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CUVÂNT ÎNAINTE

Nr. IX 1 201O al AMS include şapte secţiuni tematice, cu diverse contribuţii inedite,
referitoare la epoci şi spaţii istorice din Europa în general, din spaţiul nistro-tiso-danubiano
carpato-pontic, în particular. Temporal, de la eneol iticul Culturii Cucuteni până în 201O.
Astfel, prima secţiune, de arheologie-antichitate-epoca medie, incl ude patru contribuţii
tematice, referitoare la ceramica cucuteniană de la Corlăteni şi din alte localităţi botoşănene
( M aria Diaconescu, Aurel Melniciuc), la alogenii secolelor I I I - fV d. Hr. din zona Jij iei
superioare, la Dimitrie Cantemir, prinţul moldav european şi epoca sa, prin informa� i le
furnizate de documentele inedite descoperite în arhivele otomane de la l nstanbul ( Mihai
Maxim).
A doua secţiune, cu titlul specific Istoria oraşului, cuprinde şase articole referitoare la
topografia urbană moldavă (C. Hriban), la Botoşani ( D. Botezatu, P. Vieru - N.D. Vieru, Gh.
Median), Dorohoi ( V . Adăscăliţei), Suceava (Al. Pânzar), între secolele XV I - XX.
Secţiunea a I I I-a, epoca modernă, conţine şapte studii cu o tematică diversă geo
temporală: politică (S. Balanovici), economică (C. Patraş), na�onală ( B . Caranfi lov),
istoriografică (D. Prodan), culturală (D. Dologa, M. Comaci, Şt. Cervatiuc). Orizontul temporal
este, de asemenea, generos: de la sfârşitul secolului al XVJ I I - lea până la 1918 .
U rmătoarea secţiune, a I V-a, cu titlul generic epoca contemporană, prezintă, în cinci
contribuţii, varii aspecte. ale societăţii după 1918: politică intemă (1. M i halache, L. Baroi),
politică extemă (G. Manole), agricultură ( 1 . Nechifor), învăţământul ( 1 . M ihai). Temporal sunt
analizate evoluţiile complexe până în 1968 inclusiv, an cu profunde rezonanţe atât pe plan
intem, cât şi intemaţional .
f e, muzeologie, muzeograi
j e, specifică de
Î n continuare, secţiunea a V-a, d e etnograi
altfel unei instituţii muzeale, include patru contribuţii despre trecutul M uzeului Etnografic al
Moldovei de la l aşi (E. Pavel), M uzeul J udeţean Botoşan i prezentat peste hotare în 201O ( M .
Diaconescu, S . Băltuţă), restaurări d e vase cucuteniene ( C . Aparaschivei).
Secţiunea a V I-a conţine trei prezentări de carte, volume apărute în 2003 - 201O,
referitoare la trecutul zonei Botoşani şi a locuitori lor ei, în u ltimele două m i lenii, din punct de
vedere istoric, num ismatic, al corespondenţei, real izate de D. Prodan. Această secţiune se
doreşte a deveni, în viitor, una permanentă, bine- înţeles cu sprij inul colaboratorilor noştri.
În final, In Memoriam!, aducem omagiul nostru celor doi istorici dispăruţi dintre noi în
2010: ctitorul M uzeului J udeţean Botoşani, arheologul Paul Şadurschi; colaboratorul aceleiaşi
instituţii, col . (r) Ion Fetcu. La amândoi, încă un pios omagiu şi un remember meditativ!
Voi. I X al AMS incl ude, de asemenea, un Cuvânt inainte, l ista abrevierilor uti lizate şi a
colaboratorilor la volum, cuprinsul în limbi străine, alcătuite de D. Prodan. Paternitatea şi
responsabilitatea ipotezelor, afirmaţii lor, conc luzii lor etc. din contribuţi ile incl use în AMS, IX,
201O, apa11in, conform art. 206 CP, exclusiv autorilor acestora. Imperfecţiuni le tehnice ale
prezentu lui tom sunt asumate integral de către cei doi redactori coordonatori. Aceştia
mu lţumesc autorilor pentru contTibuţiile inedite oferite spre publ icare şi pentru perm isiunea
acordată de a republica diferite izvoare istorice importante editate anterior. Redactorii
responsab ili lansează, şi cu această ocazie, invitaţia adresată autorilor interesaţi să colaboreze
cu articolele şi stud iile lor la alcătuirea numărului următor al AMS, X, 2011 , cu o tematică
diversă, subsumată ani versări lor anului 201 1 .
Dan Pr.odau
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- CI= Cercetări Istorice- laşi:

- CL= Convorbiri Literare- Bucureşti:
- CLSO =Caietele Laboratorului de Studii Otomane- Bucureşti:

-CN
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Cercetări Numismatice- Bucureşti:
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- CMRS = Cahiers du Monde Russe el Sovielique- Paris;

- Creşterea Colecţiilor = Creşterea Colecţii/ar.

Caietul selecliv de informare asupra creşlerii

colecţii/ar bibliotecii Academiei RPR- Bucureşti;

-CT= Columna lui Traian- Bucureşti:

-DAD= Dezbaterile Adunării Depulaţi/or- Bucureşti:

- DB =Diametru! Bazei vasului:
- DG=Diametru! Gurii vasului;
- DGAS =Direcţia Generală a Arhivelor Statului- Bucureşti;

- d.Hr. =după Hristos;

- Dl

Dosarele lsloriei- Bucureşti;

=

- DIR =Documente privitul istoria României- Bucureşti;

- DJASI =Direcţia Judeţeană a Arhivelor Statului- laşi;

- OM=Diametru! Maxim al vasului

-DR= Destin Românesc- Chişinău;

- DRH =Documenta Romaniae Historica- Bucureşti:
- D/01 =Documente privitoare la istoria oraşului laşi- laşi;

-EBPB

=

Eludes Byzanlines el Post-Byzanlines- Bucarest:

- EDP =Editura Didactică şi Pedagogică- Bucureşti;
- EE=Editura Enciclopedică- Bucureşti·

-FIMPRS =File din lsloria Miii/ară a Poporului Român. S!udii- Bucureşti;
-EHR =:' English Historical Review- London;
-ES

Era Socialislă- Bucureşti;

=

- EŞE =Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică- Bucureşti;
- ed. = editor;

- edit. = editura;
- f. =fi la;

-FC = Forum Cultural- Botoşani;

- ff. =filele;

-FMIL = Foae pentru Minie, Inimă şi Literatură- Braşov, 1838- 1865;
-GB =Glasul Bisericii- Bucureşti;
-H

Hierasus- Botoşani;

=

- H. = Hegira;
- ha = hectar 1 hectare;

-H U

=

Hisloria Urbana, Sibiu- Bucureşti;

-HUS = Harvard Ukrainian Sludies-Cambridge Mass.;

-JESHO=Journal ofthe Economic and Social 1-/istory ofthe Orienl- Leiden;
- 1 =Înălţimea vasului:
- INBMIM =Ioan Neculce. Bule/inul Muzeului de ls/orie a Moldovei- laşi:

-IMFANS =lzveslija Moldavskogo Filiala AN SSSR- Kişinev;
-JTS= Journal ofTurkish Sludies-Cambridge Mass.:

-JGO = Jahrbucher fiir Geschichle Osleuropas- MUnchen:
- LC =Lupta de Clasă- Bucureşti;

- LÎP

-LR

=

=

Lupta Înlregului Popor - Bucureşti. din 1990 a devenit RIM = Revisla de lslorie Mililară -

Bucureşti

Limba Română- Chişinău:

- Lucrările= Lucrările simpo:ionului in/emoţional Originea lălarilor. Locul/ar În România şi lumea
-

/urcă (Constanta. 17-20 noiembrie 1994):
MA =Memoria Anliquilalis- Piatra eamţ:

- MCA = Maleriale şi Cercelări de Arheologie- Bucureşti:

-MI= Maga:in ls/oric- Bucureşti:

- MIA = Materiale de lslorie şi Arheologie- Bucureşti;
- MID

-MMS

=
=

Magazin ls/oric penlru Dacia- Bucureşti:
Milropolia Moldovei şi Sucevei- laşi:

- MN =Mu:eul National- Bucureşti:

-MOR = Monilorul Oficial al României- Bucureşti:

- MSSIA R = Memoriile Secţiei de Sliinte Isiorice a Academiei Române- Bucureşti;
-NRL = Neamul Românesc Lilerar- Yălenii de Munte:

- p. = pagina:

- pp. =paginile:

-RA =Revisla Arhivelor- Bucureşti:
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- RAJBT

=

Repertoriul Arheologic al Judeţului Botoşani, întocmit de Alexandru Păunescu. Paul

Şadurschi, \l_asile Chirica. voi. 1- 1 1, Bucureşti, 1976,395 p.

-RArh
- Rdl

=

=

Revista Arheofogică- Chişinău:

+

hărti;

Revista de Istorie- Bucureşti:

-REF =Revista de Etnografie şi Folclor- Bucureşti:
-RFR =Revista Fundaţiilor Regale- Bucureşti:

-REI

=

Revue des Etudes lsfamiques- Paris:

- RER =Revue des Etudes Roumaines- Paris;

- RESEE =Revue des Etudes Sud-Est Europeenes- Bucarest:

-RHSEE =Revue Historique du Sud-Est Europeen- Bucarest:
- Rl =Revista Istorică- Bucureşti;

-RIAF =Revista pentru Istorie, Arheologie şi Filologie- Bucureşti;
- RIHM =Revue Internationale d'Histoire Militaire- Buearest:

-RIMed =Revista de Istorie Medicală- Bucureşti:

-RIMofd =Revista de Istorie a Moldovei- Chişinău;
-RIR =Revista Istorică Română- Bucureşti:

-RITL =Revista de Istorie şi Teoria Literară- Bucureşti;
-RM =Revista Muzeelor- Bucureşti:

-RMM-MIA = Revista Muzeelor şi Monumente/ar-Monumente Istorice şi Artă- Bucureşti;
-RPH =Roumanie. Page d'Histoire- Bucarest;

-RREI = Revue Rownaine des Etudes lnternationafes
-RRH =Revue Roumaine d'Histoire- Bucarest:

Bucarest;

-RRSI = Revista Română de Studii Internaţionale- Bucureşti;
-R 1 = Rivisla degli Studi lnternazionale- Roma;
-Rsl =Romana- Sfavica- Bucureşti:
-RT =Revue de Transylvanie- Cluj;

-SA = Sovetskaja Arheologhija- Moskva;

-SAHIR =Studia el Acta Historiae ludaeorum Romaniae - laşi:
-SAI =Studii şi Articole de Istorie- Bucureşti;
-SAO =Studia el Acta Orientalia- Bucarest;

-SCIA =Studii şi Cercetări de Istoria Artei- Bucureşti:

-SCIV =Studii şi Cercetări de Istorie Veche- Bucureşti:
-SCIVA =Studii şi

ercetări de Istoria Veche şi Arheologie- Bucureşti;

-SCN =Studii şi Cercetări de Numismatică- Bucureşti:
-SCŞI =Studii şi Cercetări Ştiinţifice Istorice- laşi;

-SMIM =Studii şi Materiale şi Istorie Medie- Bucureşti;

- SMIMod =Studii şi Materiale de Istorie Modernă- Bucureşti:
-SMISv =Studii şi Materiale de Istorie. Suceava-

uceava:

- MMIM =Studii şi Materiale de Muzeogra.fie şi Istorie Militară- Bucureşti:

- s.n. =serie nouă:

- SOF =Siid- Ost Forschungen- MUnchen:

- Rdl =Studii. Revistă de Istorie- Bucureşti:
- T =Studii Teologice- Bucureşti:

-SUBBH = tudia Universitatis ((Babeş-Bolyai)). Hisloria-Cluj Napoca:

- s.v. =serie veche:

-TMIR = Te=aurul de Monume/1/e Istorice pentru România- Bucureşti:
-TOEM = Tiirk-i 'Osmcmi Encumeni Mecmua 'si- Istanbul:
-TR =Transylvanian Review- Cluj:

- v. =vezi:
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Maria D IACONESCU

PIESE D I N VECHEA COLECŢ I E A M UZEULUI J UD EŢEAN BOTOSANI,
D E LA CORLĂTENI, JUDEŢUL BOTOŞANI
T,. iteratura arheologică a înregistrat î n fiecare a n noi mărturi i documentare , noi luări de
U poziţii referitoare la periodizarea evoluţiei culturi i Cucuteni. In acest demers arheologii

români, de-a lungul celor peste 1 25 de ani de cercetări ai acestei culturi, au �cut eforturi conjugate
pentru lămurirea diverselor aspecte ale dezvoltării civil izaţiei Cucuteni în spaţiul românesc. In fapt,
istoricul acestei culturi se suprapune cu începutul arheologiei din România. Prof. 1 . Nestor 1 , conştient
că doar o cercetare sistematică va putea da roade, a iniţiat şi a condus cercetări le arheologice din
bazinul J ij iei.
Cercetările de la Corlăteni (punct Ţarină) din anii 1 94 9 - 195 1 , au relevat un material
interesant, din păcate cunoscut doar în parte, din rapoartele preliminare de săpătură, care u lterior au
determinat clasificarea fazelor din etapa A-B a c ulturii C ucuteni. Nepublicarea materialelor
arheologice rezultate din săpături sistematice, cum sunt şi cele de la Corlăteni, constituie un obstacol
important pentru studiul fazei de mijloc al culturii Cucuteni.
In colecţia M uzeului Botosani există un lot de materiale ceram ice care provine din cercetările
de Ia Corlăteni, pe care ne propunem să le publ icăm. Vor fi astfel cunoscute un număr mai mare de
materiale din această aşezare ce vor întregi repertori ul formelor ceramice şi al grupelor stil istice
utilizate la Corlăteni. Faptul că aceste materiale sunt extrem de corodate, parte datorită condiţii lor de
zacere în pământ, a uzurii funcţionale sau a tehnicii de restaurare folosite cu mulţi ani in urmă, face
difici lă distingerea decorul ui, a culorilor, ce abia se zăresc.
Ceramica analizată este de cal itate, arsă la roşu. Puţine fragmente au culoarea cenuşie la
interior şi roşie la exterior. Vasele cu pereţi groşi au în compoziţia pastei cioburi pisate. Dintre formele
prezente la Corlăten i, caracteristice fazei A-B putem enumera: pahare modelate din pastă fină, cu
corpul bombat şi gât redus, străchin i tronconice, castroane cu umărul rotunj it sau în carenă, capace cu
fund plat şi bor evazat, vase cu gura largă şi umăr rotunj it, amfore cu un început de etajare a umărul ui,
vase binoclu cu trei punţi de legătură, vase globulare cu gât c i l indric vertical, vase suport. Se constată
că ceram ica are multe asemănări cu faza precedentă, atât în ce priveşte fonnele cât şi decoru l . Decorul
acestor vase este caracteristic fazei de mij loc al culturii Cucuteni, se des�şoară în registre orizontale
cu respectarea principiului tectonic, delim itate prin benzi albe sau negre. Predomină decorul în sti l p,
benzi pictate cu negru brun sau ciocolatiu pe învel işul alb al vasului. Distingem însă şi decor în benzi
albe umplute cu linii roşii paralele, benzi cruţate cu negru-brun din înveliş, în sti l a.
*

*

*

Pe baza materialului ceramic ammttt mai sus distingem următoarele grupe stil istice ale
decoru lui pictat: benzi albe unitare, cruţate cu negru din învelişul alb al vasului in sti l p; benzi negre
brune, paralele, ce rezervă benzi albe din fond (stil P); benzi roşi i ce alternează cu benzi liniare roşii pe
fond alb (stil p); benzi rezervate cu negru din învelişul alb si ump lute apoi cu linii roşii, paralele, pe
fond alb (stil a).
Din inventaru l pieselor de la Corlăteni, aflate în colectia M uzeu lui Judeţean Botoşani nu rezultă
existenţa altor grupe stil istice. O bună cunoaştere a repetiori ului de forme, decor, grupe stilistice,
asocierile lor pe forme de vase, provenind din diferite aşezări vor putea contribui cu siguranţă la o
'incadrare corectă a staţiuni lor intr-o schemă de period izare.
1 1. Nestor, Al. Alexandrescu,

E. Comşa, S u�die rea so cietătii omeneşti de la in ce puturile b arbariei din nordul Moldovei.
pp. 68-76; ldem, Săpăl llrile de pe
şanlierele 1 'ale aJijiei (laşi-Bo/Oşani-Do ro hoi) in anul / 950, ln SCII', 2, 1. 1951, pp. 84-94.

Activi/ale a şamie rului de săpăl llrile arheologice l aşi-Boloşani-Do ro hoi, în SCII', 1, 1, 1950,
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1.
Vas globular
1 : 1 3 cm; DG: 10,5 cm. OM: 27; 08:9 cm
lnv. 770
Lucrat din pastă fină, ars oxidant. Are gât cilindric, gura
strâmtă, buza uşor înclinată spre interior, corpul bitronconic,
dezvoltat şi oarecum turtit, carenat pe diametru) maxim. U mărul e
scos în evidenţă printr-un prag circular aflat la baza gâtului. Pe gât, motive foliacee rezervate cu roşu
brun din învelişul alb al vasului, tlancate de benzi arcuite. Zonele decorative pe gât sunt separate prin
două benzi albe verticale, aşezate opus. Registrul următor, p ictat tricrom, se desfăşoară pe corpul
vasu lui. Decoru l e compus din benzi circulare negre, intercalate de benzi multiliniare roşii, paralele,
orizontale, pe fond alb. Partea inferioară a vasului e pictată cu alb.
�

2.
Vas globular ( fragment)
1: I l cm; OM : 18 cm; Gr. 0,8 cm
lnv. 169 1
Fragment d intr-un vas globular cu gura strâmtă,
verticală, albiat la baza gâtului, umăr rotund, frânt in carenă in
zona diametrului maxim, cu o proeminenţă - toartă străpunsă
vertical. Este realizat din pastă fină , ars oxidant, miezul cenusiu. Decorul se desfăşoară în două
registre orizontale, delim itate prin benzi mu ltiliniare roşii. La rândul lor, registrele sunt împărţite în
metope prin benzi verticale. E pictat tricrom, pe gât se observă benzi liniare roşii, atât verticale cât şi
orizontale trase pe fondul alb - gălbui al vasului. lnterspaţiul e pictat cu negru întins. Decorul de pe
umărul vasului e compus din două motive rombice, realizate cu ajutorul benzilor liniare roşi i pe fond
alb, interspa�ul fiind pictat cu negru intins. Rombul interior e omamentat cu patru motive foliacee
simetrice, aşezate cruciform, rezervate cu negru din fondul alb- gălbui al vasului.
3.
Vas globular (fragment)
1: 8,5 cm; OM: 1 1 ,5 cm
l nv. 1692
Fragment de vas globular cu gât vertical, modelat din
pastă fină, ars secundar. Umărul este scos în rel ief printr-un m ic
prag, carenat în zona diametrului maxim. Este omamentat cu
benzi în spirală şi linii de legătură între ele , pictate cu roşu pe
fond alb. In partea inferioară a fragmentului se observă o perlă
fol iacee real izată deasemeni cu ajutoru l unor benzi lin iare.
4.
Pahar
1: 1 O mi; DG: 8 cm; OM: I l cm
l nv. 787

Modelat din pastă fină, ars oxidant. Are corpul bombat spre
bază, gâtui uşor tronconic, o tortiţă laterală străpunsă orizontal la baza
gâtului, fundul slab conturat. Decorul se desfăşoară pe două registre
orizontale, delim itate de benzi circulare albe, rezervate din fondul
vasu lui. Motivele decorative pe gât sunt pictate cu roşu pe fond alb,
interspaţiile pictate cu negru.Registrul acesta este impărţit in două
metope decorate identic cu romburi realizate din benzi lin iare ce
ocrotesc interior două arcuri aşezate opus. Corpul vasu lui e pictat
bicrom cu negru pe fond alb, cu motive spiral ice, cu volute răsucite,
şters in cea mai mare parte.
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5.
Pahar (fragmentar)
1: 9,5; DG: 10 cm; DB: 5 cm
lnv. 1703
Lucrat din pastă fină, ars oxidant. Are formă tronconică, umărul
uşor rotunj it, gura largă, baza redusă. Pictat bicrom cu roşu pe fond alb. Pe
corp alternează patru benzi late si patru benzi multi lin iare al căror număr
creşte de la două benzi liniare la bază, până la cinci benzi la gură. Pe
interior, marginea buzei e pictată deasemeni c u roşu.

Pahar (fragmentar)
6.
1: 6 cm; DG: 8 cm;
Fără număr de inventar
L ucrat din pastă fină, ars oxidant. Fragment dintr-un pahar cu
gâtui aproape drept si corp bombat. S-a pictat pe fondul alb al vasului
motivul i n zig-zag în benzi orizontale ce îmbracă vasul de j ur împrej ur.
Zig-zagul pictat cu negru-brun este real izat prin juxtapunerea a două
zig-zaguri. I ntre l i n i i le frânte ale zig-zagului s-a pictat cu roşu,
rezultând in final un spaţiu de fond alb cu laturi le în dinţi de fierăstrău,
ceea ce d uce la o dublare a motivulu i . Pe buză, exterior, apar mici
liniuţe ce sugerează continuarea motivelor decorative, infinitul. Interior sunt pictate cu roşu motive
arcuite, benzi liniare.
7.
Pahar fragmentar
1 : 9 cm; DG : 8 cm;
lnv. 1709
Modelat îngrijit din pastă fină, consistent, bine ars. Are gâtui
aproape drept, corpul bombat. Pe fondul alb al vasului s-au pictat succesiv
benzi negre late şi benzi liniare roşii. Pe buză in interior e pictat cu alb, iar
marginea cu negru.
8.
Pahar fragmentar
1 O cm; DG : 8 cm;
lnv. 1599
1:

Modelat din pastă foarte fină, ars oxidant. Are buza adusă uşor spre
interior, gâtui aproape drept, corpul bombat, fundul mic şi slab conturat.
Registrele tectonice sunt delimitate printr-o bandă circulară albă, rezervată
cu roşu din fond. Este ornamentat cu ghirlande de benzi lin iare roşii pe
înveliş alb, in două registre: unul pe gât şi unul pe pa1tea dezvoltată a
vasului. In interior e pictat in întregime cu alb, iar pe marginea buzei cu roşu.
9.
Pahar fi·agmentar
1: 9,5 cm; D M : 8,5 cm
lnv. 1704
Modelat din pastă fină, ars oxidant. Are buza aproape dreaptă,
gâtui del i m i tat de corp printr-o uşoară şănţuire, partea inferioară bombată,
fundul slab conturat. Pictura e ştearsă pe alocuri. Este ornamentat pe trei
registre. Pe gât e pictat tricrom, pe fondul alb al vasului s-au trasat benzi
liniare roşii arcuite, iar interspaţiile s-au umplut cu negru.AI doi lea
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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registru, pe corpul vasului , s-a pictat motivul în spirală cu capete răsucite, în bandă unitară, însotit de
benzi de legătură real izate cu negru pe fond alb.Spre baza vasu lui s-au trasat patru benzi liniare,
c irculare, roşii, încadrate de benzi circulare negre.
1 0. Castron
1 : 5,5 cm; DG : 1 4 cm; DM: 16 cm
lnv. 78
Vas lucrat din pastă fină, ars oxidant. Are buza înclinată spre
interior, umărul rotunj it iar corpul uşor arcuit şi aplatizat, fundul
nedefinit. Registrele tectonice sunt delimitate de benzi circulare
rezervate cu brun din fond. Exterior vasul e pictat tricrom cu roşu şi
negru pe fond alb. Zona de pe buză prezintă o friză compusă din perle
albe, cruţate cu negru-brun şi fli:tncate de benzi arcuite, înguste, roş i i .
Fundul vasului e decorat c u două motive simetrice aşezate opus, pictate cu roşu şi negru sub forma
unor cercuri concentrice ce includ arcuri negre divizate de două scurte benzi liniare. Lnterspa� ile sunt
pictate cu �egru întins ce cruţă două buline albe aşezate opus.
1 1 . Castron
1 : 7, 5 cm; DG: 1 7 cm; DM: 19 cm
lnv. l 6 74 2
Vas realizat din pastă sem i fină, ars oxidant. Are
buza încl inată spre interior, umărul putin rotunj it, corpul
arcuit, fundul aplatizat. Pictat doar exterior cu roşu- brun
pe fond alb, în două registre, delimitate printr-o bandă circu lară. Decorat neglijent, pe buză prezintă o
friză compusă din perle cruţate tlancate de benzi arcuite. Aceste motive ornamentale sunt separate de
benzi lin iare piezişe pe o parte, iar în zona opusă prin benzi l iniare oriwntale. Decorul celui de al
doi lea registru, fundul vasului, constă în benzi liniare roşii pe învelişul alb în motive cu dublu efect,
pictat şi rezervat. Benzile arcu ite sunt dispuse în două sectoare egale ce se desfăşoară concentric în
jurul a două perle ovoidale cruţate din albul învel işului, aşezate opus, secţionate de câte două benzi
lin iare.
1 2 . Castron.
1 : 10 cm; DG : 24,5 cm; DM: 27,5 cm
lnv. 6 84 3
Este modelat d i n pastă bună, ars oxidant. Are
buza uşor rotunj ită, aplecată spre interior, umărul uşor
carenat, corpul arcuit şi aplatizat, fundul lab conturat,
uşor albiat. Decorul bicrom, este putern ic corodat. Se mai disting pe o parte a vasului benzi roşi i
liniare, lungi, trase pieziş pe buza vasului ş i altele mai scurte, arcuite, pe fondul alb a l vasu lui.
13. Castron (fragmentar)
1: 6 ,5 cm; DM: 18 cm
lnv. 1690
Vas fragmentar modelat din pastă bună, ars
oxidant. Are buza uşor rotunj i tă, aplecată spre interior,
umărul carenat, corpul arcuit şi aplatizat. E pictat
bicrom cu roşu pe fond alb. Registrele decorative sunt
delim itate prin benzi c irculare pictate şi rezervate. Pe buză decorul are aspect metopic, dat de două
grupări de benzi liniare ve1ticale ce împart în două această suprafaţă. Aici s-au trasat benzi liniare
lungi, trase pieziş, însoţite de benzi arcuite. Zona inferioară uti lizează acelaşi mod de decorare, cu
benzi liniare, cruţate şi pictate cu roşu pe alb, pe acest fragment disti ngându-se benzi lin iare arcuite. Pe
ambele registe interspaţi ile sunt umplute cu roşu.
20

