899- 1 982) descoperă în punctul Cetăţuia
(identificat cu cetatea dacică Piroboridava) alte resturi osoase de faună pleistocenă cât
şi două piese de silex pe care C.S. Nicolaescu-Plopşor le-a atribuit din punct de vedere
tipologie paleol iticul mijlociu. Un an mai târziu, s-a găsit cu ocazia săpării unor
cenuşare apaqinând culturii Noua din punctul Valea Godinescului de la Vlădeni (corn.
Corlăteni, jud. Botoşani) un racloar de silex pe care C.S. Nicolaescu-Plopşor 1-a
încadrat tehnica-tipologie în musterian.
Î n anul 1 954 arheologul Dinu Marin descoperea în nisipurile de la baza terasei
inferioare a Bahluiului, de la Valea Lupului (corn. suburbană Rediu, municipiul laşi)
un fragment de molar superior de Coelodonta antiquitaqtis şi o piesă de silex (slab
platinată, cu lustru şi urme neaccentuate de rulare) atribuită clactonianului
(premusterianului).
Ceea ce este important de subliniat este faptul că, dintre toţi arheologii care s-au
preocupat de teritoriul dintre Carpaţi şi Prut, Nicolae N. Zaharia ( 1 899-1 984) a fost
primul care a deschis seria cercetărilor paleolitice de teren, după anul 1 950, fiind pe
drept cuvânt considerat ca un mare specialist al recunoaşterilor arheologice de
suprafaţă, un adevărat deschizător de drumuri în acest domeniu. Acest neobosit
geograf şi arheolog a făcut, în perioada 1 952- 1 957 şi după aceea, impresionante
investigatii pe tot întinsul Moldovei, descoperind numeroase puncte paleolitice şi
unele de faună pleistocenă. Î n afara acestor cercetări a efectuat în cadrul unor mari
colective săpături şi sondaje. Astfel, în 1 955 participă la săpăturile de pe terasa Dâqu
de la Ceahlău, în 1 956 face un sondaj în aşezarea swideriană de la Poiana Scaune din
Masivul Ceahlăului, în 1 957 executa sondaje în staţiunea Lutărie de la Bistricioara.
Tot în perioada 1 956- 1 957, Nicolae Zaharia descoperă pe terasa a II-a Bahluiului, într-
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o lutărie din satul Holboca (jud. Iaşi) resturile osoase ale unui mamut în j urul cărora se
aflau şi câteva piese de silex musteriene precum şi o mandibulă de rinocer.
În aceeaşi ani efectuează în punctele Malu Galben şi Dealul Sărăturii (Valea
Izvorului) de pe teritoriul satului Mitoc (jud. Botoşani) o săpătură în colaborare cu
C. S. Nicolăescu-Plopşor. Î n anul 1 960 executa mici sondaje în aşezarea tardenoasiană
de la Erbiceni (j ud.Iaşi) pe care o localizează însă pe teritoriul satului vecin, Spinoasa.
Î n calitatea sa de şef a Sectorului paleolitic şi de conducător al grupului de cercetări
complexe Bicaz, C.S. Nicolăescu Plopşor a coordonat, împreună cu praf. M . Petrescu
Dâmboviţa, în perioada 1 955- 1 958, întreaga activitate a colectivului arheologic care a
efectuat ample săpături în aşezările paleolitice din zona cuprinsă între localităţile
Bicaz şi Poiana Teiului, zonă ce urma să fie acoperită de apele lacului de acumulare a
hidrocentralei Bicaz. De asemenea, în anii 1 956- 1 957 a executat săpături în colaborare
cu N.Zaharia în aşezările amintite de Ia Mitoc, iar în 1 958- 1 960 a făcut cercetări în
aşezarea de la Buda-Blăgeşti(jud. Bacău) împreună cu V. Căpitanu, V. Ursache şi C.
Buzdugan.