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

Maria Diaconescu, Piese elin vechea colecţie a M uzeului Judeţean Botoşani, ele la Corlăteni, judeţul Botoşani

1 4 . Castron
1 :6,5 cm; O M : 22 cm
Lnv. 1 698
Fragment de castron. Realizat din pastă densă,
cu amestec de cioburi p isate, ars oxidant. Vasul are
buza rotunj ită, încl inată spre interior, umărul ascuţit, în carenă. Corpul este usor arcuit, aplatizat,
fundul nedefmit. I nterior vasul a fost pictat în întregime cu roşu- brun. Exterior, pe acelaşi fond roşu
brun s-a decorat cu alb pe două registre, pe buza şi pe corpu l vasul ui, delimitate prin benzi circulare
p ictate şi rezervate. Zona de pe buză prezintă o friză compusă d in triunghi uri realizate cu aj utorul unor
benzi liniare ce se întilnesc alternativ pe buză sau pe umărul vasului. Fundul este omamentat cu benzi
l i njare arcuite.
1 5.
Castron
1: 1 8 cm; D M : 1 2 cm
lnv. 6772
Fragment de castron, modelat din pastă ce are drept degresant
cioburi p isate, ars oxidant. Are corpul tronconic, buza aplecată spre
interior, umărul rotunj it. Este pictat cu negru-ciocolatiu pe fondul alb
al vasul u i . S-au pictat volute spiralice mari ce rezervă totodată benzi
albe de aceeaşi lă�me, dănd impresia unui motiv dedublat. In interior,
pe buza vasului, pe acelasi fond alb a fost trasată o bandă neagră
unnată de două benzi l i n i are roşii, orizontale.
16.
Vas binocl u (fragmentar)
1: 1 8 cm; DG : 13,5 cm
Inv. 659 1
Lucrat din pastă sem ifină, cu cioburi pisate ca degresant, ars
oridant. Se păstrează jumătate din vas, punţile de legătură rupte. Decorul
este corodat. E omamentat cu roşu-brun pe fondul alb al vasul u i . Decorul
se împarte în trei zone potrivit părţilor componente ale vasului: pe pâlnii
şi pe corpul c i l indric . Pe pâln i i se disting benzi mai mult sau mai puţin
arcuite, iar pe corp, zona centrală, s-au trasat benzi l iniare aproape
orizontale. Pâlnia superioară are marginea p ictată cu roşu- brun de jur
împrej ur, completată cu trei benzi oblice alăturate.

17.
Vas binoclu ( fragmentar)
1 : 1 9 cm; DG : 1 3 ,4 cm
l nv. 6549
Modelat d i n pastă semifină, ars oxidant. Se păstrează un corp din
cele două, puntea de legătură de jos şi j u mătate din cea de mijloc. Este
oman)entat bicrom cu brun pe fond alb. Pâl n i i le sunt pictate cu spirale
flancate de benzi arcuite. Zona de m ij loc este ornamentată cu dungi
orizontale negre, iar fragmentul de punte cu benzi arcuite. Pâlnia
superioară e pictată interior cu trei benzi negre ce se întretaie în zona punţii
superioare.
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1 8.
Strachină ( fragmentară)
1 : 4 cm; O M : 10 cm
lnv. 1 700
Modelată d in pastă foarte tină, arsă oxidant. Este p ictată atât
interior cât şi exterior cu roşu pe fond alb, cu motive distribuite pe buză şi
pe suprafaţa corpului. Pe fragmentul păstrat, exterior se observă două
motive fol iacee rezervate din inveliş cu roşu, ce p leacă de la baza vasului
şi ajung pe marginea buzei. Decoru l e completat de benzi liniare d ispuse arcuit în zona umăr-buza
vasului. Pe interior se văd doar trei benzi pictate cu roşu pe invel işul alb.
19.
Strach ina ( fi·agmentară)
1 :4,5 cm; O M : 1 4 cm
l nv. 1 697
Lucrată din pastă semi tină cu c ioburi p isate în compoz1ţ1e, ars
oxidant, însă incomp let pentru că miezul este cenuşiu. Umărul este uşor
arcuit, b uza încl inată în afară, fundul slab conturat. Pe umăr are o
proeminenţă străpunsă orizontal . E pictat bicrom pe ambele feţe cu roşu pe
fond alb. Exterior, pe buza vasului, motivul omamental e realizat cu aj utorul benzilor liniare înguste şi
late, verticale si p iezişe ce-i dau vivacitate şi în acelaşi timp un aspect metopic. Fundul vasului prezintă
benzi circulare. I nterior, pe fragmentul păstrat, se văd benzi liniare p iezişe, p ictate si rezervate.
20.
Vas cu umăr rotund
1 : 1 9 cm; DG: 28 cm
lnv. 1 679
Modelat din pastă tină, ars oxidant, uniform . S-a păstrat j umătate
din vas. Acesta are gâtui scurt, buza răsfrântă în afară, corpul bombat, gura
largă, umărul rotund, fundul puţin definit. Are o tortiţă laterală pe linia
d intre gât şi umăr străpunsă orizontal . B uza vasului e uşor lăţită, iar pe
j umătatea aceasta de vas păstrează două "ciocuri" trase exterior, cu rol
omamental (probabi l au fost patru). Pe fondul alb al vasu lui s-a pictat cu roşu şi negru. Registrele
tectonice orizontale sunt delim itate prin benzi circulare rezervate cu brun spre· bază şi roşu deasupra
umărului. Buza vasului e decorată cu scurte liniuţe roşii, trase pe lăţime. Registrul superior prezintă o
friză compusă din perle albe cruţate cu negru - brun din inve l i ş, ornamentale cu scurte l in iuţe verticale.
Acestea sunt tlancate de benzi arcuite, înguste, roşii. I ntre aceste motive s-au tras benzi multilin iare,
piezişe, roşii. l nterspaţiul e pictat cu negru intins. Pe corp decorul e compus din motive spiralice l i niare
p ictate cu roşu legate tangent de benzi multi liniare ros i i . "frunze" zimţate rezervate. l nterspaţiul e
p ictat cu negru întins. Interior, pe buză s-au p ictat pe fond alb benzi lin iare arcuite roşi i între care sunt
arcuri pl ine, negre, aproape şterse.
21.
Vas cu gura largă
1 : 20 cm; DG : 1 8 cm; O M : 23 cm
l nv. 6560

�

~~

Modelat din pastă de calitate, densă, arsă la roşu. Are gâtui relativ
cilindric, buza evazată, corpul scund, arcuit, fundul larg, p lat, nedefinit. Pe linia
dintre gât şi umăr sunt prevăzute două tmtiţe perforate orizontal. Decorul se
desfaşoară în trei registre orizontale, cu respectarea principiului tectonic.
Vasului i-a fost apl icată în întregime culoarea de fond, albă, peste care s-a . '-------'
p ictat cu roşu. Primul registru e decorat cu benzi albe unitare, în fapt spirale simple îmbucate
orizonta le, interspaţ i i le fi ind ocupate cu culoare roşie. Gâtui vasului e decorat cu benzi un itare,
orizontale. Pe corpul dezvoltat se desfaşoară volute spiralice mari cu benzi de legătură între ele.
Interior pe gât, pe fondul alb s-a p ictat cu aceeaşi cu loare roşie, benzi arcuite aşezate opus ce include
între ele un mot i v în T în bandă lată.
22
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22.
Vas suport cu picior
1 : 1 5 ,5 cm; DG:23 cm; DB: 1 7 cm
Inv. 6 5 86
'
'

Modelat din pastă sem i fină, cu ceramică
p isată în compozitie, ars oxidant. Piesa prezintă un
picior suport, c i l indric, evazat la bază. Pe acest
picior se află o strachină tronconică. In zona dintre picior şi recipient se mai păstreză una d intre
proeminenţe străpunse orizontal. Decorul comportă două registre decorative p ictate bicrom: interiorul
străchinii şi p iciorul suport. Pe fi·agmentul rămas, strachina vasului e decorată cu benzi d i spuse arcuit,
pictate cu negru pe fondul alb-gălbui al vasul u i . Sub buză s-a trasat cu negru o bandă liniară lată. Pe
p icior motivele decorative, ove largi, sunt rezervate cu brun din fondul alb gălbui prin benzi de lă�me
variabi lă, arcuite, din întîlnirea acestora rezultând un motiv oarecum cruci fonn in care s-a rezervat o
mică perlă fol iacee.
\

'

23.
Amforă
1 : 3 7 cm; DG: 1 0,5 cm; DM :33,5 cm; DB: 1 5,5cm
lnv. 678 1
Vasul e l ucrat din pastă semifină, cenuşiu-albic ioasă. Are gura
strâmtă, gâtui c i l indric, despărţit de umăr printr-o albiere destul de
pronunţată. Amfora prezintă un început de etajare a umărul u i marcat
printr-o uşoară albiere. Pe corpul bitronconic sunt prevăzute patru
proeminenţe-torţi aşezate opus: două mai mari, situate pe d iametru!
maxim, perforate vertical şi două mai mici aflate deasupra celor mari, la lim ita dintre cele două etaje
ale umăru lui, străpunse orizontal. Pictura în cea mai mare parte ştearsă, comportă două sti luri pe acest
vas. Pe umărul superior decorul e împărţit metopic prin benzi lin iare roşii, verticale, ce pleacă de la
baza gâtu l u i până în dreptul celor două mici proem inente aflate sub primul umăr al vasului. Motivul
omamental pe primu l umăr e compus din benzi albe, late, rezervate cu negru-brun din învel isul alb al
vasul uj şi umplute cu linii paralele roşi i ce se des�şoară sub forma unor spirale îmbucate. Partea
dezvoltată a vasu l u i e p ictată cu dungi negre-brune pe înve l işul alb, cu motive spiralice mari, aşa încât
apar sub aspect dub l u : p ictat si rezervat.
24 .
Capac
1 : 9,5 cm; DG : 1 9 cm; DB: I l ,5 cm
lnv. 6874
Vas modelat din pastă bună, ars oxidant. De tip "coif suedez",
are fundu l plat, corpul arcuit, borul evazat, o tort iţă laterală străpunsă
vertical pe l inia corpului. Decorul este foarte corodat, sters, dar din
ceea ce se mai observă, b uza vasului a fost marginită de o bandă liniară, iar pe corp se desfăşoară
motivul în "ghirlandă" realizat cu negru pe fond alb.
25.
Capac
1 : 7, 3 cm; DG: I l cm; DB: 7, 5 cm
lnv. 6637
Modelat d in pastă semifină ce are în compoziţie materiale
organice. Vasul de tip "coif suedez" are fundul p lat, corpul arcuit,
borul evazat . Are în loc de tortiţe, două străpungeri ve11icale prin
muchia fund ului vasului, una dintre ele ruptă din vechime. Decorat cu
roşu pe fond alb, în două registre. Pe buză, benzi liniare înguste, paralele. Pe corp, atât cât se mai
observă, s-au pictat benzi arcuite de grosimi variabile.
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26. Capac
1 : 8 cm; DG : 1 6, 7 cm; DB: 1 1,5 cm
lnv. 67 1 5
Modelat din pastă fină, ars oxidant. Capac de tip "coif suedez", are
fundul uşor albiat, umărul arcuit, demarcat printr-o uşoară albiere de borul
evazat al vasul u i . Pe diametru( maxim era prevăzut cu două tortiţe
străpunse vertica l . Este decorat tricrom pe corp şi pe buza vasului,
omamentat cu un sistem de benzi liniare roşii, grupate câte trei, patru, pe fondul alb. lnterspaţiile sunt
pictate cu negru întins. Pe fragmentul de fund se observă două benzi l iniare trase c ircular pe margine
de la care pleacă spre centru benzi liniare pictate cu roşu pe fond alb.
27.
Cupă mare
1 : 14 cm; DM : 1 4, 8 cm; DG : 14 cm
lnv. 6740
Real izat din pastă bine aleasă, densă, ars secundar. Vasul are gura
largă,gâtul înalt, tronconic, partea inferioară bombată, bitronconică, fundu l
slab conturat. Registrele decorative sunt delimitate tectonic. Este p ictat bicrom
cu roşu pe fond alb, în trei registre orizontale, suprapuse. Registrul superior de
pe buza vasul ui, e decorat cu benzi lin iare piezişe. Gâtui e omamentat cu benzi
orizontale simple. Următorul registru comportă benzi liniare, piezişe, iar pentru
a da vivacitate piesei s-au trasat şi benzi lin iare mai late.
28.
Vas cu gât înalt ( fragment)
1 : 1 8 cm; D M : 1 2 cm
l nv. 1 693
Fragment de vas bitronconic, modelat din pastă grosieră cu
ceramică pisată în compoziţie, ars oxidant. Are buza uşor răsfrântă în
afară, gâtui înalt. Pe fragmentul păstrat se observă decorul primelor
registre delimitate prin benzi orizontale suprapuse ce respectă principiul tectonic. Motivele
ornamentale se constituie din benzi spiralice înso�te şi de benzi scurte piezişe pictate cu negru ce
rezervă din înveliş benzi albe de aceeasi lă�me, astfe l că motivul pare dublat.
29.
Vas tronconic
1 : 25 cm; DG : 3 3 , 5 cm; D M : 34 cm; DB 1 3 ,4 cm
l nv.6800

Vas lucrat din pastă grosieră, cu cioburi pisate în compozi�e,
suprafeţele insuficient netezite, ars oxidant, de culoare galben-cenuşie.
Are forma troncon ică, buza curbată spre interior, fundul plat. Sub
diametru( maxim al vasului se află patru proeminente de tip toartă,
dispuse simetric, cu perforaţie orizontală. Exteriorul a fost acoperit cu o angobă alb-cenuşie.

THE ARHA E OL OG ICAL P l ECES FR OM ANCI E N TC OLLEC TI ON OF' B OTOŞANI
DIS TRIC T M US E U M , DISC OVERED A TC ORL ĂTE N I - B OTOŞANI
(Su m m a ry)
The a1ticle presents a few ancient archaeological p ieces, in catalaogue form, from the old
col lection of the Botoşani District M useum, di scovered at Corlăteni - Botoşani by Romanian
archaeologist 1. Nestor, in 1 949 - 1 95 1 .
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A urel MELNICIUC

CERAMICA DE TIP CUCUTENI C
DIN AŞEZĂRI L E DE FAZĂ A-B A CULTU R I I CUCUTENI
DIN J UDEŢUL BOTOŞAN I
� eramica de tip Cucuteni C s-a impus, după defin irea sa de către H . Schmidt 1 , ca parte
V componentă a problematic ii generale a origin i i şi evoluţiei culturii Cucuteni, bucurându-se
de atenţia istoriografiei româneşti şi a celei străine, îndeosebi după încadrarea acestui fenomen zonal în
procesul mai vast al migraţiilor populaţi i lor stepice, de la sfărşitul eneoliticului, în arealul central
european şi balcanic şi al transformărilor etnoculturale ce i-au urmat.
Definită de la bun început ca element străin, intruziv, ceramica cu scoică pisată în pastă a
generat n umeroase controverse privitoare la originea şi evoluţia sa în medi u l civi l iza�ei Cucuteni
Tripolie şi a raporturilor pe care le stabilesc purtătorii celor două culturi.
Pentru perioada de m ij loc a culturi i Cucuteni, faza Cucuteni A-B, ceramica de tip C reprezintă
un moment al transformărilor şi al sintezelor culturale, manifestate prin interpătrunderi ale tehnici lor şi
motivelor decorative ale ceramicii şi apariţia unor elemente de sinteză. Apariţia decorului imprimat cu
şnurul reprezintă un moment de importanţă maximă pentru analiza raporturilor cronologice dintre
civiliza�a cucuteniană şi transformări le ce survin în Europa centrală şi de sud-est în această perioadă.
ste momentul când dispar vechile civi liza�i agrare europene, parţial sub impactul migraţii lor
popula� ilor din stepele nord-pontice. Civil izaţia Cucuten i-Tripolie rezistă acestor prime influenţe
tepice, datorită superiorită� i sale culturale şi rela�ilor paşnice, de natură economică, pe care au putut
să le impună comunită�lor nord-pontice.
l nţelegerea momentului apariţiei ceram icii de tip C, a evolu�ei şi impactului ei asupra
popula�ei autohtone, în contextu l acestor sch imbări, este de o importanţă maximă pentru abordarea
generală a problematicii societăţii cucuteniene.
În stad iul actual al cercetărilor, datarea unui sit cucutenian în func�e de prezenţa sau nu a
ceramicii decorate cu şnurul este uneori corectă, alteori, însă, se pretează la alte interpretări. În acest
ens, stud iul de faţă doreşte să completeze informaţiile acumu late până în prezent, prin cercetarea şi
prezentarea unui set de materiale arheologice inedite proven ind din aşezări le de fază Cucuteni A-B din
j udeţul Botoşan i .
I ST ORICU L CERCET ĂR I LOR
În istoriografia fazei Cucuteni A-B trebu ie încadrate şi preocupările cercetătorilor de a analiza
originea şi evoluţia acestui interesant aspect: ceramica de tip Cucuteni C. Această componentă a
civil izaţiei cucuteniene s-a bucurat de o atenţie deosebită în cercetarea românească şi străină. Acest
lucru se datorează probabil legăturii stabi lite între ceramica de tip C şi fenomenul m igraţii lor
popula� ilor de stepă din zona estică a Europei în arealul vechi lor civil izaţii agrare din spaţiul carpato
danubian şi balcanic.
Problematica acestei categorii ceram ice a generat numeroase d iscuţii şi teori i , referitoare, mai
ales, la originea acesteia, a caracterului său intruziv, a evoluţiei sale st il istice, dar şi a raportului său cu
ceramica pictată, manifestat prin influenţe reciproce. Acest caracter intruziv al ceramicii Cucuteni C,
cu care sunt de acord majoritatea specialiştilor, a fost stabilit de la bun început de Hube1t Schmide
1 Hubert Schmidt, Cucuteni in der Oberen Moldau. Rumănien. Die bejestigte Siedlung mit bemalte Keramik von der

Steinkupfor=eit in bis die vollentwickelte Bron=e=eit, Berlin-Leipzig, 1 932, pp. 42-45.

2 ibidem, pp. 42. 80. 1 05 .
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care o defineşte ca o specie ceramică străină, evident primitivă, ce trebuie considerată ca fi ind de altă
origine. Î n monografia sa despre Cucuteni întâlnim şi primele reproduceri (circa 40 fragmente) ale
ceramici i modelate d in pastă amestecată cu scoică. Tot H ubert Schm idt este cel care face
corespondenţa acestei categori i cu ceramica cucuteniană, considerând-o cel mult paralelă cu faza
3
Cucuteni B, însă cel mai probabil ulterioară ei . Cercetătorul german se pronunţă şi asupra origin i i
ceram icii cu scoică pisată, emiţând ipoteza origini i nordice a acesteia, fiind astfe l legată d e răspând irea
4
culturii arctico-baltice .
După al doi lea război mondial asistăm la numeroase alte menţiuni şi abordări ale acestei
categorii ceramice, ca urmare a intensificării cercetări lor arheologice din România şi în spaţiul
tripolian. V ladimir Dumitrescu menţionează şi c lasifică decorul şi formele ceramicii Cucuteni C, cu
5
ocazia săpăturilor de la Traian-Dealul Fântânilor . Ion N estor şi Eugenia Zaharia au interpretat
ceram ica de tip Cucuteni C ca urmare a săpături lor întreprinse în arealul d intre Carpaţ i i Orientali şi
Prut (Corlăteni, Fedeleşeni), împingând primele sale mani festări spre sf'arşitul fazei Cucuteni A6 . Tot
ei sunt cei care definesc, pentru prima dată, specia ceram icii de interferenţă dintre elementele
7
cucuteniene şi cele specifice ceramicii de tip Cucuteni C .
Asupra provenienţei şi evoluţiei ceramicii cu decor şnurat în med iul cucutenian au emis opinii
şi cercetătorii Sebastian Morintz şi Petre Roman, care încearcă o încadrare a acesteia într-o primă fază
de evoluţie a sa în context sud-est european. Vor acorda o atenţie deosebită, în acest context, şi
formării , în arealul sudic, a culturi i Cernavodă 1 , care ar fi avut un eventual aport la preluarea decorul u i
şnurat î n arealul cucutenian, probat pentru etapa Cucuteni A - B şi presupus pentru sfărşitul fazei
Cucuteni A 8.
Trebuie menţionat faptul că, in general, în această primă perioadă de cercetare, ceramica de tip
C a fost în general doar menţionată cu ocazia prezentăr i i rezultatelor cercetări lor aşezări lor
cucuteniene şi doar arareori asistăm la studii de analiză comparati vă. Astfel, menţiuni ale ceramicii cu
scoică p isată în pastă le întâlnim în stud i i le şi cercetări le de teren întreprinse de A. Laszl6 la H uşi 9,
10
11
12
M ircea Petrescu-Dîmboviţa la Truşesti şi Cucuteni , V I . Dumitrescu la Hăbăşeşti , Aristotel
Crîşmaru la Drăguşeni 13 , Ion Dragomir la Bereşti-Dealul Bulgarului1 4, Ion Nestor la Corlăteni 1 5, Paul
16
Şadurschi la Lozna
etc. Totuşi, toate aceste cercetări au permis acumularea unei cantităţi
impresionante de material arheologic. Prin publ icare, acest material a oferit informaţii preţioase
cercetătorilor preocupaţi de acest domeni u şi a generat o serie de stud i i de sinteză, care au încercat să
abordeze, morfologic şi comparativ, ceram ica de tip C ucuteni C. Totodată, coroborarea materialelor
arheologice cucuteniene cu cele di n spaţiul tripol ian a faci l itat apariţia unor teorii privind originea şi
evoluţia in timp a ceram icii cu scoică, dar şi trasarea unor caracteristici definitorii din punct de vedere
al pastei, formei şi decorului de-a l ungul celor trei faze de evoluţie a c u lturii Cucuteni .
Publicarea materialelor- provenind d i n săpături le efectuate d e VI. Dum itrescu la Drăguşeni vin
să completeze şi ele tabloul e lementelor de tip Cucuteni C de la finalul fazei Cucuteni A şi trecerea
spre faza Cucuteni A-B, făcându-se în acelaşi timp şi corelări le necesare cu staţiunule tripoliene
simi lare de la est de Prut (Solonceni 1 1 ) 1 7 .
1 Ibidem, pp. 78, 96.
' Ibidem, pp. 80-8 1 , 1 05 .
� Vladimir Dumitrescu, La station pn!historique de Traian (dep. de Neam(. Moldavie). Fouilles des anm§es, 1 936. 1 938 et l 940.
în Dacia, IX-X ( 1 94 1 - 1 944), p . 3 8 .
6 I o n Nestor e t a l i i , Săpăturile de pe şantierul Valea Jijiei, în SCI V 2, 1 95 1 , 1, p. 7 2 ; ldem, Cu prhlire la periodi=area etapelor
târ::ii ale neoliticului din RPR, în SCJV, 1 959, 1 0, 2, p. 247 şi unn.: Ion Nestor, Eugenia Zaharia Sur la periode de transition de
neolithique li 1 'Âge du bron=e dans / 'aire de la civilisat ion de Cucuteni et de Gumelniţa, în Dacia, N.S., X I I, 1 968, pp. 1 7-43.
7 Ibidem, p. 2 5 .
� Sebastian Morintz, Petre Roman, Aspekte des Ausgangs des Aneolithikums und der Obergangsstule =ur Bron=e=eit im Rawn der
Niederdonau, în Dacia. 1 968, 1 2, p.4 7 Şi unn.
" Attila Utszl6, Cercetări arheologice in aşe=area Cucuteni A-8 de la Huşi. în AM, IV, 1 966. p. 1 9 .
1 0 Mircea Petrescu-Dîmbovi\a, Şantient! Truşeşti. î n SCIV, 4, 1 953, 1 -2 , p p . 1 7-44.
1 1 ldem, Cucuteni, Bucureşti, 1 966, pp. 28, 34.
" Vladimir Dum itrescu. I-lăbăşeşti. Monografie arheologică, Bucureşli, 1 954, p. 390, pl. CXVI/5,9: CXV I I I/8-9.
" Aristotel Crîsmaru. Drăguşeni. Contributii la o monografie arheo/ogică. Boloşani, 1 977, pp. 6 1 -63, I I I .
" Ion Dragomir, Principalele re=ultate ale săpăturilor arheologice de la Bereşti-Dea/ul Bulgarului (1981). judetul Galaţi, în -/,

I X - X I , 1 98 5 . p. 1 02 şi urm.

" Ion Nestor. Săpăturile de pe şantierul l'a/ea Jijiei, SCIV 2 , 1 , 1 95 1 , p. 72 şi um1.
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1 7 Vladimir Dumitrescu,
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Ne atrage atenţia, în ceea ce urmează, abordarea curajoasă a cercetătoarei Ann Dodd-Opriţescu,
care publ ică în 1 980 un studiu de sinteză referitor la ceramica Cucuteni C. Aici sunt analizate
caracteristicile tehnice ale ceramicii cu scoică pisată în pastă, pe baza cărora ni se oferă un vast tabel
comparativ al formelor şi motivelor decorative ale ceramicii de tip Cucuteni C. in acelaşi timp,
concluzii le autoarei combat pe cele ale susţinătorilor originii "stepice" a acestei categorii ceram ice,
optând mai degrabă pentru origini nordice şi o evoluţie internă Rroprie, "operă mai probabilă a
comunităţilor ce trăiau la periferia nordică a ariei Cucuteni-Tripolie" 8. Acest stud i u va fi continuat de
un altul, dedicat ceramicii decorate cu şnurul din arealul culturi lor Cucuteni şi Cernavoda 1 1 9•
Un alt stud iu important din ani i 80 este cel aparţinând lui Ştefan Cucoş, care încearcă o
retrospectivă a cercetări lor şi materialelor de tip Cucuteni C, cunoscute până în acel momene0.
Această descriere a ceram icii de tip C, structurată pe fazele evoluţiei culturii C ucuteni, ar demonstra,
în concepţia sa, caracterul străin al acesteia, dar şi evoluţia sa proprie, complexă, cu diferenţieri care
"
pot fi puse în legătură numai cu cultura originară din care derivă"2 1 . Subiectul va fi abordat şi în cadrul
unei l ucrări mai ample, ce descrie evoluţia culturii Cucuteni, faza B, în zona subcarpatică a
Moldovei22.
Un capitol aparte în cercetarea fenomenului m igraţii lor populaţiilor din stepele nord-pontice în
aria tripoliano-cucuteniană îl reprezintă studi i le publicate de binecunoscuta cercetătoare americană de
origine l ituaniană Marija G imbutas, care opune cele două civi l izaţii : cea a Vechii Europe şi cea a
,.kurganelor" din stepele dintre N ipru şi Volga23. Autoarea analizează, în cadrul mai multor studii, cele
trei valuri de migraţie ale civil izaţiei "kurganelor" şi legătura acestora cu cultura C ucuteni-Tripolie,
una dintre puţinele civil izaţii supravieţuitoare primului val migrator. Ca răspuns la teoriile sale, nu
lipsit de interes ni se pare şi articolul publ icat de VI. Dumitrescu, care vine cu precizări şi completări
importante asupra momentului şi intensităţii acestui prim val de migraţie a populaţiilor stepice în
arealul cucutenian24.
Până a trece în revistă cercetările de ultimă oră ale subiectului în discuţie, nu putem să nu
menţionăm şi eforturile colegilor din spaţiul tripolian şi ale celor dintre Prut şi N istru, ale căror
cercetări, nu puţine, au pern1 is o mai bună sincronizare şi cunoaştere a evoluţiei acestei speci i
ceramice. Astfel, problema raporturilor dintre populaţia tripoliană ş i cu ltura Srednyi Stog a fost
dezbătută în repetate rânduri de cercetătorii ucrainieni Tamara Mov�a25 şi Valentin Dani lenko26• Un
merit deosebit în periodizarea culturii Srednyi Stog şi sincronizarea etapelor acesteia cu cele tripoliene
ii aparţine lui O. Teleghin27 , care încearcă astfel să încadreze apariţia şi uti lizarea ulterioară a decorului
cu impresiuni de şnur. Materialele de tip Cucuteni C rezultate din diverse săpături arheologice sunt
menţionate de T. Passek, dar şi de E. Cerny�28, care, în funcţie de forme şi ornamente, le încadrează în
tabele tipologice.
O abordare deosebită o semnalăm în studiul Nataliei Vinogradova, care analizează materialele
aşezărilor cucuteniene şi tripoliene din punct de vedere al variantelor regionale prezente în teritoriul
dintre Prut şi N i stru, oferindu-ne o necesară sincronizare a acestora cu aşezările descoperite în
România29. In acelaşi context al analizei aspectelor regionale, punctăm şi informaţiile oferite de
regretatul cercetător basarabean Victor Sorochin30.
Reîntorcându-ne în spaţiul cercetărilor româneşti, putem afirma că, începând cu anii 80,
asistăm la diversificarea metodelor de abordare a domeniului aflat în discuţie. Astfel, ceram icii de tip
Cucuteni C îi sunt dedicate capitole separate în cadrul unor lucrări monografice de proporţii. De
1" Alm Dodd-Opriţescu.

Consideratii asupra ceramicii Cucuteni C, în SCIV A . 3 1 , 4. 1 980, p. 554.

1'1 1dem, Ceramica ornamentată cu şnurul din aria culturilor Cuculeni şi Cernavodă /, in
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SC/ 1 A. 32, 4, 1 98 1 . pp. 5 1 1 -528.

Ştefan Cucoş, Ceramica de tip C din aria culturii Cucuteni. MA. XI-XI, 1 985, pp. 63-92.

1 1 Ibidem, p. 7 1 .
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Ştefan Cucoş, Fa=a Cucuteni B 1i1 =ona subcarpatică a Moldovei, în BMA VI, Piatra Neamţ. 1 999.

1' Marija Gimbutas,

Civili=aţie şi cultură. Bucureşti , 1 989.
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u , Valentin Danilenko.
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l1 Dimitrij Teleghin, Seredno Stogivska kultura epohi midi. K iev, 1 973.
1" Evgheni i CemyS, Enea/it SSSR. Moskva, 1 982. pp. 1 66-262.
19 Natal ia V inogradova, P/emena Dnestrovsko-Prutskogo me=durecja v period rast=veta tripol "skoj kul "t/11)1. Chişinau, 1 98 3 .
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referinţă rămâne stud iul Si lviei Marinescu-Bîlcu dedicat categoriei ceram ice C de la Drăguşeni3 1 , în
care nu se opreşte doar la o detal iată trecere în revistă a acestor materiale, ci vine şi cu precizări asupra
importanţei ceramicii de tip C în contextul transformărilor de la sfârşitul fazei Cucuteni A. Tot aici,
trebuie menţionat şi primul stud iu de cercetare tehnologică a ceramicii cu scoică pisată, prin analizele
m ineralogice aparţinând lui Gh. Gâţă32.
Un alt studiu consistent dedicat ceramicii de tip Cucuteni C îl întâlnim în recenta monografie a
aşezării Cucuteni-Cetăţuie, ce aparţine R uxandrei Alaiba33• Cercetătoarea, de altminteri, este bine
cunoscută pentru preocupările sale în acest domeniu. Considerăm contribuţia sa drept una de referinţă,
prin abordarea exhaustivă aplicată fenomenului ceram icii Cucuteni C în articole de sinteză34, dar şi
prin cercetări le arheologice întreprinse în aşezări le din zona Moldovei.
Trebuie menţionată şi contribuţia informaţi i lor furnizate de Dumitru Boghian privind
materialele de tip Cucuteni C descoperite în cadrul comunităţi le cucuteniene din bazinul Bahluiului35.
ORIG IN EA Ş I E VOLU ŢI A CERAM JC J ICUCUTEN IC
Denumirea de ceramică de tip Cucuteni C derivă din expresia "cultură cu ceramică C" , folosită
de H ubert Schm idt, în monografia consacrată sta�unii eponime, ce desemna o cultură străină de
această zonă, de origine nordică36. Pornind de aici, termenul de "ceramică C" a fost preluat şi de alţi
autori. Totodată, H ubert Schmidt face legătura între această nouă "culturi cu ceramică C" şi ceramica
cucuteniană, propunând un paralel ism cronologic cu faza Cucuteni 837• Definită ca element străin, de
origine arctico-baltică, ceramica de tip Cucuteni C va stârni numeroase controverse cu privire la
originea sa, momentul contactului cu autohtonii, la raporturile dintre noi i veniţi şi elementul autohton
şi modal itatea în care s-au influenţat rec iproc, sub aspect cultural. Contrastul dintre ceramica pictată şi
cea "primitivă, rudimentară" a culturii Cucuteni C, din punct de vedere al tehnicii de producere,
formelor, ornamentării, a fost evident de la primele cercetări întreprinse de savantul german. Probabil
acest lucru a determ inat şi direcţiile de cercetare ale altor specialişti, care au încercat să determine
origin i le acestei ceramici cu adaos de scoică pisată în pastă.
Importanţa acestor cercetări rezultă din asocierea u lterioară, �cută de cercetători i români şi
străini, a ceramic ii de tip Cucuteni C cu fenomenul mult discutat al migraţii lor populaţii lor răsăritene
de stepă (sau civilizaţia kurganelor) în arealul locuitorilor complexului Cucuteni-Tripolie şi de aici mai
departe, în centrul şi sud-estul Europei.
Prin aceasta, se conturează, deci, opinia care susţine originea estică a ceram icii de tip Cucuteni
C, veh iculată odată cu migraţiile din stepele nord-pontice - teorie care se va dezvolta, având tot mai
mult susţinători, odată cu intensificarea cercetări lor din spaţi ul tripolian şi în cel situat la est de N ipru.
Era combătută, astfel, teoria anterioară a originii nordice a ceramici i ornate cu pieptenele
(Kammkeramik), care se găsea şi în zona cu lturilor arcto-baltice38. Drept urmare, 1 . Nestor propune
drept zonă de naştere a ceram icii cu adaos de scoică în pastă spa� ul cuprins între cursurile inferioare
ale tluvii lor Volga, Don şi Nipru. Acesta este, după părerea sa, mediul cultural din care a pătruns
elementul C în aria cu lturii Cucuteni-Tripolie39. Tot aici autorul ne vorbeşte despre raporturi de
simbioză, coexistenţă a elementelor locale cu cele ale purtătorilor ceramicii de tip C, considerând
această specie ceramică, în pofida originii sale străine, ca parte componentă a culturii cu ceramică
pictată.
Un loc aparte în susţinerea originii răsăritene a ceram icii de tip Cucuteni C îl deţin teori ile
cercetătoarei Mmja Gimbutas, care a dedicat numeroase studii migraţii lor popoarelor stepice în m·ealul
civil izaţiilor de agricultori ai "Vechii Europe". Conform teori ilor sale, pătrunderea elementelor stepice
3 1 Silvia Marinescu-Bîlcu, Alexandra Bolomey, Drăguşeni. A Cucutenian Community. Bucureşli-TObingen, 2000.
'2 Gheorghe

Gâill. A Technological Sun•ey of the Pol/el)', in Silvia Marinescu-Bîlcu, Alexandra Bolomey, Drăguşeni. A

Cucutenian Community, pp. 1 1 1 - 1 30.

" Ruxandra Alaiba. Ceramica Cucuteni C descoperită in sta{iunea Trinca-La Şan{. raionul Edine{. Republica Moldova.

in

Thracians and Circumpontic World. Proceedings ofthe Ninth International Congres of T hracology, 1, Chişinău, 2004. pp. 28-39.

" Lăcrămi oara !stina, Ceramica de tip Cuculeni C descoperi/ti in staţiunea Fulgeriş-Dealul Fulgeriş com. Pânceşti.jud. Bacău.
în Carpica, XXXV, 2006, pp. 47-60.

); Dumitru Boghian, Comunită{ile cucuteniene din ba= inul Bahluiului. Suceava, 2004.

36 Hubert Schmidt. op. cit. . pp. 42. 8 1 .
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nord-pontice are loc pe parcursul a trei mari valuri de m igrare spre vest. Primul val ar fi contemporan
cu etapele Cucuteni A 3-4 şi A-B 1 şi ar explica pătrunderea ceramicii de tip C în aşezări le
cucuteniene40. Aceste elemente kurganice", dezvoltate în sânul culturilor de tip Srednyi Stog I I sunt
"
responsabile, după părerea autoarei, pentru pătrunderea ceram icii cu scoică pisată, dar şi a sceptrelor
cu capete sti l izate de cai în cadrul civil izaţiei Cucuteni-Tripolie, unde o evoluţie locală nu poate
"
expl ica aceste schimbări bruşte"4 1 .
Dacă pătrunderea elementelor "kurganice", o dată cu primele val uri de migratori, a fost
cceptată de majoritatea cercetătorilor români şi străini, totuşi, caracterul " importat" al ceram icii de tip
a fost combătut de VI. Dum itrescu, în unul din stud i i le sale. Pe bună dreptate, acesta consideră că
prezenţa ceramic i i ce tip C dovedeşte "o coexistenţă" a unor elemente stepice cu populaţia
cucuteniano-tripoliană, dar nu poate fi socotită rezultatul unei "pătrunderi" masive, respectiv a unei
migraţii , ci, exclusiv, drept dovada prezenţei unor elemente străine în aria cucuteniano-tripoliană42.
ercetătoru l român consideră că această ceram ică era, cu siguranţă, l ucrată la faţa locului de către
indivizi de origine nord-pontică, stabiliţi în aşezări cucuteniene.
Şi cercetările din spaţiu l tripolian vin să argumenteze aceste enunţuri privind raporturile
t impurii d intre cele două spaţii geografice. Perpetuarea unor astfel de contacte este demonstrată prin
de coperirile unor fragmente de ceramică, specifice sfârşitului etapei Cucuteni A-B (stilul 52a), în
zările de tip Srednyi Stog II şi ne confirmă caracterul lor de reciprocitate şi întrepătrundere43.
Referi ndu-se la interacţiunea dintre aşezările tripoliene şi popula� ile stepice nord-pontice, cercetările
rheologilor ucrainieni vin să confirme faptul că influenţele elementelor stepice nu au fost hotărâtoare
n procesul evolutiv al ceramicii cucuteniano-tripoliană, neproducând modificări importante în acest
ns44 . Evolu�a ceramicii pictate de la faza Cucuteni A la faza Cucuteni A-B reRrezintă un proces
intern şi n u poate fi pusă în legătură cu apariţia ceram icii cu scoică pisată în pastă 5. Acest lucru este
!abi l ş i pentru spa�ul tripolian, unde ceramica pictată va păstra caracteristicile sale şi după apariţia
ramicii de tip C.
O notă originală în abordarea problematicii originii ceramicii de tip Cucuteni C o întâlnim în
ria cercetătoarei Ann Dodd-Opriţescu, care, spre deosebire de autorii citaţi, propune o evolu�e
locală, proprie acesteia. Conform autoarei, prezenţa celor mai vechi elemente de tip Cucuteni C s-ar
d tora unor comunită� aflate la marginea ariei nordice a civi liza�ei Cucuteni-Tripolie, care, la sfârşitul
fazei Cucuteni A, au fost împinse spre interior de către populaţiile m igratoare46. Aceste origini interne
le ceramicii cu scoică pisată s-ar suprapune unor trad iţii mai vechi de tip Precucuteni 1 1 1 -Tripolie A.
1
asemenea, în l umina analizei formelor şi decoru lui ceramicii de tip C, cercetătoarea neagă
1 găturile ei cu cultura Srednyi Stog, unde nu există fonne de vas cu fund drept şi nici legături de
nrudire cu motivistica ceram icii Cucuteni C.
Potrivit S. Marinescu-Bîlcu, aceste teori i ar trebui să fie reconsiderate, deoarece nu se poate
orbi de o tradiţie de tip Precucuteni l l f -Tripolie A în decoru l şi formele ceram icii de tip Cucuteni C.
cestea din urmă nu pot fi explicate fără interven�a şi influenţele altor culturi 47 . Totuşi, autoarea
onsideră. c iudată l ipsa unor staţiuni tipice "C" în zona stepelor nord-pontice, din moment ce se discută
"
de pre " importuri din zona respecti vă şi presupune că triburile cucuteniene ar fi preluat de la
populaţiile de păstori obiceiul de a uti liza scoica în pastă, pre�um şi unele forme ceramice şi motive
d corative, iar apoi şi-ar fi făcut singuri ceramica de tip C. In opinia ei, problema originii acestei
ategorii ceramice rămâne încă inceJtă, fiind posibile, în egală măsură, atât infl uenţe stepice, cât şi din
4
1 na de nord a Poloniei sau chiar Si lezia şi Finlanda 8 .
Cercetări le din ultima perioadă vin să completeze tabloul originii şi evolu�ei ceram icii C, mai
t ic în ceea ce priveşte contactul populaţiilor de stepă cu triburile tripoliene din est. Aici s-a propus un
"
11

Marija Gimbutas, op. cit. ,

lh1dem, p. 202.

Vladimir Dumitrescu, Câteva considera( ii in legătură cu prima migra(ie a triburilor stepelor nord-pantice la apus de Prut. in

1

l'o111ica, XIII, 1 980, p. 27.
'

pp. 20 1 -2 1 0.

'

atalia V inogradova. op. cit. .

p. 80.

'1 1 lena Tsvek, !urii Rassamakin

.

ci\I)I!Cts ofthe problem), în Cucuteni. 120 ans des recherches. Le temp du bilan, în BMA. X V I, Piatra-Neamt, 2005. p. 1 83 .
1 • Natalia Vinogradova, op. cit., p . 8 0 : Vladimir Dumitrescu. Originea ş i evoluţia culturii Cucuteni-Tripolie, în SC/ 1 ', 14. 2,
1 963, p. 228.
'
Ann Dodd-Opriţescu. op. cit. . p.

1

The interactions bet1reen the Eastern Tripolw Cu/ture and the Pontic Steppe area (Some

554.

ilvia Marinescu-Bîlcu, Alexandra Bolomey, op. cit.,

1 Ibidem,

p. I l O .

p. 1 09.

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

29

AMS, IX, 201 0, SECŢIUNEA 1: ARHEOLOGIE - ANTICHITATE - EPOCA MEDIE

nivel de contact mai timpuriu (Tripolie B 1 -Cucuteni A2) faţă de cel din zona de la vest de Prut
(Cucuteni A3-A4 ). În zona Niprului mij lociu s-a constatat o interferenţă între elementele culturilor de
stepă de tip Srednyi Stog II cu cele tripoliene şi cu cele ale cu lturii N ipru-Doneţ49 . Această interferenţă
se manifestă prin prezenţa unor vase în compoziţia cărora scoica este înlocuită cu n isip50.
Fenomenul respectiv, constatat şi de alţi autori, ar explica probabil varietatea speciilor ceramice
de tip C şi diferen�erile acesteia de la o aşezare la alta în regiunile cucuteniene şi tripoliene. l ată de ce
apar şi opinii care m i l itează pentru simultaneitatea pătrunderii mai mu ltor grupuri diferite, din spaţii
diferite şi care apar la vest de N ipru şi de Prut, in aşezări cucuteniene şi tripoliene apropiate5 1 . Aportul
altor factori culturali la originea şi evoluţia ceramicii C din cadrul cu lturii Cucuteni, î:n speţă cel al
culturii Cemavodă 1, a fost semnalat şi de al� autori, � nând cont mai ales de înlocuirea cochi lii lor
pisate cu granule de calcar, în aşezări le din fazele Cucuteni A-B si B şi de prezenţa decorului cu
şnur52•
Pornind de la aceste afirmaţii, s-a discutat mult despre căi le şi modalităţile pătrunderii
elementelor străine în areal u l cucutenian. Unii cercetători au propus o etapă de penetrare a elementelor
C şi o alta de amalgamare a acestora cu elementele Cemavodă 153. Această pătrundere a elementelor
străine ar fi fost, după acelaşi autor, simu ltană, rad iară şi interferentă ca direc�i şi s-a tăcut în mod
"
repetat şi continuu" 54, " sporadic şi periodic "55 sau prin migrări succesive56.
I ntensitatea penetrării purtătorilor ceramicii de tip C a fost, cu siguranţă, variată şi este
documentată atât prin creşterea propo�ei acestei categori i ceramice în aşezări le c ucuteniene, de-a
lungul etapelor de evoluţie ( mai cu seamă în faza Cucuteni B ), cât şi prin fenomenul fortificării acestor
aşezări. Cu siguranţă, un indiciu privind căile de pătrundere, dar şi al asimi lării reciproce a elementelor
etnoculturale dintre popula� ile stepice şi cele agricole de la vest de N ipru, îl constituie şi proporţia
diferită a cantităţii ceram ici i de tip Cucuteni C în întreg arealul Cucuteni-Tripolie. Astfel, procentual,
constatăm o <>reştere progresivă a acesteia în aşezări le cucuteniano-tripoliene spre nord-estul arealului
acestei civilizaţii. Dacă în aşezări le din România procentul variază între O, 1 - 1 %, în interfluviul Prut
Nistru, acesta creşte la cea 6% (pentru aşezări le variantei Solonceni), aj ungând la o medie de 1 0% în
cazul staţiuni lor din nord-vestu l Ucrainei, în varianta regională Zale��iki ( la Polivanov Jar atinge chiar
1 4%). ln acelaşi timp, observăm o creştere semnificativă a procentajului în aşezările variantei B ug
N ipru din centrul si nord-estul Ucrainei, unde ceramica de tip C reprezintă cea 30% din totalul
ceramicii descoperite57. Aceste diferenţe mari pot fi puse însă şi pe seama confuzi ilor generate de
autorii din spaţiul ex-sovietic, care includeau adeseori ceramica de tip C în categoria ,,ceramicii de
bucătărie" .
Cu siguranţă, însă, în arealul cucutenian propriu-zis, ceramica de tip Cucuteni C a fost în raport
cantitativ infim faţă de cea cucuteniană, care a dominat-o şi, în cele din unnă, a influenţat-o, rezultând
categori i de sinteză. Prezenţa acestei categorii demonstrează o "coexistenţă" a elementelor stepice cu
cele autohtone, nefi ind rezu ltatul unei migraţii sau pătrunderi masive. Nu putem, astfel, vorbi de o
"
dominaţie a "popula�ei kurganelor în această zonă, în cond iţi ile superiorităţii nete a aşezărilor
cucuteniene, ci de contacte paşnice, de natură economică58, demonstrate, printre altele, de descoperirile
de ceram ică de tip C lângă izvoarele sărate din Subcarpaţi i Moldovei59 .
Evoluţia ceram icii de tip Cucuteni C poate fi considerată una internă, paralelă, în liniile sale
mari, cu cea a categoriei pictate60, dar care prezintă, totodată, influenţe sporadice şi period ice,
manifestate mai ales în decorul său. Aceste influenţe pot fi atât din exterior, in cazul decorului cu
•• Evghenii

CemyS

,

op. cit., p. 1 98 .

� Valentin Danilenko, op. cit. , p. 7 2 .

5 1 Ştefan Cucoş. op. cit. . p. 7 3 .

�2

I o n Dragomir, op. cit. , p. 1 02 : Anton N i t u , Cominuitatea ceramicii pictate intre culturile Cucuteni-Tripo/ie şi Gorodsk-

Usatovo (l-lorodiştea-Folteşti), în CI, V I I I . 1 977, p. 1 54: Ruxandra Alaiba, op. cit. , 2006, p. 1 86.
�1
Ştefan Cu coş. op. cit. . p. 75.
"
Ion Nestor, op. cit. , p. 2 5 5 .
��
Anton N itu. op. cit., p. 1 47 .
�•
Marija Gimbutas. op. cit. , p p . 1 97-22 1 .

·

57 Natal ia Vinogradova, op. cit., p . 1 3 şi unn.

5' Mihail Videjko, Tripilfska Civili=acja, Kiev, 2003, p. 1 08.