Regretatul cercetător F1orea Mogoşanu ( 1 929- 1 986), a cărei moarte fulgerătoare
1-a răpit prematur dintre noi, a efectuat în cadrul colectivului paleolitic din zona
Ceahlău săpături la Dârţu( 1 956), Bofu Mic( 1 957- 1 958), şi Grinties ( 1 958). în 1 96 1
participă l a săpături l e d e la Ripiceni-Izvor, iar între 1 979- 1 984 face cercetări l a
Izvorul-Alb Bicaz, în colaborare c u Mihai Matei, p e atunci muzeograf la Muzeul
orăşenesc Bicaz.
Autorul lucrării de faţă a executat, începând din 1 955, fie singur, fie în
colaborare, săpături şi sondaje în mai multe aşezări paleolitice din bazinul Ceahlăului,
cum ar fi : Dârţu ( 1 955- 1 956, 1 980 şi 1 982- 1 983), Podiş ( 1 957- 1 958), Bistricioara
Lutărie ( 1 958, 1 980 şi 1 982- 1 983), Cetăţica 1=11 ( 1 98 1 , 1 985- 1 986) şi Poiana Scaune
Ceahlău ( 1 983- 1 986). Tot el efectuează săpături timp de două decenii ( 1 96 1 - 1 98 1 ) în
marea aşezare de la Ripiceni-lzvor, precum şi în altele de pe valea Prutului Mijlociu
aflate la nord sau la sud de localitatea Ripiceni ca: Sadoveni, Manoleasa, Iorga,
Ripiceni-Valea Badelui, etc. De asemenea, face săpături la Movileni-Helesteni ( 1 960),
la Erbiceni ( 1 960- 1 962 şi 1 980- 1 982), Ia Strachina (Stracova-Ghilia, corn. Şendriceni1 966), pe baza cercetărilor de suprafaţă realizate de Gh. Vasiliu în anii 1 964- 1 965, la
Topile-Valea Seacă ( 1 969), pe temeiul investigaţii lor de teren efectuate de
V.Mihalache, la Ghireni-Coţuşca ( 1 970), în colaborare cu V. Chirica şi la Icuşeni
Vorona ( 1 978), ca urmare a cercetărilor de teren întreprinse de C. Rusu între anii
1 973- 1 978.
Totodată este necesar să amintim că pe teritoriul judeţului Botoşani s-au
efectuat numeroase cercetări perighetice între anii 1 96 1 - 1 976 de către Al. Păunescu, :p.
Şadurschi şi V.Chirica, descoperindu-se cu această ocazie 1 00 de puncte paleolitice şi
mezolitice.
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De asemenea este important să menţionăm că până la data predării volumului de
faţă, autorul a continuat investigaţiile sale de teren, îndeosebi pe teritoriile j udeţelor
Suceava şi Vrancea, verificând unele semnalări sesizate de muzeografii Mugur
Andronic (de la Suceava) Bobi Victor şi Aurora Emilia Apostu (de la Focşani) sau
descoperind cu aceştia noi puncte.
Un alt cercetător al Secţiei Paleolitice, Măria Bitiri-Ciortescu face în 1 957, în
colaborare cu Lucian Roşu săpături în punctul Cetăţica Ceahlău şi execută o serie de
sondaje sau săpături, fie singură fie în colaborare, în mai multe aşezări ca: Lespezi
Girleni ( 1 962-1 965 şi 1 967- 1 969), Bardos-Bicaz Chei( 1 965), împreună cu Viorel
Căpitanu ( 1 977- 1 978, 1 98 1 , 1 983), Dolhasca-Dealul Viei ( 1 974), Pojorâta ( 1 9821 983), iar în 1 989 efectuează un sondaj împreună cu Roxana Dobrescu la Piatra Neamţ-Poiana Cireşului.
În cadrul colectivului paleolitic care lucra în Bazinul Ceahlăului au mai
particioat în anii 1 956- 1 958 câ(iva muzeografi de la diferite muzee din (ară, cum ar fi
Lucian Roşu, Elena Kovacs, regretatul Ion Stratan, iar regretata Alexandra Bolomey,
în calitate de paleontolog, a participat în anul 1 955, la săpăturile de pe terasa Dârţu.