�·

Gheorghe Dum itroaia. Depunerile neo-eneolitice de la Lunea şi Oglin=i. judetul Neamt, în MA, X V I I I , 1 994, pp. 58-64:

Nicolae Ursuleseu. Utili=area i=voarelor sărate În neoliticul Moldovei, în Contribu(ii privind neoliticul şi eneo/iticul din
regiunile est-carpatice ale României, l , laşi. 2000, p. 33 şi urm.

.

w Ann Dodd-Opritescu, op. cit. p. 548.
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impresiunj de şnur, prelucrat probabil, în faza Cucuteni A-B, de comunităţile locale prin fil ieră sudică
(Cernavodă 1) sau estică (aşezări le tripoliene încep să folosească motivul şnurului desfăşurat încă din
etapa A-8 1 6 1 . Să nu uităm însă şi de puternica influenţă suferită de ceramica de tip C din partea
ceramicii cucuteniene, care nu a putut fi influenţată, în procesul său evolutiv de trecere de la faza
Cucuteni A la fazele A-8 şi 8, prin pătrunderea acestor elemente străine. Dimpotrivă, asistăm la un
adevărat proces de "cucutenizare" a ceramici i c u scoică, care preia din tehnicile net superioare ale
meşteşugari lor local i .
CARAC TER IS TIC ILE TE H N OL OG IC E
Abordarea fenomenului evoluţiei ceram ici i de tip Cucuteni C de-a lungul celor trei faze ale
culturii C ucuteni (A, A-8 şi 8 ) presupune, pe lângă analiza originii şi a influenţelor suferite în
contextu l transformărilor etnoculturale din această perioadă, şi cunoaşterea caracteristici lor sale
interne, morfologice, ce ţin de tehnica prel ucrării pastei, formele de vas speci fice şi motivele
decorative folosite. Observarea acestor parametri este absolut necesară pentru stabilirea unor trăsături
distincte, definitorii ale ceramicii de tip C în faza Cucuteni A-8, folosind metoda comparaţiei acesteia
cu faza anterioară şi cu cea ulterioară (Cucuteni A şi B). Numai o astfel de abordare, descriptivo
comparativă, structurată pe fazele evoluţiei culturii Cucuteni, poate dezvălui individualitatea şi
evoluţia proprie, complexă, cu diferenţieri care pot fi puse în legătură atât cu influenţele suferite din
cultura originară, din care derivă, cât şi cu cele interne, din mediul cucuten iano-tripolian. Aceste
influenţe interne au tăcut ca ceramica cu scoică p isată în pastă să difere uneori de la o aşezare la alta,
n cadrul aceloraşi faze evolutive, tăcând uneori imposibilă util izarea sa ca reper cronologic.
A ceastă direcţie de cercetare a ceram icii de tip Cucuteni C a fost, din păcate, îngreunată de
lipsa unor studii privind proprietăţi le tehnologice ale acesteia şi a analizelor comparative, pe fiecare
taţiune în parte. U n alt impediment ar fi şi i nsuficienţa materialelor publicate sau, deseori, încadrarea
ceramicii cu scoică în categoria ceramicii de uz comun, mai ales în spaţiul tripolian. Totuşi, remarcăm
unul d intre puţinele studii analitice şi tehnologice ale ceram icii de tip C, efectuat de cercetătorul Gh.
âţă pe materiale provenite din stratul Cucuteni A4 de la Drăguşen i, care a permis stabilirea certă a
diferenţelor de execuţie faţă de ceramica cucuteniană.
A. TE H N ICA PAS TE l
Definirea ceramicii d e tip C a pornit tocmai d e l a diferenţele mari, observate d e H . Schmidt în
ceea ce priveşte pasta, arderea, formele şi decorul acesteia faţă de ceram ica cucuteniană. Folosirea
coici i p isate ca degresant devine un atribut cultural urmărit şi recunoscut de toţi cercetătorii, în paralel
cu nisip grosier sau bucăţi de calcar. Câteodată, în pasta vaselor observăm ji m ici pietricele, iar în
compoziţia altora e clară şi prezenţa unor degresanţi vegetali, pleavă sau paie6 .
Pasta este zgrunţuroasă, neomogenă, arsă intenţionat reducător la o temperatură mai mică de
500° C, ce nu pern1ite decât parţial arderea masei vegetale sau a materialului organic din l ut63. Ca
urmare, această ardere îi asigură o porozitate şi friabilitate ridicată, iar cu loarea pastei diferă în funcţie
de zona de pătrundere a căldurii şi grosimea fragmentelor. De obicei, datorită tehnologiei de ardere,
zona m iezului fragmentelor este mai închisă la culoare (neagră, brun închisă, cenuşie: fig. 1 / 1 ) faţă de
tratul exterior, care are o nuanţă mai deschisă.
S. M arinescu-8îlcu64 opina pentru arderea acestei categori i ceramice în gropi şi nu în cuptoare,
la temperaturi ce osc i lau între 3 80°-500° C. Cu loarea neagră din interiorul fragmentelor este cauzată de
materiale organice necarbon izate, la temperaturi mici şi ardere neuniformă, rap01tate la un timp de
oacere foarte scurt6s
Toate aceste caracteristici ale pastei ceram icii de tip C vin să demonstreze, o dată în plus,
diferenţa netă faţă de tehnologia ceramicii cucuteniene, arsă la temperaturi de peste 800° C, într-un
mediu oxidant uniform, cu o degresare fină şi o porozitate foa1te redusă.
,

'"

N atal i a V inogradova,

op. cit., pp. 50: 5 7 : 7 1 : lig. I 8/ J 7.
op. cit., p. 1 04.

6 2 Silvia Marinescu-Bîlcu, Alexandra Bolomcy,

op. cii., p. 1 26.
''
'" Silvia Marinescu-Bilcu. Alexandra Bolomey,

'' 1 Gheorghe Gâtă,
� s Gheorghe GâJă,
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În faza Cucuteni A-B se poate sesiza, totuşi, o îmbunătăţire a calită�i pastei şi a arderii
ceramicii de tip C. Uneori, vasele sunt pre l ucrate dintr-o pastă mai fină, care o im ită pe cea
cucuteniană, lipsind, câteodată, chiar scoica pisată. Aceasta demonstrează receptarea de către alogeni a
unor cunoştinţe tehnologice superioare, preluate din mediul cucutenian, precum şi poziţia dominantă a
ceram icii pictate în raport cu cea cu adaos de scoică. Pentru reducerea porozităţii, se foloseşte uneori,
la ceramica C, angoba - procedeu preluat desigur tot din tehnologia ceramicii cucuteniene.
În funcţie de compoziţia pastei ceramicii de tip C, au fost propuse, mai ales pentru fazele
Cucuteni A-B şi B, trei grupe:
1 ) categoria degresată cu scoică pisată;
2) categoria amestecată cu şamotă;
6
3 ) categoria de sinteză între pasta ceram icii pictate şi cea de tip C 6.
Propo�a celor trei categorii diferă atât de la o aşezare la alta, cât şi în funcţie de etapa
evolutivă în care se plasează.
in unele staţiuni cercetate în ultima vreme în j udeţul Botoşani întâlnim dovezi care confirmă
transformări le suferite de ceram ica de tip C în etapa de mijloc a culturii Cucuteni. La Vomiceni şi
Ripiceni U ud . Botoşani) întâlnim frecvent fragmente ceramice de tip C, care uti l izau, ca fond pentru
decorul lor, pasta specifică ceramicii cucuteniene, dar şi forme ale acesteia67 . Fragmentele de tip C de
la Ripiceni-Ho/m aparţin atât unor vase mari de provizii, cât şi unor castroane de dimensiuni mai mici,
cu o compoziţie a pastei de bună calitate, apropiată de cea cucuteniană "prăfoasă", de culoare gălbuie
roşiatică ( fragmente inedite, fig. 1 12-3).
Acest proces de "cucutenizare" a tehnicii de producere a ceramicii de tip C va duce la crearea
unei categorii cu pastă bună, fără scoică, acoperită cu o angobă fină l ustruită, care păstrează, însă,
decorul ceram icii cu scoică pisată şi formele acesteia. În faza Cucuteni B are loc o accentuare a acestui
proces, ajungându-se la o ardere oxidantă, care conferă pastei o culoare roşiatică.
Cu siguranţă, utilizarea sau nu, în anumite aşezări sau etape de evoluţie, a scoici i pisate, ca
degresant în prepararea pastei vasu lui, a depins şi de sursele locale de materie primă, aşa cum indică
unele cercetări mai recente, ceramica putând avea, în compozi�a sa, o propo�e mai mică sau mai
mare de nisip ori resturi de scoici.
B. F ORM E SPEC IF ICE
Informaţi i le privind formele vaselor ceramicii de tip C sunt mai numeroase, fapt datorat
probabil şi gamei destul de reduse a acestora, cel puţin pentru primele etape de evoluţie (Cucuteni A şi
Cucuteni A-B). Cu siguranţă, însă, friabil itatea pastei cu amestec de scoică şi-a spus cuvântul,
deoarece fragmentele m ici nu permit, de cele mai multe ori, să reconstituim formele acestei categorii
ceram ice.
H. Schmidt a reuşit să surprindă o tipologie relativ completă a formelor vaselor de tip C ucuteni
C, observând, în acelaşi timp, că şi acestea par să fie străine de zona cucuteniană. Cercetătorul german
distinge circa 8- 1 O forme de vase, cu derivatele lor68 . Încadrări le sale au fost în linii mari corecte şi au
rezistat în timp. Acestora l i se vor adăuga pu�ne forme noi sau variante zonale în listele tipologice
alcătuite ulterior de alţi cercetători69 .
Subliniem încă o dată faptul că, pentru depistarea formelor ceramicii de tip Cucuteni C în
spaţiul tripolian este necesar să ţinem cont şi de desele încadrări ale acesteia în categoria "ceramicii de
bucătărie" .
În general, forma cea mai cunoscută şi mai veche, întâlnită frecvent în toate staţiunile celor trei
faze evolutive ale cu lturii Cucuteni, este cea cunoscută sub denum irea de crater. Această formă este
reprezentată de vase cu gura largă, margine evazată sau dreaptă, umăr carenat şi corp tronconic70.
Cu siguranţă, această formă este una incip ientă pentru ceramica de tip C, situându-se la
originile sale şi poate fi considerată ca fiind cea mai util izată. Există staţiuni unde reprezintă singura
6(, Ion Nestor, Eugenia Zaharia. op. cit. . p. 2 5 : Ann Dodd-Opritescu. op. cit. . p. 548.

67 Maria Diaconescu, La ceramique et la plastique cucuteniennes de l "orniceni (dep. de Botoşani), în Cucuteni. 120 ans des

recherches.

Le temp du bilan, în BMA, XVI, Piatra-Neamt, 2005. p. 354. fig. 2/7.
4 3 -44.

6" Hubert Schmidt, op. cit. , pp.

"" Ann Dodd-Opritescu, op. cit., fig. 1 : Ştefan Cucoş, op. cit., fig. 2 8 : Natalia Yinogradova, op. cit., tabe1 4 .
70 Hubert Schmidt, op. cit., p.

4 3 , pl. B/2 1 -22: A n n Dodd-Opritescu, op. cit., fig. 1 / 1 : : Natal ia Yinogradova, op. cit. , tig.22/25 :

Ştefan Cucoş, op. cit., fig. 28/25.
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� rmă întâlnită printre fragmentele ceramice cu scoică pisată, ca de ex. la Rădulenii Vechi ( I l ), faza
ucuteni A-8 71 •
D i mensiunile acestei categorii de forme sunt foarte variabile, diametru! vaselor ajungând şi
până la 3 5 cm., însă raportu l dintre înălţime şi diametru rămâne aproape întotdeauna constant:
inălţimea este mai m ică sau cel mult egală cu diametru!.
Pentru faza Cucuteni A-8, strachina este o formă mai rar întâlnită şi apare abia la stărşitul
estei perioade în staţiunea de la Traian-Dealul Fântânilor72 , urmând ca ulterior, în faza Cucuteni 8,
fie utilizată mai frecvent, vari ind doar prin profilul margini i. De obicei, aceasta are formă
tronconică, cu gura largă şi buza tăiată orizontal .
Tot î n faza Cucuteni A-8 repertoriul formelor s e îmbogăţeşte cu cea a castroanelor Acestea
u fost cu siguranţă preluate din tipologia ceram icii cucuteniene şi le întâlnim atât în spaţiul
ucutenian, cât şi în cel tripolian73. În faza Cucuteni 8 acestea vor fi tot mai mult utilizate şi
diversificate, suferind influenţele formelor cucuteniene specifice acestei perioade.
Forma de vas cu gât înalt şi corp bom bat derivă probabil din forma craterelor şi este întâlnită
1 t în faza Cucuteni A, cât şi în Cucuteni A-8 74.
Pah a rele şi cănile - cu corpul globular şi gât scund - sunt forme preluate din ceramica pictată
ucuteni A-875. Paharele vor evolua apoi, în faza Cucuteni 8, spre forme bitronconice, specifice
ramicii p ictate din această perioadă76•
O altă formă care apare spre sf'arşitul fazei A-8 şi va fi des utilizată în faza Cucuteni 8 este cea
aselor-borcan, în diferite variante 77 .
Capacele sunt destul de rare şi apar, deocamdată, doar în staţi uni le fazei Cucuteni 8, ca urmare
procesului tot mai intens de cucutenizare" a ceram icii de tip C78.
"
Vasele m iniatura le sunt semnalate încă de H. Schmidt printre formele de vase cu scoică pisată
n stratul de cultură B, dar, mai nou, le-am găsit şi în aşezarea de la Ripiceni-Holm ( fig. 1 /4), care se
tează în subfaza A-8 1 a culturii Cucuteni. De obicei, acestea redau forme ale vaselor mai mari, mai
1 cratere, iar altele imită pahare cucuteniene, la care sunt adăugate patru picioruşe79 •
Toate aceste forme variază mult ca dimensiuni, de la vase cu pereţi groşi până la cele
miniaturale, cu pastă fină, degresată cu nisip. Varietatea lor sporeşte pe măsură ce înaintăm în timp,
re faza Cucuteni 8, unde asistăm la un proces masiv de "cucutenizare" şi depersonalizare a ceram icii
tip C. Aceasta nu mai are acel puternic caracter străin", ci tinde să se transfonne într-o categorie a
"
m icii cucuteniene. Pentru comunită�le din arealul sudic reţinem şi o infl uenţă a comunităţilor
ine Cernavodă 1, care se manifestă în unele tipuri de forme mai noi80.
._

C. MOTIVE ŞI T E H N I C I D ECORA TI V E

Ceramica d e t i p Cucuteni C s e individualizează nu doar prin tehnică d e execuţie şi forme, ci şi
prin decorul său specific. Cum precizam şi în istoriografia dedicată acestei categori i ceramice, o serie
cercetători au conturat, în conte>:tul sud-est european, anumite fenomene cu ltural-istorice pornind
d la studiul ceram icii cu motive realizate prin impresiuni de şnur8 1 . Astfel, decorul ceram ici i de tip C
fost folosit, uneori, ca un criteriu de periodizare internă, atât pentru evoluţia ceramicii cu scoică
pi ată a culturii Cucuten i, cât şi pentru categori i le înrudite ale populaţii lor învecinate.
Tehnicile şi mot ivele decorative, ca şi evoluţia lor au fost abordate încă de H. Schmidt, în
monografia sa, care le încadra în categoria celor "rudimentare şi primitive", fiind realizate, în cea mai
mare parte, prin zgârieturi şi impresiuni, mai rar prin metoda inciziei82. Caracteristică este teh nica
1 Vsevolod Marchevici, Aşe;area culturii Cucuteni-Tripolie de la Rădulenii

•

1 'echi(/1). R. Moldova, în MA, X IX, 1 994, p. l 3 8.

l\tl\lin Bem, Traian Dealul Fântânilor:fenomenul Cucuteni A-8, Târgovişte, 2007, p. 59.

p. 1 9 1 .

Natal ia V inogradova, op. cii., fig. 22/27.

j R uxandra Alaiba, op.cil., 2006,

'

wlwrilor Cucuteni şi Cernavodă 1, în
'
' l l ubert Schmidt, op. cit. , p. 44.
'
'
1

SCIVA. 32. 4, 1 98 1 , fig. 7/3 .

Ion Nestor, Eugenia Zaharia. op. cii. . 1 969, fig. 2/5-6: Ann Dodd-Opriţcscu, Ceramica ornamentată cu şnurul din aria

Ştefan Cucoş, op. cit. , p. 67. lig.4/7: Natal ia Vinogradova. op. cit., p. 3 1 .
l l ubert Schmidt, op. cit., p. 44: Ştefan Cucoş, op. cii, fig. 28/27.
1 Jubert Schmidt, op. cii., pl. 23/4,5: Ştefan Cucoş, op. cit. , lig. 5912.
Ann Dodd-Opriţescu, op. cii, 1 980, p. 550.
ebastian Morintz, Petre Roman. op. cit ..

•l Hubert Schmidt. op. cii., p. 42.

p. 555 şi urm.: Ann Dodd-Opriţescu, op. cit. , 1 980. p. 55 1 şi unn.
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impresiunilor (cu pieptenele, cu scoica, osul sau alte instrumente), prin care se omamentează marea

majoritate a ceramicii de tip C din fazele Cucuteni A şi A-B. Această tehnică era folosită fie prin
pectinare, pentru obţinerea benzilor de striuri paralele, fie prin imprimarea, ştanţarea anum itor motive
decorative, cu diverse instrumente şi în maniere diferite. Nu există tipare prestabi lite pentru aceste
motive decorative, ele variind ca lă�me a benzilor de striuri sau ca d iametru al motivului imprimat,
ceea ce demonstrează că şi uneltele folosite pentru trasarea lor erau diferite83•
Totuşi, remarcăm faptul că aceleaşi unelte de tip "pieptene" sunt folosite şi pentru imprimarea 1
ştanţarea unor motive decorative (şiruri de puncte sau gropiţe) rezultate prin apăsarea instrumentului în
pasta moale a vasului ( fig. 1 /5-6;).
Transformări importante survin odată cu trecerea în faza Cucuteni A-B. Acum observăm o
modificare a decorul u i pectinat şi uti lizarea, cu predi lecţie, a decorului imprimat cu scoica şi diverse
alte instrumente, cum ar ti osul de pasăre. Apariţia unor noi motive decorative şi cantitatea mai mare
de ceramică de tip C, produsă în aşezările din această etapă, permit studierea sa mai detaliată şi o
diferenţiere în raport cu etagele fazei A-B.
A. Dodd-Opriţescu 4 consideră că putem vorbi ch iar de o evolu�e în sensul unei simplificări a
decorului, care, spre deosebire de etapa precedentă, se limitează la ornamentarea părţii superioare a
vaselor. Totuşi, şi în aşezările incipiente de fază A-B, cum e cea de la Ripicen i-Holm, întâlnim încă
vase decorare şi în registrele inferioare, chiar dacă e vorba de striuri dispuse neregulat până în zona
fundu lui (fig. 2/1 ).
Decorul este uneori apl icat şi pe suprafaţa interioară a vaselor, continuând motivul din faza
Cucuteni A a stri urilor aplicate cu "măturicea" (fig. 2/2), de obicei orizontal, dar întâlnim şi motive
formate din benzi în spirală, care repetă practic desenul de pe buza vasului.
Decorul plastic este tot mai des întâlnit şi va cunoaşte dezvoltarea maximă în etapele finale ale
evoluţiei ceramicii de tip C . Acesta este format din pastile aplicate, butoni au repousse, proeminenţe
conice sau butoni perech i şi izolaţi, aplicaţi de obicei pe partea superioară a umărului sau sub buză
(fig. 2/3-5). Astfel de decor întâlnim în mai toate aşezări le de fază A-B (Corlăteni, Traian-Dealul
Fântânilor, Yomiceni, Calu/Piatra Şoimului).
Ne vom opri, în cele ce urmează, la prezentarea motivelor decorative întâlnite, prin cercetări de
suprafaţă, pe fragmente cerarnice inedite din aşezarea de la R ipicenj-Holm Uud. Botoşan i), care pot fi
încadrate în etapa de început a fazei Cucuteni A-B (A-B 1 ). Observăm, în primul rând, continuitatea
motivelor decorative întâln ite pe ceramica de tip C de la sfărşitul fazei Cucuteni A: benzi striate,
apl icate în valuri pe umărul sau pe gâtui vasu lui, dublate de şiruri de împunsături, d ispuse neregulat
sau în diferite forme (triunghiuri, cercuri, trapeze) ( fig. 3/6; 4/1 -3); striuri pectinate orizontal, vertical
sau ob lic pe gâtui vasului; festoane semi lunare ce coboară oblic de la buză spre umărul vasu lui, sau
dispuse în ghirlande pe gâtui vasului; impresiuni formate din câteva şiruri de triunghiuri apl icate
orizontal, sau de alte forme neregulate (fig. 3/3-6).
În acelaşi timp, observăm o diversificare a acestor motive, prin apariţia unora noi, cu
simi l itud ini în staţiunile din subfaza Cucuteni A-B 1 . Menţionăm motivul "brăd uţului " ( fig. 4/1 ),
apl icat de obicei orizontal, pe umărul vasului, prin repeti�e, pe care îl întâlnim şi pe ceramica de la
H uşi 8s. O noutate sunt şi şirurile de impresiuni amplasate vertical, în forme variate, care separă
metopic registrele decorat ive ( fig. 4/2) motiv care denotă, probabil, infl uenţa sti l istică a decoru lui
simi lar de pe ceramica pictată cucuteniană de fază A-B .
Întâlnim tot mai des motive de impresiuni dispuse în registre oblice, real izate cu instrumente
gen pieptene sau scoică zimţată ( fig. 4/3) Acelaşi motiv poate apărea şi sub forma unor benzi de linii
incizate obl ic, cum apar, de ex., pe unele vase de la Corlăteni86.
Tehnica decoru lui în re l ief este bogat reprezentată de butoni apl icaţi de obicei sub buza
vasu lui, atât singuri, cât şi în grupuri de 5-6 ( fig. /3-5). De multe ori, întâlnim proeminenţe care
înlocu iesc tor1itele,
dar sunt de dimensi uni mai mici, aplatizate şi neperforate, sau perforate vertical
'
(fig. 2/3). În un ele cazuri, micile proeminenţele circu lare reprezintă singurul decor al vasului, mai ales
în cazul celor min iaturale şi sunt dispuse în şir, încercuind umărul vasului (fig. 4/4). Proeminenţele de
-

"' Silvia Marinescu-Bîlcu, Alexandra Bolomey,
" Ann Dodd-Opritescu,
" Anila Lâszl6,

"6 Ştefan Cucoş,
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op. cit. . 1 980, p . 549.

op. cit., p . 1 9.
op. cit. . fig. 2/7.

op. cit., p. 1 05 .
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mari dimensiuni sunt uneori goale, privind din interiorul vasului, fapt care demonstrează tehnica
obţinerii lor prin împingerea pastei vasu lui spre afară.
Tot în cadrul decorului plastic putem include şi torţile tubulare care, în numeroase c azuri, au
fost schematizate şi reduse la simple proeminenţe cu fonne semil unare, depăşind condiţia lor utilitară,
asumând-o pe cea decorativă. Caracteristică este amplasarea lor sub buză, sau chiar pe marginea
acesteia, devenind practic parte componentă a motivul ei decorativ (fig. 1 16; 4/5-6). Asemenea torţi
tubulare le întâlnim şi în aşezările tripoliene de fază B l - 8 1 1 din variantele Zal e . c icki, Buceaci şi
87
Gorodnica din Ucrai.na .
În ceea ce priveşte buza vaselor, aceasta este de cele mai multe ori tăiată drept, orizontal tocmai
pentru a permite apl icarea ornamentului. Acesta este foarte variat, de la mici crestături dispuse drept
!IaU

oblic, la împunsături circulare, triunghiulare au de fonnă neregulată (fig. 5/1-6), cu similitudini la
88
.

raian-Dealul Fântânilor sau Calu/Piatra Şoimului

M uchia teşită a buzelor este adeseori decorată şi cu impresiuni scurte de şnur înfăşurat, ca nişte
89
mizi . Acest tip de ornament îl întâlnim pe vasele aparţinând etapei a doua a fazei Cucuteni A-B, aşa
90
um îl remarcă majoritatea cercetători lor în aşezări le de la Traian, H uşi etc. .

lmpresiunile cu şnurul sunt realizate cu aj utorul unei sfori "înfăşurate" (aşa-numitul motiv al
..omidei") sau "răsucite" . Au existat discu�i referitoare la întâietatea apariţiei celor două tehnici ale
91
plicării decorului şnurat, balanţa încl inând uneori spre anterioritatea şnurului răsucit . Totuşi,

d

scoperirile recente de la Ripiceni-Hol m, ar putea să infirme aceste supoziţii, atât din punct de vedere

1 intâietăţii decorului "ră ucit ", cât şi al momentului apariţiei sale în aşezările de fază Cucuteni A-8
din România. A , ezarea de la Ripiceni-Holm, prin materialul ceramic pictat analizat până în prezent, se
ncadrează perfect în tipologia staţiunilor de debut a fazei A-8 (etapa A-8 1 ). Apari�a motivului cu
ur înfăşurat ar

fi, deci, prima senmalare de acest gen pentru o staţiune atât de timpurie a fazei

ucuteni A-8 . Lipsa unei săpături stratigrafice în această staţiune ne impune totuşi, o anumită rezervă
afirmaţii, chiar dacă materialul arheologic de care dispunem până în prezent ne îndreptăţeşte să
cem aceste încadrări cronologice.
D in materialul prelucrat am reuşit să selectăm şapte fragmente ceramice de tip
orate în mod cert cu acest motiv ornamental . Trei dintre ele au decorul cu
sului, oblic, constituind singurul ornament în această zonă,

C ce

unt

nur di pus pe buza

au în combinaţie cu o mică toartă

IUbulară petforată ce porneşte din buza vasu lui (fig. 5/7-9). Pe alte trei fragmente motivul şnurului
nfăsurat este dispus pe umărul vasului, constituind decorul său dominant, în mici impresiuni oblice de
. omidă " , înconjurând întregul vas (fig. 5/1 0- 1 2). Î ntr-un ingur caz, ornamentul cu şnurul este
plicat într-o compoziţie decorativă mai complexă, de tipul "zig-zag", dublând periodic unul din
Apriori cu încă o impresiune paralelă de tip omidă (fig. 5/1 2). Cel de al şaptelea fragment e te de

hp

:

dimensiwli mai mici şi nu a putu fi determinat din punctul de vedere al apartenenţei la o anume zone a
asului din care făcea parte.