Arheologul Viorel Căpitanu de la Bacău executa săpături fie singur, fie în
colectiv în mai multe staţiuni din bazinul Ceahlăului (Dârţu, 1 955, Cetăţica V-1 9561 057 precum şi la Buda Blăgeşti- 1 958- 1 960 şi Lespezi Gârleni-1 962- 1 965, 1 967-1 969
împreună cu Mara Bitiri-Ciortescu. De asemenea, în anul 1 968 realizează o serie de
sondaje la Piatra-Neamţ-Poiana Cireşului, Bicajeli-Bicaz Chei şi Curteni-Oiteneşti
(jud. Vaslui).
Regretatul arheolog Sebastian Morintz descoperă în 1 958, cu ocazia unor
cercetări perieghetice în jurul satului Bârseşti (jud. Vrancea) câteva piese de silex pe
care le atribuie paleoliticului superior.
Arheologul gălăţean M. Brudiu executa în perioada 1 955- 1 957 fie singur, fie în
colectiv săpături şi sondaje în mai multe aşezări din Bazinul Ceahlăului (Dârţu, 1 955,
Cetăţica l-IY- 1 956- 1 957,Cremenis-Lutărie- 1 956).
De asemenea între anii 1 968-1 976 efectuează în sudul Moldovei (judeţele
Vrancea, Vaslui, Galaţi) numeroase cercetări de teren, cum ar fi cele din j udeţul
Vrancea (de la Câmpuri, Straoane, mănăstirea Fitioneşti) precum şi săpături în
staţiunile: Pleşa ( 1 968-1 969), Puricani ( 1 968-1 970), Cavadineşti ( 1 969), Bereşti
Dealu Taberei ( 1 969- 1 97 1 ), împreună cu Eugenia Păpuşoi, Băneasa-punctul Fântâna
lui Toader Busilă ( 1 969), Băneasa-Fântâna Gemenii ( 1 97 1 ), Suceveni ( 1 97 1 - 1 973),
Moscu-oraş Târgu Bujor ( 1 973) şi Ţepu ( 1 976). Acelaşi arheolog face săpături în
1 97 1 la Valea Ursului-punctele Lupoaia şi Dealul Arşi(a (jud. Neam\), în anii 1 9741 977 la Crasnaleuca-Coţuşca (jud. Botoşani), iar în perioada 1 977- 1 985 efectuează
cercetări de amploare în aşezarea Cotu-Miculinţi-punctul Gârla Mare (corn. Coţuşca,
jud. Botoşani).
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În anul 1 962 Marcel Dragotescu, pe atunci muzeograf la Muzeul orăşenesc
B icaz, executa unele sondaje în aşezarea Podiş de la Ceahlău. În 1 964 face un sondaj
în staţiunea Bicaz-punctul Ciungi.
Î n 1 963 C. Scorpan, fost muzeograf la Muzeul j udeţean de istorie şi arheologie
din Piatra-Neamţ, efectuează un sondaj din punctul Poaia Cireşului de pe teritoriul
j udeţului Piatra-Neamţ, dar rezultatele acestor cercetări au rămas inedite.
Cercetătorul ieşean Vasile Chirica participa în 1 970 la săpăturile de la Ghireni şi
Ripiceni, conduse de autorul acestei lucrări, între 1 972- 1 978 executa săpături la
Mitoc-punctul Pârâul lui Istrati, în 1 976 face un sondaj la Dolhasca- punctul Dealul
Viei (j ud.Suceava), pe baza descoperirilor de suprafaţă întreprinse între 1 967- 1 976 de
·
către prof. Marcel Tanasachi, iar din 1 978 până în prezent se efectuează cercetări în
marea staţiune Mitoc-Malui-Ga1ben. De asemenea, în perioada 1 978- 1 984, împreună
cu prof. Marcel Tanasachi a efectuat pe teritoriul j udeţului Iaşi numeroase cercetări
perieghetice, identificând cu această ocazie şi unele aşezări paleolitice şi mezolitice.