După cum vedem, aceste prime apati ţii ale decorului cu şnur în fă\ urat sunt relativ puţine şi nu

forn1ează compoziţii decorative complexe, fiind asociate, de obicei, cu decor pectinat vertical în zona

).!âtului vaselor. Aceeaşi asociere o putem constata şi în ceramica de tip Cucuteni C din aşezările etapei
92
.

CucutetlÎ A-82 de la Frumuşica şi Traian

D in etapa Cucuteni A-82 observăm o diversificare în motivi tica ceramicii Cucuteni C. A lăt uri

d

•

motivele menţionate mai sus, începe să fie fo losit pe scară largă atât decorul cu şnur răsucit. cât şi

el'! cu şnur înfăşurat. Acestea sunt dispuse câteodată în val sau înconjură tot vasul, într-o d eru l are
liberă pe umărul acestuia, în asociere cu decor pectinat sau cu mici proeminenţe, aşa c um se observă în
95
'
Fântâni!or94 , Calu/Piatra Şoimu lui . Î n unele

materialele de la Cucuteni-Cetă(uirl , Traian-Dealul

�azuri, apar asociate ambele variante ale decoru lui �nura t . cum este exemplul oferit de un fragment de
96
la Traian . Aceste motive decorat ive descrise mai sus. cât �i tehnici le lor de apl icare pe vase vor
Natal ia Vinogradova, OJ'·

cit.. pp. 32-3� .

Ştefim Cucoş. op. cit. , fig. 2. 3 .

Vladimir Dumitresw. A rta culturii Cucllfl'l1i, Bucun:�t i . 1 979. p. 7 0 : Ştclim \uco�. OJ'.
Cătălin Bem, op.cit. . p . 59: Ştdim Cuc<>�. OJ!. cit. . p . 65.
' A n n Dodd-Opriţcscu, np. cit . . l lJH 1 . p. 5 1 4.
' 1 Ann Dodd-Opriţcscu, op. cit. . 1 98 1, fig.. 1 .
• , Hube11 Schmidt, op. cit., pl. 22 .
... Cătălin Bem, op.cit. , fig.. 258. 260-265.
·• Radu Vulpe. Lesf
ouilles dc Calu. în Dacia. V I I -V I I I ( 1 93 7- 1 9�0 ). 1 94 1 . tig.. 27.
"" Cătălin Bem. op. cit., lig. 258/5.
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continua în faza C uc uteni B, cunoscând o diversificare a modalităţilor de asociere şi un proces de
vădită "cucutenizare", despre care vom discuta însă în final. Remarcăm totodată şi creşterea raportului
procentual al utilizării decorului şnurat în omamentarea ceramicii de tip C, depăşind ponderea celei
decorate cu impresiuni de altă natură97 . Acest lucru poate fi remarcat într-o oarecare măsură şi în
spaţiul tripolian.
C ON S I D E RA ŢU F I N A L E
U rmărind evoluţia categoriei ceramice d e tip C în paralel cu cea cucuteniană, de-a lungul tutror
etapelor sale evolutive, constatăm că aceasta şi-a menţinut, pe parcursul acestora, o caracteristică pe
care H . Sclm1idt o definea încă de la primele cercetări : capacitatea de a îmbina elemente şi influenţe
diferite98 . Astfel, cercetătorul gem1an observa încă de pe atunci posibilitatea existenţei unor contacte
mai strânse între c ultura C şi ceramica pictată din stratul B, afmnând ca s-au produs influenţări ale
culturii Cucuteni C de către cerarnica pictată cucuteniană.
Cu siguranţă, din momentul pătrundetii sale în cadrul civiliza�ei C ucuteni-Tripolie şi până la
dispariţia acesteia, ceramica de tip C a interacţionat în mod continuu cu ceramica pictată şi cu cea din
categoria uzuală, ajungându-se la interferenţe şi influenţe reciproce. Chiar dacă este considerată ca
fiind de origine străină, cerarnica c u adaos de scoică este de fapt doar un împrumut cultural în cadrul
arealului cucutenian, unde evoluează apoi ca o componentă a acestei civiliza�i. Este interesant de
um1ărit modul în care se transfom1ă ceramica de tip C în mediul cucutenian, precum şi modul în care
reacţionează ceramica cucuteniană pictată şi uzuală faţă de prezenţa acestui element străin. Aceste
reacţii reciproce sunt diferite de la o zonă la alta, iar uneori observăm mari diferenţieri de la o aşezare
la alta.
Din datele expuse în subcapitolele anterioare am putut constata şi exi tenţa unei mari diferenţe
procentuale în privinţa frecvenţei ceramicii de tip C faţă de cea cucuteniană în taţiunile tripoliene,
unde categoria C atinge şi valori de 30% din totalul de coperirilor. De a emenea, modalitatea în care a
interacţionat ceramica pictată tripoliană cu cea de tip C este una diferită faţă de modelul cucutenian,
observându-se influenţe reciproce mai puternice, dator<:te, probabil, expunerii mai directe şi de
frecvenţă mai mare la contactele cu elementele alogene. 1n general, însă, reţinem faptul că cerarnica
pictată c ucuteniană manife tă o reticenţă în a asinula f01me, motive sau teluuci specifice speciei C,
raportul fiind, mai c urând, unul invers.
Cu siguranţă că şi ceramica uzuală a fost şi ea la rândul său influenţată de ceramica cu adaos de
scoică, atât prin formele sale, cât şi prin tehnici, motive decorative. Merită să men�onăm doar câteva
exemple, cum ar fi variantele de chiupuri pe care le întâlnim la Hăbăşeşti şi care se a eamănă foarte
bine cu formele de crater ale cerarnicii Cucuteni C, cu b uza puţin evazată, dar cu o pastă fină, bine
arsă, specific ceramicii cucutetuene. Pe aceleaşi vase observăm şi motive decorative f01mate din
st.r iaţii pectinate vet1ical, brâie alveolate cu decor adâncit, proenunenţe-buton ce au corespondenţă în
9
decorul ceranucii cu scoică 9.
Tot·uşi, aceste raporturi dintre cele două categorii ..sunt explicabile tocmai prin apariţia unei
specii ceramice noi, numită generic. în lucrările de specialitate, "ceramica de interferenţă (sau
ceramică de sinteză). Specia ceramicii de interferenţă se conturează ca o grupă distinctă, ce combină
parametrii tehno logi e i ai ceramicii cucuteniene (fom1ă, pastă, ardere ox idantă), c u motivele şi telmicile
decora ti ve specifice ceramicii de tip C . În paralel, asistăm �i la adoptarea unor motive decoralive
specific cucuteniene ( sp irale în S) .fo� fom1e de vas ip crater, aparţinâJ1d cera�11 i c i i Cucuteni c,. cum
.
este cazul vasu l UI de la Drăguşem
sau a c omb ma m decorulut mct zat de ttp C cu mottve ptctate
cucuteniene (vasul de la Dumeşt i 1 0 1 ).
"

�

A . N i ţ u împărţea sintezele celor două grupe ceramice în două catego ri i : categoria cu pastă şi

decor Cucuteni

C, dar şi cu decor cucutenian (pictat. în relief etc . ) şi categoria cu decor Cucuteni C,
fonne cucuteniene 1 112. U l t ima categorie va rezista, depăşind sfărşitul civil izaţiei

dar cu pastă şi

cucutcniene şi liind prezentă în cadrul c u l turii H orodiştea- Folteşti.

'" Ann Dodd-Opri!cscu. op. cii. , 1 98 1 , p. 5 1 5.
"' H ubc11 Schmidt. op. cii .. p.44.
'N Vladimir Dumitrcscu el alii, 1 -lăbă.wşli. Monografie arheologica, Bm:ureşli. 1 954. p. 390, Pl. CXVI. 4-5. 7-9.
1 "'
Anton Ni!u. op. cii. , p. l 54: V ladimir Dumitrescu, op. cii. . 1 979, p. 70, fig. 58.
1 11 1
Ruxandra Alaiba. Complexul CIII/Ural Cucuteni-Tripolie. Meş1eşugul olări!Uiui. laşi, 2007. p. 1 1 3. 1ig. 46-47.
1112
Anton Ni!u. op.cil. , p. 1 54.
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Ceramica de sinteză este influenţată masiv de ceramica pictată cucuteniană, de superioritatea
tehnicii de execuţie a pastei, de arderea oxidantă sau tehnica de omamentare. Procesul de
.,cucutenizare" a ceramicii de tip C s-a constatat încă din etapele timpurii ale apariţiei sale în mediul
ceramicii pictate (Cucuteni A3-A4), la Bereşti-Dealul Bulgarului, Drăguşeni, Truşeşti, Dumeşti,
Putineşti III etc. Î n multe din ace te cazuri, au fost folosite în paralel, pe acelaşi vas, tehnici decorative
specifice ceramicii cu coică pisată şi celei cu pictw"ă cucuteniană.
Î n fazele Cucuteni A-B , i B asistăm la accentuarea procesului de cucutenizare" , vizibil atât
"
prin creşterea calităţii pastei ceramicii de sinteză, cât şi prin preluarea unor noi fonne de la ceramica
cucuteniană (ca troane, pahare). Până şi decorul tinde a împrumuta din inovaţiile picturii Cucuteni de
tii A-B: restrângerea zonei decorate a vasului, împărţirea tectonică şi metopică a registrelor
d corative, aplicarea decorului plastic etc. Apar tot mai multe forme de vase miniaturale, inexistente în
tapa de debut a ceramicii cu adaos de scoică. Ace tea au fost cu siguranţă preia te din formele vaselor
pictate cucuteniene, fapt care vine să infirme supoziţia utilizării pastei cu adaos de scoică doar pentru
m delarea vaselor de uz gospodăresc, "de bucătărie" .
Câteva dintre elementele de mai sus le regăsim şi în ceramica de tip C descoperită în aşezarea
cucuteniană de fază A-B de la Ripiceni-Holm, unde calitatea pa tei unor fragmente cu decor incizat
sau imprimat se apropie de cea a ceramicii cu ardere oxidantă (fig. 1 /2-3).
Transfonnări sw1t înregistrate şi în ceea ce priveşte telmicile decorative, prin apariţia unor
1 mente noi, cum ar fi cel al decorului şnurat sau utilizarea angobei, preluată din tehnologia
·ucuteniană. Proeminenţele apărute încă de la începutul fazei Cucuteni A-B devin tot mai frecvente,
tar elementele zoomorfe îşi fac simţită prezenţa, prin utilizarea protomelor preluate din ceramica
·ucuteniană. Protomele zoomorfe vor fi întrebuinţate însă, pe scară largă, mai ales în faza Cucuteni
8 103.

Sunt intere ante şi variaţiile compoziţiei pastei ceran1ice de tip C, care ţin mai mult de materia
primă utilizată de meşterii olari într-o aşezare sau alta, sau pot ugera anumite m işcări succesive de
populaţie alogenă venită în valwi în anumite zone ale spaţiului cucuteniano-tripolian.
Direcţiile şi căile de pătrundere a acestora pot fi urmărite şi cu ajutorul motivului decorului
urat care ar putea aduce noi infonnaţii privind cronologia şi cadenţa acestor mişcări. Apariţia
d orului cu şnur înfăşurat în aşezări timpurii ale fazei Cucuteni A-B din nord-e tu! arealului
ucutenian poate fi ugestivă în acest sens şi ar putea impune revizuirea atât a caracteristicilor
r nologice a acestui motiv decorativ, cât mai ales a traseului parcurs de acesta. Varianta pătrunderii
prin fllieră sudică ( Cemavoda l ) ar putea fi una de importanţă minoră în contextul în care observăm
pariţia mai timpurie a decorului şnurat în aşezări din nordul-estul şi nord-vestul spaţiului cucuteniano
tripolian, iar influenţele generate de ceramica cu adaos de scoică şi cantitatea acesteia sunt superioare
faţă de alte zone, generând adevărate variante regionale. Totuşi, nu este exclusă infiltrarea moţivului
nurat din mai multe direcţii sau chiar o simultanietate a acestor influenţe.
Ceramica de tip Cucuteni C, cu deosebire specia omată cu impresiuni de şnur mfăşurat,
rămâne, astfel, o ursă informaţională deosebit de impOiiantă în încercarea noastră de a documenta
unul din marile fenomene cultural-istorice din acea perioadă - migraţiile - şi implicaţiile sale în
.,•oluţia generală a civil izaţiei Cucuteni-Tripolie, de-a lungul celor u·ei faze evolutive şi în special în
procesul de transformări ce au loc în cadrul perioadei de mijloc a acesteia, Cucuteni A-B.

THE CUCUTENI C C E RA M ICS FROM THE A-B SETTLEM ENTS O F CUCUTENI
CULTURE FROM BOTOŞAN I COUNTY
(Sum ma ry)
The study approaches the Cucuteni C c erami c s as an element of the general issues regard ing
th origin and the evolution of Cucuteni culture. From the very beginning defined as a foreign.
mtrusive factor, l he cera m i cs with grinded sea- shells paste led to numerous conlrover�ies on ils origin
.md evolution in l he framework of the Cucuteni- Tripolie civi l ization and on the re lationships between
the two cultures.
For tbe middle stage of the Cucuteni culture, that is the Cucuteni A-B phase, t he ceramics C
r 'presents a moment of transformations and of cultural symbiosis in a mixture of techniques and
tracery and in the appearance of some synthesis element .
1"1

Ştelim Cucoş. Fa::a C tiCIIICIIi /3 in ::onu suhcmparirci a A loldm·ei,

in H A /A V I . Piatra Neam!.

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

1 999, pp. 1 1 8- 1 1 9.

37

AMS, IX, 201 0, SECŢIUNEA 1: ARHEOLOGIE - ANTICHITATE - EPOCA MEDIE

'

a

a

•

2

1

1

o

1

o

4

3

s
Fig. 1 . Cenuniră de t i p C u c u t e n i C ( R i picen i - H o l m )
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Fig. 2 . Cera mi d de t i p C u c u t e n i C ( R i pi cen i - H o l m )
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Fig. 3. Ceramică de l i p C u c u l e n i C ( H ipicen i-H o l m)
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Fig. 4. Ceramidi de t i p C u c u t e n i C (R i p i c e n i - H o l m )
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Fig. 5. Cera mică d t' t i p C u c u t e n i C \ R i p i <'e n i - 1- l o l m )
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Daniel C I UCĂ L Ă U

C I N E AU FOST " BARBARI I " DIN CÂM PIA JIJIEI SUPE RIOARE?
(SECOLELE I I I-IV D.H R.)
D dward

James spunea că

,.povestea relaţiilor dintre Imperiul roman şi barbari este una

" extrem de complexă şi de nesigură, iar istoria fiecărei reri!:'ni a imperiului şi a fiecărui

grup de barbari ce a intrat În contact cu aceasta este unică şi diferită"

. In prima jumătate a mileniului

1 d.Hr. istoria provinciilor aflate la grani�a de nord a i mperiului a fost marcată de relaţiile Imperiul

roman şi populaţiile originare din stepele ru eşti şi din nordul continentului, coridorul fonnat de
Dunăre şi Rin, ce coincidea cu limitele până la care romanii îşi întinseseră puterea şi influenţa,

reprezentând în acel moment cea mai uşoară cale de acces către centrul şi apu ul Europet Câmpia
Moldovei,

trăbătută de Siret ,i Prut de la un capăt la altul, ar putea fi considerată şi ea un a tfel de

ridor, fiind circulată în mod pennanent de grupwile de oameni, observându-se chiar o densitate
rită a aşezărilor aparţinând culturii Sântana de M ureş-Cemjachov, apărută în urma înaintări i

pulatiilor gotice, pe văile principalelor cursuri de apă.

'în secolul a l I U - Iea

d. Hr. statul roman e afla într-o perioadă de profunde schimbări, apogeu al

zvoltării sociale şi politice in iţiată de expansiunea teritorială din cele două secole anterioare. Această
pansiune a produs schimbări nu doar în rândul populaţiei romane

ci şi a celor din preaj ma

ntierelor, care au fost atra e în vârtej ul exacerbării violenţei, fenomen caracteristic acestei perioade3.

odificări le politico-militare ce au avut loc la graniţa dunăreană, care au culminat cu retragerea
torităţilor din Dacia, con iderată un teritoriu mult prea expu
ar o

atacurilor din exterior, au reprezentat

chimbare în politica extemă a imperiului, devenită mult mai defensivă. Din perspectiva

Imperiului roman, momentul de răscruce în privinţa rela�iilor cu barbarii a fo t victoria asupra goţilor
la Nai

u

din septembrie

269

d. Hr. După această dată strategia militară

-a schimbat, frontiera

fiind consolidată prin scw1area ei şi reorganizarea forţele militare dislocate de-a lungul ei, respingerea
tacurilor fiind um1ată de cele mai multe ori de contraofensive în adâncimea teritoriului inamic4.

Pentru aproape două seco le principala amenin�are la Dunăre a fost reprezentată de lriburile

otice. Istoria acestora este mult mai cunoscută decât a altor popu laţii ce au intrat în contact cu

romanii, în parte şi datorită a nu meroase lor surse scrise de limbă greacă ( P tolemeu) şi latină ( Tacitus,

SilA ,

Panegirici Latini, Orosius, Cassiodor, lordanes, Origo Goth ica, A m ianus Marce l l inus şi altele),

dar şi cercetărilor arheologice din ultimele deceni i , care au vizat cultura Sântana de Mureş - Cemjaov
m nord-estul continentului şi cult ura Wie lbark, din nordul Poloniei. Conform izvoarelor scrise, ţara de

origine era

candza sau Gothiscandza, aflată pe malurile Mării Baltice

au la gurile Vistulei, de unde

u început deplasarea spre sud, aj ungând până în sudul Ucrainei şi în Crimeea. Din acest nou teritoriu

·unoscut sub numele de Oium
ontra Imperiului roman.
Avansarea către

( .,Între ctÎmpiile bogat(' ") au pomii o serie de raiduri devastatoare

Dunăre a fost lentă, liind condiJ ionată de mai multe even imente m i l i tare şi
transferarea unei păr!i a acestora în imperiu a avut un

pt)Jitice, între care înfrângerea caq)ilor în 295 şi

hlward Jam�s. 77Je risc 1111d (unctio11 o( rhe concept .. Lare A miquifl • ··. în .Joumal ci{ Uue Amiqni(t". vol. l . no. t . s pring 2008.
p 4.
l'aolo de Vingo. //istorica/ oii(/ Archaeologica/ Sources Relaring ro t/1(' Migrarion of Nomadic PC'Op!es Toward Central ali(/
\our!Jern Europe During t!Je Imperial Age (/st - 5rh cenruries AIJ). fl. l 54 . în Kurgans. Rirual Sires. cmd Seu/emmt� L"urasicm
/lronze and lron Age. Ediwd by Jcanninc Davis-Kimball, Eitccn M . MuqJhy. Lud mila Kotyakova and Leonid T. Yahlonksyp.
Michael Kulikovski: Rome :1· Co r!Jic tl'ars:from t!Je r!Jird cenrurl' ro il/arie. Cambridge Univcrsity Press. 2007. p.22.
' A lexandru Madgearu. i.Horia Militară a /Jaciei post-romane ( 275-37n;. Edit. Cetatea de Scaun. Târgovişte. 200X. p. 8.
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rol important. La sfărşitul celui de-al I I I-lea secol în cadrul aspectului Poieneşti5 asistăm la un fenomen
nou de profunde transfonnări care anticipează constituirea culturii Sântana de M ureş - Cemjachov,
rolul dacilor liberi fiind relevat prin cercetările arheologice. Cartografi ind descoperirile dacilor liberi şi
a celor tipice Sântana de Mureş s-a observat că acolo unde exista o densitate deosebită a autohtonilor
în secolele I l- I l l , cele ale culturii Sântana sunt mai reduse. Asimilarea culturii carpice în primele
decenii ale secolului al IV - lea marchează sf'arşitul ei, dar şi stingerea civilizaţiei dacice propriu zise6 .
Ca limite temporale minime sunt de luat în considerare anii 295 şi 3 1 9, data ultimă până la care apare,
în diplome militare şi în titulatura imperială, men�unea unor conflicte cu carpii. Oricum, se pare că
aceştia s-au aşezat masiv şi sigur după încheierea foedusului cu Constantin, între 332-334, când capătă
statutul de foederaţi extemi7.
Numele goţilor apare pentru prima dată între 1 6- 1 8 d. Hr. Nu găsim o formă categorică a
acestuia, ci doar un derivat al fom1ei de ,,gutr': ,,gutones" . Cuvântul " Goth/Gut/Gaut/Got" înseanmă
"
"a vărsa lichicf' sau "a năvăli pe ape , goţii putând astfel fi interpretaţi ca un " grup de oameni care
trăiesc pe marginea râurilor" , probabil în jurul mării Baltice8. Autorii latini şi greci vorbesc despre
,,gutones" până la mijlocul secolului al I I -lea d.Hr. Ptolemeu, care mentionează aceste popoare pe l a
1 50 d.Hr. era con , tient d e existenţa unui popor numit Guti î n insula Sc �ndia. În 262 d. H r . Sapur cel
Mare pune să fie seri e pe o plăcuţă trilingvă numele trupelor romane învinse de către el, printre care
se află şi cele ale germanilor şi go�lor iar în 269 d. Hr. apare şi cea mai veche menţiune romană a
9
acestor populaţii: Claudius I l ia titlul de GotlUcu .
Numărul popoarelor gotice a fost l imitat în Origo Gothica, lucrare scrisă pentru fami l ia
Amalilor, în funcţie de originile candinave ale acestora. Astfel au fo t clasificaţi ca şi goţi ostrogoţii,
vizigoţii şi gepizii. Înainte de sîarşitul ecolului al I T I-lea d. Hr. gepizii s-au separat de această
comunitate "in contradicţie cu legăturile şi relaţiile de sânge" , devenind un popor distinct, astfel că au
rămas sub această denumire doar primele două tribwi 1 0 . Legat de etimologia numelor sub care sunt
cunoscute cele două grupuri nu se pot face decât observaţii. Denumirea de Vesi, transformată mai
târziu în vizigoţi însenma "cei buni, cei nobi1i" , iar ostrogoţii - "goţii de la soare răsare" . Tervingii sunt
"
"
"popoarele pădurii , iar greutungii sunt " stăpânii stepelor şi a plajelor pietruite . I mediat ce a început
marea migraţie, ub pre iunea atacurilor hunice, numele speciale, legate de spaţiul geografic ocupat, au
dispărut, pe când cele de ostrogoţi/vesi, folosite pentru a se autodenumi, vor supravieţui deplasării din
11.
spaţiul nord dunărean
Corelarea izvoarelor eri se, care-i arată pe goţi c a principala putere militară î n secolul a l I V-lea
d. Hr. între Dunăre şi Don, cu descoperirile arheologice, indică o strânsă legătură între acestea.
Cultura Sântana de Mureş-Cemjachov, ce -a format în această zonă, este privită ca o sinteză dintre
cultura Wielbark, din zona Vistulei mij locii şi elementele locale ale dacilor şi populaţiilor sam1atice ce
se aflau aici în momentul sosirii lor12 Cercetările din ultimele decenii pun într-o nouă lumină discutiile
legate de arealul de fom1are a acestei culturi complexe. Ea nu s-a limitat la un mic spaţiu din care să
fie difuzată în celelalte teritorii în um1a unor evenimente politice şi mil itare, ci a cuprins o întinsă
regiune din răsăritul Europei. din care cultura Sântana de Mureş - Cemjachov, gata constituită se
exti11de apoi ,i în unele zone marginale. Opinia respectivă se bazează pe faptul că, după retragerea
aureliană, migraţia tribwilor gotice spre Dunărea de Jos şi spre Marea N eagră, ca eveniment ce
prefaţează apariţia culturii Sfu1tana de Mureş-Cemjachov, ru·e loc simultan, pe tot spaţiul de la Carpaţi
la N istru, aşadar pe aproape întregul areal de fonnru·e al acesteia. În asemenea condiţii nu se mai poate
vorbi de formarea culturii respective într-un spaţiu restrâns din estul ariei sale, respectiv zona Niprului

Mircea lgna1. /Jacii liberi din Mo ldom · comrilllltii
. arhcologin . nccmpolelt· de la Podcni şi Zmri,tca. Edit. Hdins. la�i. l 999
p �
1

1' lhidem.

7 L. B<kt.u, Populatiile J!.<'rmani ., .. în Is toria Rom<ini< i. coordonatnri acad. M ircea Petrescu D[unhoviţa. H. Daco1 iciu. Dan
Gh.TL·odor. EDP. Bucun.:�l i. 1 99 . . p. 300.
' Henriclle Roucd Oben. Reflc ·tions 011 ,·a/ture connections. lcxwuinin!!. cOIIIll'Ctiom het 11 ·ecu South Scandina1·ia and 1he
Sântana de Mure5 cu/ture.fimn .·11
!O ( t"'riods C ! to /)/) , LAG 8. 2007.
9 Herwig Wolli-am. //ist01v o(the Cioths, Univcrsity ofCali lomia Prcss. 1 990, p.20.
11
1 Ibidem. p. 24 .
_
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Ibidem.
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mij lociu, şi de extinderea ei

pre vest, în spaţiul dacic, ci de una singură, unica diferenţă dintre cele

două componente ( Cemjachov şi Sântana de M ureş) fiind doar de locaţie 1 3•

Folosind cronologia Europei de Est si Centrale a lui Birger S torgaard şi pe cea a Scandinaviei şi
4
Europei de Nord a lui U l l a Lund H ansen 1 , Andrej Kokovski a putut urmări traseul triburilor gotice
pre M area Neagră. Astfel, în Epoca romană timpurie a fierului, Cultura Wielbark era prezentă m j urul

Gdan kului, în nordul Poloniei, pentru ca din perioada 82/C l -C l b (aproximativ 1 60-270 d.Hr.) să

vedem elemente ale acesteia avansând spre Polonia de mij loc, spre cultura Przeworsk, ce a apartinut
vandalilor, şi înspre nord-vestul Ucrainei de astăzi; În spaţiul originar, în nordul Poloniei, cu l tura

Wielbark va continua până în D 1 (3 70-400 d.Hr.). In j urul petioadei C2a (270 d.Hr. ) apariţia ei se

suprapune cu primele elemente ale culturii Cemjachov în nordul Ucrainei (Kompanice) şi Yo l ynia

( Lepesovka), pentru ca apoi să se extindă pre sud în C2 şi C3 (250-320 d.Hr.). Um1ează apoi o nouă

expansiune, spre spaţiul sud vestic, unde, în contact cu alte populaţii (dacii liberi, sarmaţii) majoritatea

tradiţii lor vor fi abandonate, goţii intrând rapid intr-un proces de aculturaţie, care va duce în final la

apariţia culturii Sântana de M ureş-Cemjachov 15. influenţa nordică poate fi observată în obiceiurile de

mmom1ântare, ceramica lucrată de mână, arhitectură şi obiectele de metal descoperite 1 6. Elementele
locale ce au participat la individualizarea acestei culturi au venit dinspre populaţia dacică, sam1atică şi

prin intermediul legăturilor strânse cu Imperiul roman, constând din tradiţia ceramicii l ucrată la roată,
vasele de sticlă, obiceiul înhwnării.

în ciuda unui număr mare de obiective arheologice aparţinând culturii Sântana de M ureş -

Cemjachov cercetate

istematic în întreaga arie de difuzare a acesteia (peste 2000 în Republica

Moldova . i sudul Ucrainei şi aproape la fel de multe în România) 1 7, rezultatele nu au fost introduse în

circuitul ştiinţific decât parţial, producându-se astfel un dezechilibru în cunoaşterea evoluţiei acestei

culturi. La aceste fapte se adaugă cercetarea cu precădere a necropolelor, în detrimentul aşezări lor si
1
lipsa unor monografii ale unor obiective importante (cele existente fiind mai degrabă ni , te excepţii ! ) 8
sau sinteze care să l impezească problemele legate de cronolo ie, de rolul e lementelor locale, romane
�
sau gotice în formarea culturii Sântana de M ureş - Cemjachov 9 .
Aşezările acestora erau în general situate în văile principale ale râurilor sau pe văile

ecundare

ale acestora. Se poate observa o concentrare particulară a populaţiei de-a lungul Dunării inferioare, a

Prutu lui, Ni trului

uperior şi a Donului superior0. Formele de relief au influenţat într-o măsură mai

mare sau mai mică întinderea şi organizarea ace tora. La Lepeskovska au fost descoperite 1 2 case

mari, 1 9 adăposturi de animale şi două ateliere de olărie aranjate în linie pe ceea ce părea strada

principală2 1 . ln aşezarea cercetată la Dealul Teilor de la Poieneşti, unde au fost săpate şapte locuinţe

(patru îngropate în sol şi trei de suprafaţă), acestea erau dis use în funcţie de configuraţia terenului, în
R
şiruri, probabil de-a lungul unor uliţe, para lele cu firul văii z. Nu a fost descoperită încă nici o aşezare
care să prezinte um1e de fortificaţii, deşi au fost identificate unele ce ar putea fi considerate centre

regale sau aristocrat ice. Castrul de la Pietroasele, din regiunea Buzăului, cedat de către romani, era
13 Ibidem.

14

/bidem.
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probabil acel "oraş" al goţilor menţionat în Actul Martiric al S.făntului Sava . La fel s-a întâmplat şi cu
Tyrasul, unde se poate să fi fost unul din centrele de putere ale greutungilor23 . În Ucraina A.V.
Kropotkin a identificat aproximativ cinci astfel de aşezări mari, ce ar utea fi considerate centre
p
politice ( la A lexandrovka, Basmachka, Novie Gorodok, Sobari, Rumarov)1 .
Cercetările efectuate asupra aşezărilor din cultura Sântana de M ureş - Cemjachov au relevat
existenţa a două tipuri de locuinţe, unele construite la suprafaţă şi altele îngropate în sol . În aşezări sunt
întâlnite ambele tipuri, cele de suprafaţă într-o proporţie mai mică, cuprinzând o mare varietate în
funcţie de orientare, de uprafaţa lor, mai marte sau mai mică, de tehnica şi materialele de construcţie
folosite, precum şi de modul de amenajare a interiorului.
Locuinţele adâncite în pământ sunt de cele mai multe ori rectangulare, uneori ovale. Au o
suprafaţă mică, între 25 şi 50 de metri pătraţi, cu podeaua de pământ bătucit şi pereţii din nuiele
împletite pe care se aplicau mai multe lipituri de lut. Acoperişul, probabil din două pante, era din
material lemnos, peste care se aşezau materiale uşoare (stuf, papură, paie)2 5.
Locuinţele de suprafaţă sw1t mult mai întinse, ajungând până la 1 00- 1 5 0 metri pătraţi şi de cele
mai multe ori au interiorul împărţit în două încăperi. Pereţii erau dintr-un schelet lemnos, alcătuit din
stâlpi şi nuiele împletite pe care se aplicau lipituri de lut. U nele dintre ele au temelii de piatră, fiind
evidentă influenţa romană în arhitectura acestora. Amenaj area interiorului nu a putut fi surprinsă în
cadrul cercetărilor decât în puţine cazuri, din cauza materialelor perisabile din care se făcea mobilierul.
Aproxin1ativ în centru sau înspre o latură opusă intrării se afla soba sau vatra, construită dintr-o mică
platformă de pietre şi lipitură de lut. Prezenţa acestor tipuri de case a devenit un subiect de discuţii,
legate de originea celor care au construit şi folosit aceste ca e, ştiindu-se faptul că în cadrul acestei
culturi s-au făcut resimţite influenţe venite dinspre mai multe medii: romane, daco-romane şi
gennanice. Cu greu se poate vorbi de o clasificare pe criterii etnice a acestor locuinţe, chiar dacă cele
de suprafaţă, cu două încăperi, seamănă cu aşa-numitele Wohnstal/hauser ( în germană wohn înseamnă
adăpost, iar sta/1-grajd), caracteristice vechilor gem1ani din nord - vestul continentului, pentru că
uneori, în cultura Sântana de M ureş, se găsesc vetre în ambele încăperi, cum a fost semnalat la I aşi
N icolina26. Nu trebuie exc luse nici influenţele externe asupra acestei culturi, mai ales că aceasta s-a
format şi dezvoltat într-o zonă în care civilizaţia romană s-a manifestat putemic.
De cele mai multe ori în jurul locuinţelor au fost descoperite şi diferite anexe: vetre, cuptoraşe
de piatră, care reprezintă probabil resturi de bucătării amenajate în aer liber, gropi menajere şi pentru
păstrarea proviziilor (cum se mai folosesc încă în unele zone rurale din România). O descoperire
deosebită a fost rantâna cu pereţii căptuşiţi cu bâme de lemn din aşezarea de la G hermăneşti, în
interiorul căreia s-au găsit o găleată de lenm şi câteva căni de lut, recipiente pentru scos şi transportat
apa27.
Necropolele acestei culturi au fost publicate mult mai detaliat decât alte descoperiri (de fapt
chiar numele ei este dat după două cimitire - Sântana de Mureş şi Cemjachov). Orizontul funerar al
culturii Sântana de Mur� este caracterizat prin depunerea defuncţilor în cimitire mari, vaste, cu sute
de mom1inte, corespw zătoare aşezătilor pe care le deserveau. Componenţa polietnică a purtătorilor
acestei cultwi s-a făc t resimţită şi asupra practicilor funerare, biritualismul fiind practicat în mod
firesc, cel putin în faza qe început, când fiecare comunitate continua să respecte obiceiwile sale vechi.
Înlocuirea w;ui rit cu altJJ a fost un proces lent, cu o desfăşurare treptată, pe zone geografice şi etape.
Mom1intele de inhumaţie, orientate nord-sud şi, î ntr-o fază târzie vest-est, au gropi simple, fără
amenajări speciale. Gropile pot aj unge până la adâncimea de 2 ,50 me tr i, având fom1e variate,
rectangulare, ovale sau trape zo idale . Se întâ lnesc însă şi monninte cu n işe sau praguri pentru
depunerea o frandelor. Tot ca amenajare a monumentelor funerare se întâlnesc cazuri în care se aşează
o placă de p iat ră deasupra defuncţilor. practică ce se întâlneşte nu doar în l ume a gem1anică, ci şi în cea
a daci lor l iberi sau provinc i a l romană. M orţ i i sunt depuşi în general în pozi ţie întinsă. dar apar şi cazuri
în care sunt în poziţie c h i rc i t ă sau c u pic ioarele îndoite în f!enu nc h i . I nventarul este fonnat din vase de
lut sau d i n st i c l ă , unelte � i ustensile. piese de port. u ne or i mo nc d e. A r m e l e l i p sesc c u desăvârşire d i n

{

�
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cadrul necropolelor acestei culturi. Pe parcursul celei de-a doua jumătăţi a secolului al I V-lea d. Hr. se
constată apariţia unor morminte relativ mai bogate, creşte numărul celor orientate vest-est, precum şi
apariţia unui număr mare de monninte sărace şi lipsite de inventar, ce pot fi legate de lărgirea
comunităţii de creştini. Cercetând necropolele culturii Sântana de M ureş - Cemjachov, V. Bierbrauer a
ajuns la concluzia că dezvoltarea acestora s-a făcut în mod radiar, începând din centru către periferie,
aceasta implicând faptul că mormintele de incineraţie, aflate în zona centrală, sunt cele mai vechi,
aparţinând în general fazelor timpurii28•
Societatea gotică a cunoscut evoluţii diferite, în funcţie de intensitatea contactelor cu I mperiul
roman şi populaţiile romanizate. Vizigoţii, ce au controlat un teritoriu cuprinzând în principal
Ba arabia, Muntenia, Moldova, au dezvoltat o ocietate intennediară, între civilizatia sedentară
romană şi culturile nomadice ale tepelor. În timp ce ostrogoţii au creat o monarhi e puternică,
copiind" modelele răsăritene, vizigoţii au rămas divizaţi, doar în timpul conflictelor militare fiind
"
acceptată o comandă unică. Cel ales să deţină o asemenea funcţie era un ,,primus inter pares" , cu o
autoritate limitată de ambiţiile fiecărui şef aflat în subordine, annata lor fiind mai degrabă o coaliţie de
războinici decât una di ciplinată şi bine organizată. Şeful cel mare era a tfel obligat să organizeze
raiduri de jaf în teritoriile învecinate pentru a-şi putea păstra tatutul 29. O altă caracteristică a acestei
aristocraţii era caracterul ei multi etnic, în aria controlată de vizigoţi aflându-se o populaţie foarte
diversificată, daci, sarmaţi, romani. De exemplu, în relatarea făcută de Zosimos invaziei gotice din
3 2 3 , conducătorul acestora, Rausimodus, era de origine sarmatică. Diferenţierile pe criteriul averii şi a
locului ocupat în societate poate fi observat şi în descoperirile arheologice, mai ales în necropole, unde
înmormântările bogate nu sunt foarte comune. Folosind prezenţa argintului ca notă distinctivă, putem
spune că 5 din 69 monninte de la Spanţov pot fi con iderate bogate, 1 din 39 de la Olteni, 1 din 35 la
Indepen?enţa, 4 din 32 la l zvoru, 7 din 84 la Mogoşani ( la Ko anovo nu au fost descoperite obiecte din
argint). ln acelaşi timp, aproximativ acelaşi număr de monninte au un inventar foarte sărac, conţinând
nu mai mult decât o cantitate mică de va e şi câteva mărgele (cel puţin 1 4 din 1 2 1 de la Ko anovo, 5
din 3 5 la independenţa, 1 4 din 69 la Spanţov, 6 din 8 la Mogoşani, 3 din 32 la lzvoru şi 3 din 39 la
Olteni) 30 .
Diversitatea etnică a comunităţilor aparţinând culturii Sântana de M ureş - Cerrţjachov a fo t
relevată şi de analizele antropologice făcute asupra scheletelor din necropolele acesteia. La
M il1ălăşeni, judeţul Botoşani, de exemplu, grupa cea mai numeroasă este reprezentată de
mediteranoizi, puşi în legătură cu populaţia dacică ( 48,7%), unnată de nordici (populaţii gennanice) 1 7,05%3 1 . Din studiul antropologie al scheletelor descoperite în diferite necropole de pe teritoriul
Moldovei ( Independenţa, Erbiceni, Pietriş, Băneşti, Barcea, Bogdăneşti, Valea Seacă, Miorcani,
M ihălăşeni) se poate observa o concentrare a caracterelor nordoide pre linia Dunării, pe când în
arealul nordic al Culturii Sântana de Mure , predomină caracterele mediteranoide, locale, fapt explicat
prin atracţia pe care Imperiul roman a exercitat-o asupra goţilor, care şi-au stabilit taberele militare şi
reşedinţele cât mai aproape de graniţ.ă 32 .
Perioada avută în vedere coincide şi cu răspândirea din ce in ce mai puternică a Creştinismului
la nordul Dunării. Cele mai vechi descope1iri care pol fi pu. e în legătură cu acest fenomen la E t de
Carpaţi nu pot fi coborâte mai jos de p1ima jumătate a ecolului al I I I -lea d.Hr. , deşi infom1aţiile scrise
vorbesc de propovăduirea acestei religii cu cel puţin unul sau chiar două secole mai devreme33•
Istoricul bisericesc Socrates (!st. Bis., l, 1 8, 4 ) scria că prin tratatul încheiat în 332 de Constantin şi
Ariaric, conducătorul goţilor. acesta din unnă era obligat să accepte libertatea religioa ă pentru
creştini. Până la persecuţiile organizate de către Athanarich din 369-372 organizarea noii religii a
cunoscut un mare avânt, mai ales în zona din nord-estul M unteniei şi sudul Moldovei. Aici s-a fonnat
o episcopie a "Gothiei" în care a slujit U l fila ( 33 ()/34 1 -348), Theofil, Goddas. Uranios şi Silvanus, s-au
zs V.
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remarcat preoţi ca Sansala şi Guthicas sau creştini mireni ca Sava şi N ichita, s-au întemeiat mănăstiri

condu e de călugări ca Audius şi Arpyla, s-au propagat erezii (arianismu l, audianismul), şi au fo t
întreţinute relaţii cu bisericile din I mperiul roman. Investigaţiile arheologice făcute în grotele de pe
Pmt, Ni tm şi afluen�i lor au relevat faptul că multe dintre acestea au fost fo losite ca adăposturi încă
din perioada pre - creştină34 .

Limita constituirii temeinice a comw1ităţilor creştine este considerată d e către G h . Teodor ca

fiind secolul al V -lea d. Hr., când mărturiile legate de practicarea cultului încep să se înmulţească şi

apar primele edificii ce puteau avea rol de biserică, cum e te locuinţa A 1 , descoperită în aşezarea din
secolele I V-V d . Hr. de la laşi-Nicolina, având, în comparaţie cu cele cunoscute până acum în alte

zone, o fonnă deosebită şi dimen iuni foarte mari . Locuinţa avea formă dreptungluulară, era construită

la suprafaţa solului, din1ensiunile sale fiind de 1 3 ,50 metri lungime şi 5 ,50 metri lăţime. Orientată Est

Vest, ea era alcătuită din două încăperi, una mai mare situată la Est, care comunica cu alta mai n1ică la

Vest. În camera mică se intra dinspre Sud. În mij locul camerei de dimensiuni mai mari se afla o vatră
de formă aproximativ emicirculară (altar?), constmită din lut. Locuinţe asemănătoare, unele având şi

temelii de piatră cu orientare Est-Vest sau diferită, sunt ate tate i în unele zone ale Daciei dintre Pmt

şi N istm, precum şi în alte părţi şi, deşi nu au fost considerate constmcţii destinate oficierii slujbelor

religioase, nu ar fi exclu ca, în Lipsa unor edificii speciale, o parte dintre ele să fi fost folosite în acest
scop3 5.
De o importanţă deosebită pentm atestarea răspândirii acestei noi religii în Cîmpia Jij iei

superioare sunt medalioanele din sticlă descoperite într-un mormânt de inhumaţie din necropola de la
Mihălăşeni 36• Aici, în mormântul de inhwnaţie nr. 1 23 , cu orientarea aproximativ Nord-Sud, au fost
descoperite, pe lângă w1 inventar relativ bogat ( obiecte de podoabă şi vestimentare, vase de lut), şi trei
medalioane circulare, lucrate din sticlă prin turnare.

Primul dintre medalioane, de culoare oliv, are imprimată în relief pe una dintre suprafeţele sale,

o broască ţestoasă văzută de deasupra, înscrisă într-un cerc. Al doilea medalion este de culoare
albastră, are aceea,i formă ca şi precedentul şi are reprezentat un bust feminin în relief, de asemenea

înscris într-un cerc. Pe al treilea medalion este redat proorocul Daniel străj uit de o parte şi de alta de

câte un leu. Fiecare medalion este prevăzut în partea superioară cu câte un orificiu pentru agăţat. Acest

tip de medalioane apare şi în alte părţi, la Callati , Babadag-Toprachioi, Izvoarele Uud. Constanţa) ,
fiind produse a l e anun1itor centre d i n Siria ş i Egipt37.
O altă descoperire interesantă, deşi contestată de w1i i cercetători ca având destinaţie liturgică,

este constituită din trei linguriţe de provenienţă bizantină, găsite întâmplător în 1 904 pe teritoriul

orasului Botosani . Asemenea p iese sunt cunoscute si în alte locuri de pe teritoriul dacic, fi ind datate în
gen�ral î

terioada secolelor I V-V d. Hr.38

•

C rceta?ea necropolelor din această perioadă a pus în evidenţă existenţa probabilă a unor

comwutcti destul de largi de crestitu, a căror monninte sunt orientate Vest-Est sau Est- Vest, sunt

lipsite de fu ventar, şi sunt grupate Î ntr-o zonă separată a necropolei39• În Câmpia Jjiei Superioare a fost

pusă în evidenţă şi în alte necropole existenţa unor astfel de mom1inte, cum sunt cele de la Botoşani
Dealul Cărămidăriei40, Miorcani4 1 , Nichiteni42 şi Hăneşti4 3 .
Răspândirea Creştinism ului în cadrul

comunităţilor din Moldova

-a produs încet, ptin

intennediul misionarilor, dar şi a prizonierilor ce au fost luaţi în timpul campaniilor militare ale

carpilor, fapt care a dus la crearea unor comunităţi solide ce au putut rezista trecerii secolelor şi
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presiunii politice venite din partea diferiţilor conducători ai acestui teritoriu. Dacă goţii au preferat să
adopte ritul arian, ca un11are a creştinării conducătorilor lor dar şi, probabil, pentru a sublinia diferenţa
dintre ei şi celelalte populaţii, dacii liberi au continuat legăturile cu I mperiul roman şi au continuat să
respecte deciziile luate de către forurile superioare aflate la sud de Dunăre.
Câmpia Jijiei Superioare reprezintă o zonă propice aşezărilor umane, a căror urme acoperă o
perioadă de tin1p îndelungată, din paleolitic până în evul mediu. Apariţia acestora a fost facilitată de
cursurile de apă importante ce o străbat, mă refer aici la Prut, J ijia, B aşeu, precum şi de condiţiile de
climă favorabile, cu precipitatii bogate44. Descoperirile legate de cultura Sântana de M ures-Cemjachov
'
din Câmpia J ijiei Superioare atestă o locuire intensă în această perioadă. În 1 966 a fost descoperită la
M iorcani, comuna Rădăuţi Prut, în punctul I azul Mare, o necropolă de secol IV d. Hr. Săpăturile
arheologice realizate de către l . Ioniţă au dezvelit 1 34 de morminte, dintre care 1 2 1 de inhumaţie . i 1 3
de incineraţie. I nventarul recuperat a fost destul de bogat, cuprinzând 350 de vase de lut lucrate la
roată, din pastă fmă (oale, căni, amfore, castroane, străchini, cupe), un pahar de sticlă, 70 de fibule,
majoritatea lucrate din bronz, dintre care două cu plăci romboidale la ambele capete şi una cu placă şi
semidisc de argint, 25 de cataran1e din bronz sau fier, 32 de piepteni de os, 9 cuţite de fier, 32 de
fusaiole de lut sau sticlă, mărgele, ace de bronz, pandantiv de os, ş.a.45
La Drăguseni au fost de coperite în 1 963 sase aşezări datate în ecolul al IV-lea d. Hr., în
punctele La Oco� le, În Chiţanca, În Şesul Podr/gei, La Livada Badragan, în Sărata Drăguşeni.
Aşezările. e găsesc pe locuri joase în preajma pâraielor Podriga şi Badea a şi a văilor adiacente. Î n
aşezarea In Chiţanca se puteau vedea urmele unor locuinţe d e suprafaţă, marcate prin resturi d e lut ars,
fărâmiţat, purtând um1e de nuiele. Di tanţele dintre ele erau de 30-50 metri sau chiar mai mari. Tot aici
a fost de coperit un denar roman cu efiş ia în1păratului Traian. Ceramica descoperită în toate a . ezările
era într-o proporţie mare lucrată la roată 6.
La Corlăteni, sub Dealul Cetăţii, pe partea stângă a J ijiei, pe o terasă joasă ce înaintează în râu,
au fost dezvelite în 1 949- 1 95 1 de către un colectiv condu de I . Nestor, patru locuinţe şi mai multe
vetre ce au fost datate în secolul al IV - lea47.
Sondajele efectuate de către 1. loniţă între 1 967 şi 1 968 au dezvelit în pw1ctul Malul Negru, in
albia majoră a Jij iei, lângă Todireni, cinci monninte, dintre care patru de inhumaţie şi unul � e
incineraţie. I nventarul constă din ceramică, pahare de sticlă, fibule, şi un singur pieptene de os. In
apropiere a fost identificată şi o aşezare din aceeaşi epocă48.
La 1 ,5 kilometri nord de Dealul Ţuguita, în punctul Pe Cuhă, aflat pe malul stâng al Jij iei, la 4
kilometri sud de satul Truşeşti, a fost descoperită în 1 954 o aşezare de secol I V d. Hr., din care a fost
săpată de către M. Petrescu Dâmboviţa o locuinţă de suprafaţă, de fonnă aproximativ rectangulară, ce
avea în colţul de nord-vest o vatră rotundă, şi o groapă menajeră. De asemenea a mai fost gă ită o vatră
pusă în legătură cu existenţa unei alte locuinţe, precum . i o groapă cu scară de acces la două cuptoare
pentru ars ceramica. Inventarul este fom1at în principal din ceramică, lucrată la roată sau cu mâna, din
pastă fină cenuşiu deschisă sau neagră. Formele sunt diverse, cupe, căni, străchini, ş.a. A fo.st
descoperit şi un fragment de gât de amforă cu inscripţia în limba greacă MAKAP I , pictată cu roşu. In
tratul de locuire au mai fost gă ite oase de animale, unelte (o daltă cu capul în patru muchii, un
fragment de seceră, lame de cuţitaş), unelte de os, greutăţi piramidale şi fusaiole de l ut, o mărgică de
sticlă49.
La Broscăuţi. pe malul stâng al Jij iei, a u fost descoperite o serie de fra gme n te ceramice
orespunzătoare c u l turii Sântana de Mureş50•
L a B o toşa ni punct u l Dealul Cârămidăriei, în marginea est nord-estică a oraşului, a fost
descoperită o aşezare întinsă . i două necropole datate la sfărşitul secolului al IV -lea - î ncep u tu l
calului a l V-lea d. Hr., aparţinând c u l turii Sântana de Mureş. Locuinţele erau d e suprafaţă �i de tip
bordei. în majoritatea lor aflându-se vetre pentru încălzit. de fom1ă ovală sau rec tangulară. construite
din piatră �i l ut . S-a dcscopetit şi un c uptor de ars oale, de formă rotundă, îna lt de 1 ,55 metri �i c u un
d iame t ru de 1 J5 m etri compus di ntr-o cameră de foc de sp ăqi t ă în două pri ntr-un perete median �i o
,