În anii 1 977- 1 978 cercetătoarea Comelia-Magda Mantu face săpături în
aşezarea de la Mitoc-punctul Valea lui Stan, împreună cu cercetătorul Dan Monah (în
1 978), iar în 1 980 execută câteva sondaje în punctele Coasta Nucului 1 şi I I pe
teritoriul satului Cucuteni (jud. laşi). Începând din anul 1 97 1 , arheologul N.Ursulescu,
profesor la fostul Institut de învăţământ Superior din Suceava, ca de pildă, Ia Pojorâta,
Bogdăneşti, Bosanci, Huşi-Preuteşti, Poiana Stampei etc,cercetări ce au condus la
identificarea unor noi puncte paleolitice. Alte investigaţii de teFen aparţin
muzeografilor Paraschiva Victoria Batariuc (Suceava - punctul Câmpia Ciorii în 1 972,
Feteşti-Adâncata în 1 99 1 ) şi Mugur Andronic (Părhăuţi-Codru.Cajvana, etc. în 1 9871 988).
În ceea ce priveşte resturile faunistice pleistocene descoperite în spaţiul cuprins
între Carpaţi şi Prut -în afara celor găsite în staţiunile citate - acestea reprezintă, ca de
obicei, descoperiri întâmplătoare. Ele au fost în bună parte semnalate şi discutate de
geologi, geomorfologi, paleontologi precum: Sava Athanasiu, D.M. Preda, Ion
Atanasiu, M. David, V. Băcăuanu, 1. Donisa, V. Sficlea, 1. Hârjoabă, N. Macarovici,
Ion Sârcu, 1. Gugiuman, Al. Obreja, Gr. Posea, T. Bandrabur, P. Giurgea, A.
Saraiman, Leonid Apostol, Corina lgnat, Corneliu Eufrasin şi alţii.
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O ADMIRABILĂ ANIVERSARE
A UREL DORCU

Apariţia unei instituţii culturale în viaţa comunităţii este un eveniment majpr,
întrucât contribuie la îmbogăţirea şi înnobilarea vieţii spirituale a oamenilor.
Un asemenea eveniment se petrecea în oraşul Botoşani în urmă cu cincizeci de
ani, când prin iniţiativa, entuziasmul şi strădania muzicianului Max Weber, împreună
cu un grup de melomani asemeni lui, a fost înfiinţată Filarmonica_ din oraşul nostru.
Concertele aveau loc în sala mare a Teatrul ui "Minai Eminescu", iar auditoriu!
foarte numeros şi select. De fiecare dată sala de concert era neîncăpătoare, pentru că în
Botoşani trăiau foarte mulţi intelectuali cu deschidere şi cultură artistică, formaţi în
climatul din prima jumătate a secolului trecut. Fără exagerare, fiecare concert din acei
ani însemna o veritabilă sărbătoare intelectuală pentru noi. Cu vremea prietenii
vârstnici ai Filarmonicii s-au rări! şi auditoriu! a prins să se restrângă, până când tinerii
actuali au fost atraşi spre muzica bună, muzica cultă în primul rând.
Cu sensibilitatea care mă caracterizează şi cu prietenia mea pentru literatură şi
arte plastice, am fost atras spre muzica Filarmonicii de la apariţia ei şi am rămas
apropiat, fidel, entuziast, de atunci până în prezent. Atât de entuziast, încât aştept cu
nerăbdare ziua de vineri şi sufăr realmente în lunile de vară, când stagiunea este
închisă. Şi poate n-ar trebui, întrucât dispun de foarte multă muzică de valoare,
imprimată (majoritatea lucrărilor tuturor marilor compozitori ai lumii). Dar audiţia
muzicii imprimate, deşi îmi oferă interpretări de excepţie, mă lipseşte de fiorul viu, de
atmosfera trăită în sala de concert, atmosferă creată de interpreţi şi de publicul care
trăieşte muzica împreună cu membrii orchestrei. Obişnuiesc să le spun celor din jur:
"prefer mu=ica vie în raport cu mu=ica conservată ".
Am încercat să antrenez şi pe unii dintre elevii mei de la Colegiul Naţional "A
T. Laurian" la manifestările Filarmonicii. încercarea mi-a fost facilitată de faptul că m
am preocupat în anii de profesoral şi de educaţia estetică a elevilor, prin frecvente
prezentări de muzică cultă şi de artă plastică. Sensibilizaţi şi iniţiaţi pe tărâmul
muzelor, unii elevi au simţit şi nevoia concertelor Filarmonicii şi au rămas îndrăgostiţi
de muzica cultă. Exemplul semenilor contează mult în viaţa fiecăruia. Eu m-am
apropiat de marea muzică şi la îndemnul şi exemplul unor intelectuali de vază,
melomani avizaţi. Familia doctorului Dreuthel, în primul rând. Datorez nespus
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memoriei lor. Ecoul muzicii ascultate de mine in sălile de concert şi prin muzica cultă
imprimată s-a regăsit şi in prezentările mele de muzică şi pictură, românească şi
universală, prezentări bilunare, timp de mai bine de 1 O ani, 1 990 - 200 1 , din cadrul
Muzeului judeţean Botoşani, manifestări inspirate din arta principalelor epoci şi
curente de la Renaştere, Baroc, Clasicism, Romantism, către arta modernă. Sălile pline
de prieteni ai frumosului artistic, tineri şi vârstnici, elevi, studenţi, oameni de diferite
profesiuni au insemnat un pandant de emoţie şi cultură artistică pentru bucuriile
muzicii oferite de concertele Filarmonicii noastre.
Viaţa artistică a Filarmonicii Botoşani a fost variată, complexă şi cu rezultate
interpretative cu caracter de satisfăcător, de bine şi uneori de foarte bine. Totul a
depins de componenţa colectivului orchestrei, de pregătirea lor profesională, de
seriozitatea şi dăruirea cu care au privit actul interpretativ, de valoarea şi dăruirea
dirijorilor, de valoarea soliştilor. in primii ani, calitatea de muzicieni amatori ai unora
dintre filarmonişti era compensată cu brio de entuziasmul şi dăruirea lor interpretativă.
Un concert dirijat de către Emanoil Elenescu, Ion Baciu, Petre Sbârcea, Radu Paladi,
llarion Ionescu-Galaţi, Dumitru Goia, apărea cu evidentă tentă de firesc şi încântare, în
raport cu un concert ascultat în săptămânile precedente! Pregătirea dirijorului, intuirea
j ustă a lucrărilor şi trăirea muzicii în cauză, seriozitatea şi exigenta repetiţiilor, harul
de a transmite frumuseţea şi mesajul muzicii, toate conferă firesc, elevaţie, încântare.
Când in sala de concert i-am admirat pe Ion Voicu, Valentin şi Ştefan Gheorghiu, pe
Ştefan Ruha, pe Radu Aldulescu şi Vladimir Orlov, pe Dan Grigore, David
Ohanezian, Dan lordăchescu, am cunoscut veritabile momente de emoţie artistică,
clipe de neuitat până astăzi şi prezenţa orchestrei a fost la înălţime, în vecinătatea
soliştilor de excepţie. Aveam puţin peste 20 de ani, când l-am ascultat pe Ion Voicu la
Botoşani. Nu-l mai ascultasem direct niciodată. Am fost atât de impresionat, încât,
cum eram educat din familie în spirit religios şi cum doream de totdeauna să-I simt
palpabil pe Dumnezeu, am avut atunci senzaţia că El mi s-a arătat.