.
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cameră suprapu ă, de ardere. Inventarul din aşezare e destul de sărac (seceri, impungătoare, o daltă de
fier, o pensetă de argint şi un pieptene de os). Unele fragmente ceramice au analogii cu cele din epoca
bunică din Ungaria.
Din necropole nu au putut fi salvate decât 23 de morminte, din care 2 1 imple şi 2 duble.
Maj oritatea erau orientate Vest-Est. Inventarul mom1intelor era destul de sărac, fără vase de ofrandă şi
consta din două fibule de bronz cu placa triunghiulară şi picior rombic, cercei de bronz cu mărgică
polifaţetată, cuboendrică au în formă de verigă circulară, ace de podoabă din metal alb, un fragment
de oglindă metalică prevăzută cu găuri, şase catarame de bronz, fier, argint şi metal alb, mărgele din
pastă de sticlă, tubulare sau "boabe de mez'', perle mai mari sau mai mici, precum şi unele mai mari de
51
formă discoidă din chihl imbar sau din sticlă neagră-albăstruie .
Pe teritoriul satului Nichiteni, comuna Coţuşca, în punctul numit Pârâul Calului, a fost
de coperită, în urma unor lucrări civile, o necropolă de inhumaţie şi incineraţie, datată în secolele I I I 
IV d. H r . Săpături l e d e salvare s-au desfăşurat î n anii 1 96 1 , 1 964 ş i 1 966 d e către o echipă d e la
Institutul de Arheologie I a . i. Scheletele erau întinse cu braţele pe lângă corp, orientate Nord-Sud, cu
numeroase obiecte de inventar (vase lucrate la roată, obiecte de metal, printre care se disting trei
fibule, una de bronz cu placă semicirculară). Au mai fost dezvelite şi un rug de incineraţie şi cenotafuri
cu gropi rotunde, ce aveau în două dintre cazuri cuburi de piatră cioplite regulat. Tot pe teritoriul
comunei Coţuşca, la Crasnaleuca, a fost se11111alată o aşezare aparţinând culturii Sântana de M ureş, iar
52
la Cotu M iculinţi, pe malul Prutului, au fost identificate trei astfel de aşezări .
Sondajele realizate de N. Zaharia în 1 97 1 - 1 97 3 au dezvelit, pe teritoriul comunei Hăneşti, pe
partea dreaptă a Başeului, în punctul La Moviliţă, 49 de morminte de inhumaţie şi câteva urne cu oa e
53
calcinate şi cenuşă, datate în ecolele I I I -I V d. Hr., cu un inventar bogat în ceramică şi podoabe .
Necropola de la M ihălăşeni, judeţul Botoşani, e te cel mai in1portant obiectiv aparţinând acestei
perioade cercetat în Câmpia Jjiei Superioare în ultimele decenii. Săpăturile arheologice s-au desfăşurat
pe parcursul a şase campanii cuprinse între 1 986 şi 1 98 8 , descoperindu-se 520 de morminte cu un
inventar foarte bogat, ce se întind din secolul al I I I-lea până în a doua jumătate a celui următor. Dintre
ace tea, 429 sunt de inhumaţie şi 9 1 de incineraţie (au fost de coperite şi două platforme de incinerare
în partea estică a complexului). lnventarul recuperat este deosebit de bogat, cuprinzând 1 5 5 fibule, 69
catarame, 1 604 mărgele, 90 pandantive şi � ulete, 20 de recipiente de sticlă , i 1 2 1 9 de vase din lut,
din care 32 sunt vase de import romane. In apropierea necropolei au fost identificate şi resturi ce
54
aparţin aşezării corespunzătoare acesteia .
W. Goffart este de părere că barbarizarea imperiului şi romanizarea barbarilor au fost două
fenomene concomitente care au amortizat într-un fel şocul invaziilor din ecolele V- VI d. Hr.
Contemporanii nu au putut vedea şi reda imaginea de ansamblu a acestor fenomene, în mare parte şi
datorită complexităţii lor, dar şi implicării emoţionale în desfăşurarea lor. I maginea pe care aceştia au
creat-o despre cei care le distrugeau comunităţile, care se insinuau într-o manieră mai mult sau mai
puţin violentă în viaţa lor nu putea ti decât dezastruoasă în comparaţie cu ceea ce cunoşteau despre
trecutul glorios al statului roman. Pierderile teritoriale din secolul al I I I-lea d. Hr., precum şi tendinţele
secesioniste ale unor provincii (Gallia, Britania) vor duce la . chimbarea discursu lui istoriografic, în
care Imperiul este prezentat ca fiind sub asediu! barbarilor. Din acest haos politic, mi litar şi economic
aveau să se nască în a doua jumătate a primului mi leniu creştin Evul Mediu. în care rolul principal i-au
avut regatele acestor barbari, create din sinteza culturii romane şi a celei tribale, a cărei amintire au
păstrat-o.
Această imagine a barbarilor din exteriorul imperiului a rămas întipărită în memoria colectivă,
fără a se ţine cont de complexitatea fenomenelor ce s-au petrecut la graniţa Imperiului roman şi de
gradul în care s-au petrecut modificări în stmctura internă a acestora. Goţii care au pătruns în imperiu
împinşi de către avansarea hunilor spre Dunăre nu mai erau cei care au fost creşt inaţi de către Ulfila.

''

1?.-1./B I : p. 92: N . Zaharia. Em. Zaharia

r lin judetul Ho ro.� oni . în Din

( 'rmlrilm(ii prii'ind 1 !'�ullul<'ie

1111ur tercelări arheologice>

rrecutuljudc(ului Botoşani . Botoşani. 1 974 , p. l 3 7 .

in

CIÎ11111ia Jijiei Supaioare

'2M . Brudiu. Ci'rcettiri arheologice de IC'I'('){ la Crasnaleuco şi Co111 Jlliculin(i. î n 1 1 . I l , 1 979, Botoşani. pp. 86-90.
'�
Şovan. Necropo lo din secolul ai 
RAJB I '. p. 64: N. Zaharia. Em. Zaharia. op. cit. . 1 974. p. 1 3 7 ; N. Zaharia. Em. Z<1haria.

O.L

"O.L. Şovan. Nc>cropola de lip Srinrana de Mureş Cemjohov de la Mi!Jcilăşeni (iudeful Botoşani). Târgovişte. 2005. pp. 1 59 1 60: O. L. Şovan, Necropola de secol I V de la Mi!tâlă.yeni. jud Bo roşa n i. în 1 1. V I . 1 986 ( 1 98 7 ), pp. 5 1 -59: P. Şadurschi, O.L.
Şovan. Necropola de tip S<intww de Mureş- Cemeaho1· de la Miilălăşeni. jud. /3oroşan i, în SMISv, X. an 1 983 ( 1 984 ). pp. 84 1 IV lea d. C'll r. de> la l lăne.yli. jud. 13ol0şoni. în AM. X V I, 1 993. pp. 1 5 1 - 1 89.
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Daniel Ciucălău, Cine ou fost "barbarii'' din Câmpia Jiiiei Superioare? (secolele III-IV d. Hr.)
Asimi larea lor a început cu mult timp înainte de iruperea lor peste Dunăre în

3 76 d. Hr., conducătorii

lor din secolele I V-V d. 1 -l r. având deja o imagine a unor politicieni cu experienţă, ce exercitau un alt

tip de influenţă decât cea militară, bazată pe forţă brută, şi obţinând prin intem1ediul tratativelor şi a

manevrelor de culise mult mai multe decât prin intermediul conflictelor armate. Integrarea lor în

sistemul roman poate fi observată în ti tulaturile duble deţinute, aşa cum este cazul, în secolul

4, de
magister militum pentru l llyricum şi rege al goţi lor, de Yadomarius,
duce al Phoeniciei şi rege al alamanilor, în 3 6 1 /366 d . Hr. sau de celebrul Gainas, care acţiona în
timpul evenimentelor de la Constantinopol din 399/400 d. Hr., ca magiter militum şi rege al goţilor. Ca

A laric, care era în acelaşi timp

şi comandanţi romani ei erau integraţi în sistemul imperial, care avea un prestigiu uriaş printre barbarii
acelei perioade.

Schimbările pot fi observate şi în interiorul comunităţilor culturii Sântana de M ureş -

Cemjacbov, unde obiectele de influenţă romană, venite prin fi lieră directă - contactele cu imperiul au indirectă - populaţia romanizată din nordul Dunării - sunt din ce în ce mai frecvente. B locajul

economic din timpul conflictului din

367-369 ,i reglementarea strictă a relaţiilor comerciale prin care

aceste se putea desfăşura doar în două cetăţi de la Dunăre (S ucidava şi Noviodunum) subliniază gradul

ridicat în care lumea gotică era deja legată de către cea romană. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor
de a limita circulaţia de-a lungul frontierei, ea nu a devenit impermeabilă, pe ambele maluri ale
Dunării existând comm1ităţi mixte, care încercau să imite modul de viaţă roman.

Creştinarea populaţiilor gotice a dat un nou impuls integrării acestora în lumea romană, chiar

dacă au fost unele voci ce au sugerat introducerea acestei noi religii ca un factor de divizare a lumii lor,
ce a avut drept consecinţă declanşarea de către Athanaric a persecuţii lor contra adepţilor acesteia.

Câmpia Jijiei superioare, cu toate că se află din punct de vedere geografic la o distanţă

apreciabilă de frontiera imperiului, a făcut parte din arealul unei culturi în care sinteza dintre civilizaţia
romană, cea nordică şi cea dacică a ocupat w1 rol important. Descoperirile arheo logice au adus la

lumină comunităţi puternice ale căror legături sociale şi economice se întindeau cu mult dincolo de
limitele ei.

WHO WERE THE "BARBARIANS" FROM U PPER J I J I A PLAIN?
(TH E 3 RD - 4TH CENTURIES A D)
(Su mmary)
In the 3rd-4th centuries AD at the North boundary of the Roman Empire, between the

Carpatians and the Dnie tr, a new culture appeared and developed: Sântana de Mureş - Cemjachov. I t
was tbe result of interference between the Goths population and the locals ( free dacians, sarmat

and

romans). Untill the Goths leaved their homes, as a result of I-l unic raids, they changed their interna!

organisation and civilisation and became a powerfu ll chalenge for t11e romans. This article investigate

their evolution from tJ1e nordmen to the Ostrogotbs and Vizigots, which began at the nortJ1 side of
Danube and presents the archeological discoveries and researches made on Upper J ij ia Plain.
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Mihai MAXIM

D I M ITRI E CANTEM I R SI E POCA SA.
DOC U M ENTE NOI DIN ARHIVELE TURCEŞTI
'

Marile colectii de documente ale Portii
În faimoasa Arhivă Otomană de pe iângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri al Repub l icii
Turcia (T. C Başbakanltk Osmcmlt Arşivi, abreviat BOA ) din Istanbul, fosta arhivă a marilor viziri, cea
mai mare arhivă din Turcia, există, după ultimele evaluări, peste 1 30 milioane de unităţi arhivistice
sau, mai exact, 1 00 milioane de documente ,i 365 .000 de condici (defler) 1 • Dintre acestea doar circa o
treime au fost până acum prelucrate electronic, cu alte cuvinte inventariate şi puse la dispoziţia
cercetătorilor sub fonnă de cataloage. A ta înseamnă că şi în viitor ne putem aştepta la însenmate
surprize documentare din partea Arhivelor Otomane din Istanbul. Se cuvine, de asemenea, adăugat
faptul că, graţie măsurilor întreprinse de autorităţile turce de mai mulţi ani încoace, accesul la Arhivele
Otomane din Istanbul a fost extrem de mult facilitat, fom1alităţile au fost reduse la minimum, ceea ce
pem1ite cercetătorilor să-şi poată începe investigaţiile practic chiar de a doua zi după sosire,
micro filmele e pot face imediat, ieftin şi îară restricţii. In fine, spre a ajuta pe străini să-şi valorifice
mai bine sej urul pe malurile Bosforului, a fost introdusă şi ziua de sâmbătă ca zi l ucrătoare, sala de
studiu rămânând astfel deschisă şi în prima zi de week-end.
Pentru epoca lui Dimitrie Cantemir, în vederea întreprinderii cercetării de faţă, începută
si tematic acum câţiva ani, în cadrul Proiectului "Cantemir" de la institutul Cultural Român "D imitrie
Cantemir"-lstanbul, au fost consultate marile colec�i de documente păstrate în această arhivă: D.BRZ
(Bab-1 De.fieri.Biiyuk Ruznânu;:e), adică Marile condici Ruznân1(;e, consenmând veniturile şi
cheltuielile zilnice ale Vistieriei centrale a statului otoman), D.KRZ (Bab-1 Defleri Kiif;:uk Ruznâm9e),
incluzând condice e hcilor Ruznâm9e, con enmând venituri i cheltuieli privind pe dregătorii sau
oştenii plătiţi de \Cstierie; D.BŞM (Bab-1 Defleri. Başmuhasebe), însumând condicile emise de
Cancela1ia Contabi ită�i Generale; D.M M KBG N (Bab-1 Dejieri.Maden Mukataas1.Bogdan), registre
ale Cancelariei Mine lor referitoare la Moldova; D.M M K. E F K (Bab-1 Defleri. Maden Mukataas1.
Eflâk), registTe ale Cancelariei Minelor referitoare la Ţara Românească; A.DVN (Bab-1 Asa.fi.Divan-r
Humâyun), condici elaborate de Cancelaria Divanului Imperial, M A D (Mal�veden Mudevver
Defierler), registre transferate de la Departamentul Finanţelor etc. ( cancelariile politico-administrative
ţineau de Poarta marelui vizir=Bab-1 Asa(i, iar cele financiare de Poarta marelui de{ierdar=Bab-1

�

De,fieri).

Pentru aceste colecţii există la BOA atât inventare (cataloage) de bază. după c lasificările
realizate de Kâmil Kepeci, Cevdet. l b n i.ilem in etc . , cât şi inventare pe dosare (dosya usulii), adică
documente selectate în funcţie de anumite teme. Fiecare din aceste colecţii cuprind câteva zeci, chiar
2
sute de condici sau dosare, cu mii şi m i i de documente , de regulă redactate în extrem de dificilul cod
linanciar otoman si)'akat ( menţionăm că în vederea păstrării secretului asupra potenţial ului demo
fiscal al statului otoman, Departamentul de F inanţe al acest uia util iza în cele peste 50 de cancelarii a le

1 Dr. Ondcr Bay r ( Dirccto11 1 l Arhivei Otomane de JW lfingă Prl'�cd inţia Con;iliului de M in i�tri al Republici ii Turc ia, din IstanbuL
1
abreviat: BOA ) , llumeli Araylmualan Acmndan Osiii(IJI/t Ar.,<irinin (Jnemi {/mJ>OI'I011(ll Arili,·ei 010ma11e din J>1111CIIII Federe al
cercetărilor pri1·ind Rwne lia ). comunicarc la lntemational SvmJ>osium on Ott onwn St111/ic.l in Soutil-/;'mt l':urop< . organ iscd by
1 RC IC A ( RL
">carch Centre for Islamic A11,H istnry and Culturc), Istanbul, 1 2 July 2008.
2 De exemplu, cokqia ( fondul ) D.BRZ, cuprindmd Marile Condici Ru:::num(·e. număr>t 584 registre (dl!,(ler), dintre anii 896t 254 ai Hegirci. adică 1 49 t - 1 838 d. Hr.. la care se adaugă. pentn1 anii 952- 1 20 7 H. 1 545- 1 793 d. Hr., încă 504 dosare (dosva).
ColeCţia D.KRZ. c uprinzând M ic i le Cond ici Ru=nâm("e. numără 437 defiere, pentru anii 940- 1 254 H. 1 1 533- 1 838 d . H r.. dar
încă 2 1 7 dosare pentru anii 954- 1 207 1 1 547- 1 792. ( /Jaşbakan/1k Osman il Arşi1·i Kawlogu 1 Catalogul Arhivei Otomane.
IstanbuL 2005. pp. 1 62. 296-297 . Numai pentru epoca lui D.Cantemir există pe5tc 80 de dosare D.KRZ, cuprinzând mii de
documente).
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Mihai Maxim, Dimitrie Cantemir şi epoca sa. Documente noi din arhivele turceşti

sale un adevărat cifru cunoscut în epocă doar de puţine persoane specializate în acest sens, iar astăzi de
putini
osmanisti).
'
În ans�mblu, în raport cu uriaşa masă de documente existente la BOA, dar şi în raport cu alţi
domni români, precun1 Mihai Viteazul sau Constantin Brâncoveanu, au putut fi depistate relativ puţine
documente privind pe Dimitrie Cantemir însuşi, direct sau indirect (cea 40 de piese), lucru care se
explică, pe de o parte, prin aceea că se constată tocmai în această perioadă întreruperi în ţinerea
evidenţei marilor condici Ruznamţe, iar, pe de altă parte, prin faptul că principele român s-a aflat într
o înaltă funcţie publică (domn al Moldovei) pentru un foarte scurt interval de tin1p, din care relaţiile
oficiale cu Poarta, înregistrate în cancelariile otomane, au ocupat practic mai puţin de 5 luni de zile
( 1 4/25 noiembrie 1 7 1 O - aprilie/mai 1 7 1 1 ). Ace te documente nu aduc ştiri extraordinare, vânate de
amatorii de i torii senzaţionale, ci aduc date noi în limbajul sec al cifrelor, despre aspectele fmanciare,
materiale, ale domruei lui Cantenur si mai ales despre bunurile sale, confiscate după defectiunea de la
Prut. Pe de altă parte, unele docum�nte se repetă, pentru că Înalta Poartă practica de mru n�ultă vreme
o evidenţă paralelă a veniturilor şi cheltuielilor sale. Totuşi, este pentru prima oară, după 30 de ani,
când este ruptă tăcerea arruvelor otomane şi când un lot relativ masiv de documente noi ies la iveală, în
urma investigaţiilor si tematice întreprinse. lnsenmătatea lor este cu atât mai mare cu cât ne
interesează orice inf01ma�e nouă privind pe marele cărturar român.
*

Dimtrie Cantemir înainte de domnie
În legătură cu originea marelui cărturar, nu am găsit nici un fel de indicii în documentatia
otomană disponibilă. În orice caz, nu există nici o relaţie între Kantemiroglu (Kiiţiik Kantemirogl� ),
fiul mai nuc al lui Constantin Cantemir, domnul M oldovei ( 1 68 5 - 1 693), şi Kantemir M irza, prinţ
(emir-zâde) tătar Nogay din B ugeac, care a susţinut Poarta împotriva rebeliunii Hanului Crimeii,
Mehmed Giray, şi a fratelui său (Kalgay Su/tan), Şahin G iray, în anii 20 ai ecolului al XVll-lea
( 1 62 4- 1 628 ). Numit beylerbeyi de Silistra în anul 1 6243, a devenit foarte influent în Crimeea , i în
Moldova în anii um1ători, i un pericol pentru Pol01ua. A fost, totuşi, executat din porunca
autoritarului ultan Murad IV, la Istanbul, în 1 63i, deci cu câteva decenii înainte de naşterea prinţului
Dumitraşco5 Aceasta nu exclude posibi litatea ca neamul Cantemireştilor ă fi avut la origine un tătar
trecut la ortodoxism . i românizat, după cum par a i11dica anumite sw·se ruseşti, fizionomia principelui
i înse i pretenţiile genealogice afirmate de acesta în Istoria Imperiului otoman. Originea etnică a w1ei
personahtăţi nu trebuie însă să ne eri peze, ci trebuie privită cu deta . are: important este ceea ce a imţit
i creat acea personalitate pentru neamul românesc.
Nu am găsit, de asemenea, menţiw1i nici despre studiile lui Cantemir la . coala Palatului
Imperial (Mektebi-i Enderun), lucru care s-ar putea explica prin aceea că principele român nu trecuse
la Islam, precum predece orul său în ale muzicii turceşti, polonezul Wojcek Bobowski (A lbe1tus
Bobovius), devenit Ali U fki (m011 la 1 675), cu alte cuvinte, ca nemusulman, principele român nu
putea să frecventeze o asemenea şcoală. In fine, în ciuda consultării a cli10rva zeci de registre cu mii
de documenle, emise de Cancelaria aşa-zi�ilor muşaherehoran (dregători şi oşteni de rang supe1ior, dar
mai ales fii ai acestora, plătiţi lunar de Vistieria otomană). registre în care am găsit numero,i fii ai
hanilor de Crimeea sau ai unor ma1i demnitari otomani, în schimb nu am depistat nici un document
consenmând prezenţa lui (Kii(·iik) Kantemiroglu printre muteferrika-lele Înaltei Porţi (ofiţeri onorifici),
bvenţionaţi de J-/a::: ine-i Amire (Vistieria lmperialăr situaţie intâlnită în cazul unor beyzadele
româneşti din secolul al XVI-lea7. Explicatia acestei situaţii o găsim în Descriplio Mo/daviae ( 1 7 1 6) ,
,

M ihai Maxim, in Istoria 1/umcini/or. cditatfl de Academia Rmmînă. voi. V. EE. Bucure!iti. 2003, p. 8 1 5 .
icol a e Jorga. Osmunil imparator/uji,u Tarihi ( Istoria Imperi ului otoman ). voi. 3 { 1 53 X - I 64 0 ). traducere (din gcnmmfl) de
ili.ifer Ep�eli & Kemal Beydilli. Ycditepe Yaymevi. Istanbul. 2005, pp. 3 1 8-323.
O presupusă origine a lui Dimitrie Cantemir din K<mll.:mir- M iuÂ1, U\ ans;llft llirâ probe documc:ntan: de citire unii i>torici. a I(N
lnlinnată .. i de cinrc Giuseppc Cossutto. de la Uni vct-"itat<.:<� La Sapicni'_a din Roma. In tct_a . a de doctorat consacratft special
· estui person;tj, te..:;-, condusă de subscmmttul la Istanbul şi de cfltre prof. Biancamaria Scarcia-Amoretti la Roma.
Această Kulcm-i miişaherelioran (C'ancdaria pentru miişahcrl!lwran) era subordonatfl Cancelariei M icii R uznam�e 1 f..:a/em- i
Ru;namre-i Kiil;iik (vezi. de ex . . BOA . D.KRZ, do.9•a 78/gom/e/; 91, sene / 1 /5/1 703 - 1 704; do.�I'O 80/giim/e/; 8. 16 Rebiiilevt'd
I /201J5.06. 1 708 etc.). Pentru perioada prezenţei lui Dimitrie Cantemir la Istanbul, adică 1 688- 1 7 1 0 (cu întreruperi ). există peste
U de dosare ( dosya) D.KRZ. însumând peste 8000 de documente. care au trebuit consultate.
M ihai Maxim, L Empire otoman au Nord du Danube el / 'autonomie des Principautes Roumaines au XV/c siecle. ltudes el
locwnenls. Les Editions ISIS. Istanbul. 1 999. pp. 43. 50-6 1 .
1
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în care ex-voievodul Moldovei ne spune că, în trecut, se acorda de către Vistieria Imperială o
subvenţie ( lat. diurna slipendia, turc. yevm�ye), de 5 - 1 O taleri împărăteşti ( austrieci) , f iilor de domni şi
domnilor mazili, dar că această practică intrase în desuetudine: "Oiim, tum filiis Principum tum

exauctoratis Principibus ex lmperatorio Thesauro diurna quinque, aut decem fmperialium stipendia
destinata fuerant, is tamen mos postea in desuetudinem venit " 8.
*

ln ce priveşte situaţia internaţională, care a influenţat direct numirea lui Dimitre Cantemir ca
domn al Moldovei, fiind trimis de Poartă în această ţară ca o persoană de mare încredere (itimadh),
într-o perioadă foarte tulbure, am gă it un document foarte interesant privind celebra bătălie de la
Poltava dintre suedezii conduşi de către Carol al Xl i-lea şi ruşii lui Petru cel Mare ( 8 iulie 1 709),
soldată, cum se ştie, cu înfrângerea suedezilor şi refugierea regelui acestora la Tighina ( Bender), mai
precis la Vamiţa, de unde îi instiga pe otomani la un nou război cu ruşii. Este vorba de un "rezumat al
scrisorii sosite de la domnul Moldovei către Cupărescu (Kuparoglu), capuchehaia <acestuia la
Poartă>, "(Bogdan Voyvodasmdan Kapu
Kethudas1 olan Kupar ogluna ge/en mektubun

hulasastdu-l

Specialistii de la Arhiva Otomană ( BOA) au datat scrisoarea "în anul 1 1 22 (al Hegirei)" , adică
în anul 1 7 1 O 1 i 7 1 1 d.Hr. . Într-adevăr, scrisoarea pare să fi ajuns la Istanbul undeva în cursul anului
1 1 22 H., dar după w1 lung ocol: Poltava-Kiev-I aşi-lstanbul. Autorul raportului, un agent al domnului
Moldovei ( Nicolae Mavrocordat), îşi începe relatarea prin a afirma că "până acum nu a avut loc o

bătălie decisivă între moscoviţi şi suedezi, mai înainte de aceasta suedezii au asedia! cetatea numită
Poltava, dar nu au putut să o ia ", ceea ce arată că agentul moldovean se afla deja l a Poltava pe la