Momente memorabile în viaţa Filarmonicii, Festivalurile anuale, autumnale,
George Enescu, cu prezenţa unor opusuri enesciene, cu sesiuni de comunicări
interesante şi cu invitaţi de marcă, interpreti şi muzicologi. Volumele tipărite anual
întregesc omagiul enescian. Şi totuşi muzica compozitorului genial, unul din cei patru,
cinci compozitori de maximă importanţă din secolul trecut, pe plan mondial, se
interpretează puţin în Botoşani şi în ţară. Motivul principal îl constituie interesul
scăzut al colectivelor de conducere al instituţiilor muzicale de resort şi nu interesul
publicului meloman, pentru care muzica în cauză interesează şi place. Nu cred nici că
interpretarea ei, cu mici excepţii, este dificilă. Să asculţi în oraşul lui Enescu într-un an
de zile numai Rapsodiile sale, Preludiul la unison din Suita pentru Orchestră Nr. 1 ,
·
op.9 (şi nu întreaga suită, care numai astfel se defineşte ca o lucrare deosebită) şi rar
câte o simfonie, este o situaţie de neconceput. Poate o simplă formalitate şi nu o
atitudine de preţuire îndreptăţită, pentru cel mai mare compozitor român. Vă supăraţi
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pe mine dacă vă îndemn să încercaţi să programaţi în fiecare lună câte o lucrare
enesciană? Sunt sigur că este posibil, că veţi fi mândri de asemenea realizare şi veţi
avea ecou de simpatie şi de urmat şi în alte centre muzicale din ţară. Exemplul
austriecilor şi al polonezilor pentru muzica lui Mozart şi Chopin ne îndeamnă să
cutezăm şi să izbutim.
Nu vă supăraţi pe mine, sunt sigur, nici dacă vă solicit să reveniţi la programele
mai diversificate, de până nu demult. Mozart şi Bethoven sunt corifeii marii muzici,
dar prezenţa aproape săptămână de săptămână în concert, scade interesul şi emotia
pentru muzica lor, pentru muzică în general. Pe când din nou Stavinski, Bartok,
Mahler, Prokofiev, Richard Strauss? Şi programele camerale sunt puţine şi rare. Nu
demult un cvartet propriu, de coarde, ne încânta. Să nu uităm că muzica de cameră
este poate mai valoroasă decât muzica simfonică sau de operă, implicând o factură
superioară; când e compusă şi când este interpretată. Aici perfecţiunea se impune
indiscutabil.
Privind retrospectiv peste cei 50 de ani de viaţă frumoasă ai Filarmonicii din
Botoşani, voi spune puţin altfel decât Emil Cioran, care, spre a sublinia rolul real al
muzicii lui Bach, pentru a ne apropia mai mult de Dumnezeu, prin caracterul ei de
înaltă spiritualitate şi meditaţie (,j)umne=eu, scria Cioran, datoreşte mult lw Bach"),
voi spune că noi, iubitorii de frumos din Botoşani, am fost şi suntem datori
Filarmonicii noastre pentru că ne-a şi favorizat apropierea de Dumnezeu, fl!cându-ne
mai sensibili, mai buni, mai umani. Cu atât mai important când ne gândim că puţine
oraşe din ţară se bucură de prezenţa unei asemenea instituţii de cultură.
De aceea îi urăm Filarmonicii Botoşani:
" Vivat, crescat, floreatl''
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Referiri la albumul ,.Botoşani - Datini şi obiceiuri de iarnă" semnat de Ozolin Duşa
au apărut după momentul lansării, dar o recenzie a lucrării, nu s-a scris până acum
Recenzia a fost întocmită de către Emilia Pavel, distinsă etnograB, cercetătoare
in domeniul culturii populare româneşti, autoare a mai multor studii, realizatoare a
unor emisiuni de radio şi televiziune, eminent cadru universitar.
Cu însemnată şi recunoscută contribuţie în cadrum muzeografiei româneşti, din
anul 1 95 1 activând la Muzeul Etnografic al Moldovei, aducând un aport substanţial la
îmbogăţirea colecţiei etnografice şi la organizarea expoziţiei de bază a Muzeului ieşean.
Născută în j udeţul Iaşi la 9 aprilie 1 925, şi astăzi la o frumoasă vârstă; doamna
Emi lia Pavel continuă să fie o prezenţă vie în etnografia românească.
STELIANA

BĂLiUŢĂ

RECENZIE
EMIL/A PA VEL

Ozolin Duşa este autorul albumului "Datini
şi obiceiuri de iarnă" , Botoşani, Honterus, Sibiu.
Publicaţia apare în colaborare cu Primăria
şi CQnsiliul 1(':-al Botoşani, la 23 aprilie 2002, cu
prilejul sărbătoririi patronului spiritual al
oraşului, Sf Mare Mucenic Gheorghe.
Fotografiile din album, realizate de autor,
redau cete de colindători, urători şi jocuri cu
măşti, ce au avut loc cu prilej ul ,,Festivalului
Datinilor şi obiceiurilor de iarnă" , la 1 6
decembrie 200 1 , ediţia XXVII-a.
După
cum
menţionează
primarul
Municipiului Botoşani, Florin Simion Egner,
"Botoşani1 sunt spaţiu de interferenţă folclorică şi
aici s-au păstrat de-a lungul timpului nealterate,
mesaje relevante ale unor tradiţii mereu actuale" .
Primarul care este implicat în publicarea
acestui album, este un pasionat păstrător al
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tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti, care au loc cu prilejul sărbătoririi Crăciunului şi
Anului Nou, în zona Botoşani.
Muzeografa Steliana Băltută menţionează: " Sărbătorile Crăciunului şi Anului
Nou, reprezintă trecerea ciclică spre un nou început. . . Datinile şi creaţiile folclorice,
prin autenticitatea lor, devin nestemate ale locului.. Botoşanii este una din zonele,
care păstrează traditia jocurilor de Anul Nou .. .Datorită frumuseţii ritualurilor
practicate, cu prilejul sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou, se impune păstrarea
tradiţiei, care îmbogăţeşte spiritualitatea spatiului botoşănean, încărcat de istorie,
legendăşi artă" .
Albumul este bogat în fotografii color, ce reprezintă măşti umane şi animale,
grupuri de colindători cu stea, grupuri de colindătoare (femei), grupuri de urători. Sunt
mentionate 75 de localităti din zona Botoşani, ca fiind puternice centre în care tradiţia
datinilor şi obiceiurilor de Crăciun şi Anul Nou s-au păstrat până în prezent. Se
remarcă prin fastul şi bogăţia măştilor, localităţile: Tudora, Bucecea, Avrămeni,
Copălău, Coşula, Vârful Câmpului, Hlipiceni, Vorona, Comi, Broscăuţi, Cordăreni,
Mihăileni, Sarafineşti, Cristeşti, Ungureni şi altele.
Masca de "căiuţi " predomină în zonă. Capra şi urşii sunt măştile care
îmbogăţesc tradiţia obiceiurilor din această zonă.
Măştile sunt purtate de tineri ce poartă costume specifice. Alaiul căiutilor este
format din 6-7 personaje, a căror costumaţie imită vestimentaţia militarilor. Pe cap au
chipiu roşu, de care atârnă panglici colorate, bluza roşie are epoleti pe umăr de culoare
albă, peste care este legată cruciş cingătoarea îngustă în culorile steagului. Fusta
căluşarilor este albă, decorată cu roşu în motiv geometric. Pantalonii sunt roşii. La
brâu poartă cingători, în picioare bocanci, iar în mână săbii de lemn colorate
(Mihăileni).
Î n satul Cristeşti, costumatia este asemănătoare cu cea prezentată mai sus,
variante ale acestei costumaţii sunt folosite în toate centrele, unde există masca de
"căiufi''.
Măştile de capră de la Broscăuti sunt originale prin faptul că au costumatie din
stuf, care le apropie de blana autentică. Spre deosebire de capra de la Broscăuti, masca
de capră de la Copălău este costumată cu tesături din lână. Din alaiul caprei fac parte
personaje care poartă măşti umane de bătrâni, babe, croitori, negustori, doctori.
Se remarcă jocul bătrânilor din Vorona, care sunt îmbrăcaţi în costume
naţionale iar pe cap poartă măşti. Măştile umane de bătrâni se întâlnesc şi la alai urile
de la Mihăileni şi Avrămeni.
Bătrânii reprezintă pe strămoşii plecaţi care se întorc să petreacă în sat.
Urşii din Comi, fotografia(i şi pe coperta albumului, sunt costumati în stuf, iar
capul este bogat împodobit cu diferite coliere de mărgele, hurmuz, panglici colorate,
care dau o notă originală acestor măşti.
Î n afară de mascaţi, din alai fac parte şi tineri îmbrăcaţi în costume nationale
·
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specifice locului. Ei bat tobele sau cântă din fluier. Ca un exemplu de costumaţie dăm
şi grupul bombierilor de la Corni, Botoşani, care au cingători late bătute cu nasturi
galbeni, de unde şi denumirea de bombieri.
Recomand să se păstreze în jocurile cu măşti, instrumentele străvechi, fluierul şi
toba. Ca o inovaţie, unele formaţii au înlocuit aceste străvechi instrumente cu
acordeonul sau fanfara, care prin repertoriu îndepărtează jocurile cu măşti de tradiţia
autentică, cunoscută de satul tradiţional.
Nu lipsesc din album fotografii ce reprezintă grupuri de colindători cu stea
(Vârful Câmpului), grupul de colindătoare (femei) de la Vorona, ca şi grupuri de
urători din acelaşi sat, care poartă cu ei şi buhaiul.
Subliniem că cetele de colindători şi urători sunt prezente în toate satele în care
există alaiuri cu măşti. Î n dimineaţa de Anul Nou se merge cu semănatul, aruncând cu
boabe de grâu, simbol al belşugului şi al vegetaţiei.
Una din fotografii redă colindători aparţinând societăţii "Raluca luraşcu" din
Vorona.
La colindatul cu steaua, se merge între Crăciun şi Anul Nou, până la Bobotează.
·
Jocurile cu măşti au loc în Ajunul şi în ziua de Anul Nou.
Î n zona Botoşani şi în general pe întreg teritoriul Moldovei este recunoscută
bogăţia de măşti umane şi animale, ce au loc cu prilejul Anului Nou.
Civilizaţiile agricole, elaborează o religie cosmică, în care activitatea religioasă
este concentrată în jurul misterului central "înnoirea lumii " . După Mircea Eliade
"fiecare An Nou reîncepe creaţia, iar mitul cosmogonic, este considerat modelul
exemplar al oricăror creaţii. Mitul cosmogonic se constituie ca imago mundi pentru al
cărei adevăr, însăşi existenţa stă mărturie" (Aspecte ale mitului, 1 978, p. 32, 40, 6).
Vechimea, bogăţia şi spectaculozitatea măştilor de teatru tradiţional din
Moldova, în care este inclusă şi zona Botoşani, atestă existenţa pe aceste meleaguri a
unor milenare obiceiuri dar şi continuitatea lor; totodată măştile în sine constituie
dovezile istorice nescrise, a unor obiceiuri străvechi. Criticul de artă francez, Pierre
Francastel, vorbind in general despre măşti, afirmă: "Măştile sunt arhivele unui popor,
care ignorând scrisul, n-a putut să-şi înregistreze istoria în biblioteci . . . Societatea
măştilor, rămâne cartea înţelepciunii popoarelor" (Realitatea figurativă, p. 1 46, 1 972)
Constituie în alaiuri de capre, cerbi, cai, urşi, în sunetul tălăngilor, al
zurgălăilor, al fluierului şi tobelor, măştile străbat şi acum satele în Ajunul şi în ziua
de Anul Nou, amintind de serbările bacchice şi dionysiace din antichitatea greco
romană, ca şi în general de toate vechile serbări de pretutindeni, legate de cultul
fertilităţii şi fecundităţii. (Emil ia Pavel, "Jeux a masques en Moldavie", p. 7, 1 998).
Menţionăm că harta, prezentată în p. a II a a albumului, redă centrele cu datini şi
obiceiuri de iarnă din zona Botoşani.
Stema oraşului se află pe prima p. cu text.
Atât textul cât şi etichetele de la fotografiile din album, sunt scrise în l imba
·

-

·
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română şi engleză.
Albumul publicat de Ozolin Dusa, în colaborare cu Primăria Municipiului
Botoşani, contribuie la îmbogătirea bibliografiei de specialitate.

BOTOSANI
�
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