începutul verii lui 1 708, când ştim că a început acest asediu, înainte de bătălia decisivă de mai târziu,
soldată cu victoria ruşilor1 0 • Dincolo de detaliile tehnice o ferite de raport ( mişcările trupelor ţarului,
mişcările polonezilor, ale cazacilor etc.), important este că raportul afirmă că domnul Moldovei are
oamenii săi, "ai noştri"(adamlanm!z) la Kiev (K�yov. Chiov), care urmăresc îndeaproape evolu�a
evenimentelor, infom1ând via Iaşi, lnJllta Poartă. Avem, astfel, o nouă probă a intensei activităţi de
culegere de infom1aţii, în favoarea Pc\rţii, de către domnii de la Bucw·eşti şi laşi, activitate cu atât mai
utilă Portii
în conditiile
avansului Ru iei i Austriei spre Dunăre si Marea Neagră, după asediu] esuat
'
Il
a1 Vienei ( 1 683) .
'

•

3

'

*

N u m i rea lui Dimitrie Cantemir ca domn al M oldovei
Ştim de la Neculce12 şi Si lahtar13, amândoi contemporani şi direct implicaţi în evenimentele
epocii cantemiriene, că numirea lui Dumilra.�co 1 Kantemiroglu s-a făcut la intervenţia directă a
hanului Crimeii, prin mij locirea lui l smai l Aga ( E fendi), vechi prieten al beyzadelei moldoveneşti şi
capuchehaie (kapu kethudas1) a hanului Crimeii la Poartă 14 Un document emis de Contabilitatea
Generală din Istanbul la l Zilka'de 1 1 22 1 22 . 1 2 . 1 7 1 O ( stil nou ) consemenează cheltuielile p1ijeluite de
' Demetrii Cante111irii. l'rincipis Afo/dal'iae. Descriptio Antiqui ct 1 /odiemi Statu� Mold(ll 'iac 1 Dimitrie Cantemir. Principele

ediţie crilicii întocmită de Dan Sluşanschi, lnslitutul Cultuml
Român, Bucm"<:ş ti. 2006 ( mai depat1e: Descriptio Moldaviae. ediţie crilică). p. l &8.
'' BOi\, fo nd A.DVN (Bab-t Asaji. Dil'fm-t llwJuiyun). i .e. Cancclaria Divanului Imperial suhordonală Marelui V izir, dasya
(Josar) 505, belge (cioc . ) 84.
' " Vc;i Mchmct Emin Oner. l'mt Seji:ri 'nde isl'r'(' Kra/1 X/1.1\ar/ 1·e Kmm / fum !Je•·iet ( )irov 'u1 Ro/ii ( Rolul regelui Suediei.
Carol al X/1 . /eo . şi al hauului Crimeii. D<.'v!et Ciiru1·. in camp1111iu de la l'mt ). în derleycn ("col lcciOr". i.c.cdilor) Prof. Dr.
Kcmal < ;i c; ck , /Jultacl Mehm<'l l'u�a·SeuJpo=vum Bildirileri. KaraM . <;orum, 2007, pp. 73·74.
11
V eLi M ihai Maxim. Oh/iga{iile militare. in muncii şi de tro�port ulr> Afoldol'<'i .5i ! firii Romiineşti fată de Poartă til a doua
jumâtate a , .ec,cului XI '/ , în A UHI, 28, 1 979. pp. 99- 1 09.
1 2 Letopi�qul 7ârii Moldol'(•i·Cirigore Ureche. Alirun Costin. Ion Neculce. Edit. "Universul", Chişinitu. 2006 ( în continuare:
Letopisefttl ? arii Mo/do ••ei), p. 372.
I J Silahdar Fmd 1 khh M eluned Aga. Nusrctname, în Cronici turceşti pri•·ind Târi/e Române. Ertrase. 11. edit. M ihail Guboglu,
Editura Academiei. Bucureşti. 1 974. p. 5 1 7 .
.
1 4 Un documenl de arendă ( mukataa ). din 1 3 Şevval 1 1 22/ 05. 1 2 . 1 7 1 O. Sl.!l.. îl numeşte ..Ket!tiida-t Bab Han-1 A lişan .
('reprezentantul la Poa11ă al Măriei Sale Hanului"): BOA, fond D.BRZ (al Marilor Cond ici Ru=nanu;:e). dosya 1 76/ �ămlek 4 ,
Moldm·ei. Descrierea stării de odinioarâ şi de astă=i a Moldo •·ei.

be/ge
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VIZita hanului la Poartă, sosit la Istanbul la I l Ramazan 1 1 22 1 03 . 1 1 . 1 7 1 O (st.n.)15, deci cu 3
săptămâni înainte de numirea lui Dimitrie Cantemir ca domn al Moldovei (3 Şevval 1 1 22 1
25 . 1 1 . 1 7 1 O, st.n.= 1 4 nov.st.vechi)16.
Este interesant de semnalat că o descoperire de ultimă oră, pe care am făcut-o la Başbakanhk
Osmanh Arşivi, într-o condică de porunci financiare (Dejier-i Ahkâm-1 Maliye) din faimosul fond
Kâmil Kepeci (codificat: KK), anume a unui ordin imperial (hiikm), adresat kadiului de I stanbul,
indică faptul că şi Constantin Duca (apri l . 1 693- dec. l 695 şi sept. I 700- iunie 1 703), fiul lui G heorghe
Duca (sept. 1 665- mai 1 666, nov. I 668- aug. l 672 şi nov. l 678- dec. l 683)17, se agita la I nalta Poartă
exact in aceste zile (porunca datează din 1 9 Ramazan 1 1 24, adică I l noiembrie, stil nou, cu numai
două săptămâni înainte de numirea lui O. Cantemir), pretextul fiind cererea (ce i s-a aprobat) de a fi
scutiţi de plata birului (harac) un număr de 1 2 slujitori (hizmetkâr) ai săi, potrivit w1ei porunci
impărăteşti (emr-i şerif) mai vechi şi având în vedere credinţa şi setviciile prestate În. favoarea Porţii

şi a Hanilor Crimeii (este mentionat cu deosebire Selim Giray, de 4 ori han de Crimeea) de către
il
Gheorghe şi Constantin Duca 1 . Aşadar, având dej a mai vechea şi putemica susţinere din partea lui
Constantin Brâncoveanu şi încercând s-o ob�nă, acum, şi pe cea a Hanului Crimeii en. titre, Devlet

Giray, Constantin Duca se zbătea să obţină, pentru a treia oară, tronul Moldovei, în rivalitate cu aceiaşi
Cantemireşti, cărora le luase tronul în aprilie 1 693 ( Dimitrie) şi septembrie 1 700 (Antioh).
Din păcate, nu s-au păstrat înregistrările privind cheltuielile detaliate efectuate de Poartă
privind numirea (tevcih) şi învestirea (teşrif) noului voievod, aşa cum am găsit atâtea pentru secolele
XVI-XVI I 19. S-au păstrat doar unele înregistrări din zilele următoare numirii, cu cheltuieli efectuate
0
pentru achiziţia de caftane (hi/ 'atha/ , piese de hamaşamenr1 etc. pentru
noul " principe al
M oldovei" (mir-i Bogdan.). lmbrăcarea ( ilbâs) cu 26 de caftane22 a boierilor (boyaran) din suita
noului domn23, "în prezenţa Împăratului" (der huzur-u humâyun.). este înregistrată a doua zi (4 Şevval
1 1 22), după numirea oficială de către Divanul l mperial24. Principele în uşi va fi fost de faţă, de vreme
ce documentele Vistieriei, în dublă evidenţă, men�onează că acele caftane de onoare au fost dăruite
(ihsan), de fapt, "domnului Moldovei "(be mir-i Bogdan.).
Numirea s-a făcut după scenariul obişnuit, menţionat de istoricul oficial otoman (vak 'aniivis)
Silahdar25: "Con iliul I mperial a fost convocat în sesiune extraordinara, în ziua de marti, a treia zi de
Bayram, pentru un păcătos de ghiaur"26•
Nu am gasit până la acea tă oră nici berat-ul (diploma) de numire în domnie a lui Dimitrie
Cantemir, care, ştim din situaţii similare, se emitea la 2-3 luni de către Divanul Imperial după ordinul
de numire (emr-i şerţf) emis de către sultan. Aceste documente se consemnau la Cancelaria Minelor
(Maden Kalemi/1• dar documente din epocă ale acesteia încă nu au fost depistate ( ă reamintesc însă
faptul că numai o treime din documentele de la BOA au fost catalogate, prin unnare nu este exclus să
avem urprize în celelalte două treimi neinventariate încă). O excepţie o constituie insă berat-ul
acordat lui Ştefan Cantacuzino ( 1 7 1 4- 1 7 1 6), în cadrul întregii proceduri birocratice cunoscute:decizia
sultanală (emr-i şerif) de numire a ieşit la 3 Rebiiilevvel 1 1 26 1 1 9 .03. 1 7 1 4 stil nou, adică 8 martie
1 7 1 4 stil vechi, dind Brâncoveanu era Încă pe tron, dar berat-ul (diploma, brevetul) respectiv a fost
15 BOA , fontl D.BŞ/11 (Bah-1 Deftai . Başmnlwsehe) , dosya 768 /, l'esi/w 6 1.

Demetrii fJrincipi< Cantemirii lncrc>mentorum el Decremcntomm Aulue Otilman(11)icae . . . Libri 7/·es . pra efa t u s csl Virgil
C'ânclea. erili�e edilil Dan Sluşanschi. Eclilu111 Amarcord.Timişoara. 200 1 , p. 289: A.N.Kural. !'rut Se{eri ve Bunş1 (CamJ an ia şi
racea ele la Prut ). voi. 1 , Ed.TIK. Ankara. 1 95 1 . p. 1 7<J.
7
Datele ele domnie după: C hrono/ogica! 1/iston· o( Romania. under 1he guidancc of Constantin C. Giurt:scu. Edilum
Enciclopedică Romiină. Bucharest, 1 974. p. 454 .
1 ' BOA, .fimd J(fl , nr .2328 (Defter-i Alrkfim-i Mal�re), p. 6.
1 ' M ihai Max im. L 'f:.'mpire oltuman w1 Nord du !Jannl>c•. pp. 1 5<J- 1 6X : idcm. Nomano-Ottomanicu. Lssays & Oocunli'n/s .fmm
the Turkish Archives. llw IS I S Prcss. Istanbul. 200 1 . pp. IHH4. 1 07 - 1 1 1 . 1 1 4 - 1 1 6, 1 25- 1 27. 1 3 1 - 1 34. 1 55- 1 6 1 .
1" BOA,fo/1(/ /(ami/ /(epeci (III(). Te�T(/(11 Defteri (Condicii de ccrc mn n ia l) , 1w. 687. p. � .
' 1 BOA, Jiamil Kepeci, Ruzi/(ÎJI/('1' De.f(eri, 1w. 2032, p . 1 97 (cuantumul chl"i l u i d ilor a l(>sl d e 7Rl) gum5 -11 csedi. adid l<ilcri
olandezi = Ici. Jic 1 26.240 ak\'e 1 a. pri).
22
Cantemir însuşi me 1 11 ione<wi in /Jescriptio Mulda • ·iue ( 1 7 1 6, la 7 ani dupi1 eveniment ) cil un număr de 27 de caftanL' ( togas)
au rost dislribuiiL' boierilor sili ( ipsius IJaronilms)-(/)escriptio Moldal 'iae. l·dit il· cril icii. p. l 54 ) .
11
Vezi. de ascm�.:m:a. BOA, D. BŞ/11, defter no . 1 163 . p. I l (caf\anc pentru howm.111-1 Mir-i Bo.�dan).
14 Vezi supra nola 1 6.
lj In Cronici turceşti. I l . p . 5 1 7 .
!'• Cf. M ihai Maxim. Romano-Ottomanico. Pa11 I l . Teşrifat (ProiOcol).
17 Şi D. Cantemir noleaz.'i că tribului se înregistra la Cancelaria M i nclnr. predarea sa fiind ce11 i licată de "M aclencha l fasi" ( "Mai
marele M inclor" ): Descriptio Moldm·iae. editie criticii. p. 1 54 . Cf. mai jos notele 30-3 1 .
16
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emis de Cancelaria Divanului 1 mperial (Divan-1 Humayun) abia cea 3 luni mai târziu, adică la gurre-i
Cemaziulâl11r 1 1261 1 4.06. 1 7 1 4 st. nou, după care documentul a fost înregistrat (kay1t) la Maden

Kalemi28 .

*

Dimitrie Cantemir ca domn al Moldovei şi obligaţiile sale faţă de Poartă
2
Potrivit infonnaţiilor date de Neculce 9, dar şi de sursele turceşti, Cantemir a căutat până la
venirea lui Petru 1 la laşi să păstreze relaţiile oficiale cu Poarta, să-şi îndeplin�ască obligaţiile sale faţă
3
de acea ta, ba chiar să înceapă negocierile cu ruşii 0 cu acordul Porţii înseşi. In acest sens, Moldova a
participat la repararea sau aprovizionarea cetăţii T ighina (Benderl 1 , în regim de ocakllk (scăderea din
haraci a cheltwelilor făcute cu asemenea operaţiuni, fiind, de fapt, un transfer de resurse frnru1ciare,
turceşte: havale). O descoperire importantă în cursul întreprinderii acestei cercetări în arruvele din
Istanbul a constituit-o depistarea a două condici emi e de Cancelaria Minelor (Maden Kalemi),
32
privind haraciul M oldovei în intervalul 1 1 1 4- 1 1 74 H . 1 1 703 - 1 76 1 d.Hr. şi haraciul Ţării Româneşti
33
în intervalul 1 097- 1 083 H . 1 1 686- 1 77 1 d.Hr. Rezultă din aceste surse inedite faptul că în plină

epocă fanariotă evidenţa haraciului s-a făcut cu rigurozitate, iar în ceea ce priveşte haraciul
Moldovei cuantumul său nominal a rămas acelaşi mai bine de jumătate de veac. Având în vedere

devalorizarea monedei otomane, în care se făcea în primul rând plata tributului, trebuie să admitem că
în realitate asistăm la o scădere a cuantumul real al acestei dări faţă de Poartă. Şi pentru epoca lui
Cantemir, inclu iv anul financiar 1 7 1 0- 1 7 1 1 în care a domnit învăţa tu) principe, cuantumul haraciului
3
Moldovei a fost de 65 454 de guruş ( lei, taleri) 4 , sumă menţionată şi de Cantemir în 1 7 1 6: 65 000
35
3
taleri imperiali , cifră care confirmă rezultatele cercetărilor mele ru1terioare în acest sens 6 . De precizat
că tributul Ţării Româneşti era mai mult decât dublu, iar Brâncoveanu însuşi, în cruar zilele în care era
37
numit Cantemir donm, achita prompt . i integral tributul său de 1 4 1 000 de guruşi , la Tighina ( unde
Poarta trebuia să cheltuiască mari swne de bani cu întreţinerea lui Carol al X I I-lea), pentru a nu trezi
cu nimic bănuielile otomanilor privind legăturile -sale cu ruşii şi au triecii.
Un document emis de Cancelaria Contabilităţii Generale ( D.BŞ M ) în luna Zilhicce anul 1 1 22 1
2 1 .0 1 - 1 8.02 . 1 7 1 1 ( stil nou}, adică chiar în timpul în care Dimitrie Cantemir e afla pe tronul de la Iaşi,
indică fredarea către Poartă a unei cantităţi de 1 0 000 vulczye, adică ocale ( 1 2, 83 tone) de miere
(ase/)3 , probabil în contul haraciului (sistemul ocakhk).
*

Cantemir d upă Stănileşti (23 iulie 1 7 1 1 , st. n.).
M azilirea şi confiscarea averilor de către Poa1·tă (procedm·a miisâdere)
La sfârşitul campaniei de la Prut, pentru care există un imens material documentar în arhivele
39
turceşti şi o bogată literatură de specialitate • domnitorul moldovean nu a fost predat otomanilor
2' BOA, C M TZ (<fondul> Cet•det. Eyâlet·i Miimtâze 1 Provinciile Ptivikg iate). 110 . 12 / 569.
20

I.C'Iopileţul ? 'ării Moldol'ei. pp. 374-38 1 .
Kumt. op. cit. . 1. p. 33 1 .

"' A.N .
11

Letopisi'ţul ?arii Moldot'l'i. p. 3 74 .

'2 BOA. D.MMK. BGN, 110 . 23.24 7.

" BOA. D.MMK. EFK, 110 . â2.U 77.
" BOA. D.MMK. BGN ,IlO .23. 2 4 7, p. 3 3 : ·cic 'e-i gehrân-1 l'ilc(vel-i

Şahan sene

Junii

M.M.)

·

l

1 12: (1 "1 asl-1 ma/.fi sene gumş n5454 ··. i.e.

/Jogda11

l'ricih an gurre-i (l?amaca)n

.sene 1 121 ilri gân•- i

··tribului necred incio�ilor din t•i/âPct-ul Moldovei. datorat din prima zi a

Rmnatlltl a an u l u i 1 1 22 ( 24 . 1 0. 1 7 1 0. st .n.·M .M . ) până în ultima zi a luinii Şaban a anu l u i

1 1 23" ( 1 3 . 1 0. 1 7 1 1 . sl.tl.·

Moldat·iac. editie critică. p . 264.
Maxim. l laraciul moldot•enesc in opera lui D. C 'rmtcmir. în A UIJND . 22. Bucureşti, 1 974 . pp. 69· 78.

1� Oe.1criptio
1'' M ihai

'7 BOA ,D. BSM. do.1-ra 76S2 / wsika 23.

" BOA, D.BSM, do�:va 1651 / ••esi/;a /3.
19 Un izvor cunoscut încii din

1 93 8 . dar publicat integral abia acum. anume .. Memorii le" unui secretar ( kâtib) de ieniceti.

Hasan, mentionca;-Ji pat1iciparea ..hainului Kantemiroglu· · la ascdiera şi c ucerirea cetătii Brăila. în calitate de comandant( ' ) al

iş Bankast Kliltlir Yaymlan. Istanbul, 2008. pp.

cmpul u i de oaste respectiv. în timpul campaniei de la Prut. şi componamentul său .. barbar·· laţă de populatia Jocală( ' )·(vezi Prut
Seferi ·ni beyanundtr. >'eniÎeri Kâtibi Hasan. haztrlayan Hakan Y t ldtz, Tlirkiye

28-29). un Lvon total nd(1nclat şi mai ales o calomnie r
ăspfind ite printre ieniceti. probabil de călt"l' ofiţerii acestora. nemulţumi!i
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victoriosi
de către Petru 1 , iar marele vizir Bal tact Mehmet Pasa
' nu a insistat în acest sens. În locul său
'
Poarta avea să numească din nou pe N icolae Mavrocordat

ca donm, până atunci caimacam, a fost

numit dragomanul Divanului Ioan Mavrocordat, iar în primele zile după Stănileşti boierul Lupul
Costache a fost numit " locţiitorul donmu lui Moldovei " (Bogdan Voyvodasz Vekili). Potrivit unei

21 Cemazii.ilâlur 1 1291 06.08. 1 7 1 1 (st. n), acesta trebuia să pregătescă şi să
(araba) cu câte două perechi de cai
fiecare, precum şi 300 neferi (oşteni)40, în timp de Ţara Românească trebuia să pregătească 250 căruţe

porunci sultanale din

trimită la Bender, unde se afla Carol al X I I -lea, 1 00 de căruţe

i 500 neferi4 1 , în vederea expedierii regelui suedez în ţara sa (prin Ţara Românescă şi Transilvania).

'omandantul acestei adevărate expediţii a fost desenmat beilerbeiul Rumeliei, vizirul Hasan Paşa42.
Cele mai multe şi interesante documente privitoare la Dimitrie Cantemir, descoperite la

BOA,

referă însă l a confiscarea averilor ex-voievodului moldovean, căruia, după defecţiunea d e la

tănileşti, i s-a aplicat pedeapsa islamică

mi.isâdere43 , constând în confiscarea bwmrilor mobiliare şi

imobiliare ale celor acuzaţi de trădarea intere elor lslamului.

Este adevărat,

în documentele

scoperite, Dimitrie Cantemir, care se bucurase de atâta popularitate în Istanbul înaintea de numirea
donm, este oarecum menajat, fiindcă spre deosebire de cronicarii oficiali Si lahtar şi Raşid44,

umentele de cancelarie nu utilizează pentru el termenul de hain ( trădător), ci consenmează sec
tu! că fostul domn ,,a fugit" (ji.rar kerde, .firar şud). Documentele consenmează mai multe swne

asate fie de la vânzarea vilei

(yalt) şi grădinii (bahţe) din Ortakoy, pe Bosfor ( 3 .000 de guruşi), în

se ştie că principele a locuit în cea mai mare parte a timpului petrecut la I stanbul ( în schimb, nu a

i apucat să locuiască în palatul ce 1-a con truit în

Fener 1 Fanar, pe care îl dotase cu o frumoasă

bliotecă şi tablouri, palat care a aj uns iniţial în posesiunea lui Ioan Mavrocordat), fie din confiscarea
urilor (eşya), găsite în unna sa la I tanbul ( 1 1 .000,5 galbeni, restul bijuterii şi a l te "lucruri " ). E

eresant de observat că, între bunurile confiscate, nu figurează cărţi, aceasta la un mare cărturar
um D imitrie Cantemir, în timp ce între bunurile confiscate, la 1 7 1 4, lui Constantin Bâncoveanu,
u si · cărti cre tine "45.

Î�

�otai,

aceste sume nu depăşesc modesta sumă de 20 000 de guruşi46, în timp ce ex

ievodului Constantin Brâncoveanu i se confiscau, oficial, câtiva ani mai târziu, averi în valoare de
J .579 guruşi47, adică de cea 40 de ori mai mari . Să explică �1 această modestă sumă prin existenţa

ui plan de rebeli une faţă de Poartă, înainte de plecarea din Istanbul, Dumitraşco Vodă punându-şi în

t scop averi le la adăpost? Sau, pw· şi simplu, judecând după infom1aţiile date de Neculce48 şi de

id49, trebuie să admitem că ex-voievozii Cantemireşti erau aproape săraci? Această sărăcie a

' Joace lor financiare de care dispuneau Cantemire . tii pare a fi
ecţiunea fratelui Dimitrie în Rusia, Antioh

ilustrată şi de faptul că, după

(A ndo, A ndiyo. A ntohi) Cantemir, rămas la Istanbul şi

t că a avut relaţii cu hainul Brâncoveanu şi că a împrumutat bani de la acesta ori că şi-a însuşit

aurul acestuia (acuzaţii recunoscute de făptaş), a trebuit să facă o adevărată echilibristică financiară

tru a-şi salva vila din K uru<;eşme (din apropiere de Ot1ak6y), fiind vreme de trei luni Întemni(al În
0
·hisoarea dmornicilor ' , el, fiu si' frate de donm si
. el însusi
. de două 01i donm al Mo ldovei. Să

ugăm faptul că astăzi Palatul din Fanar a fost rest.aurat, fie şi parţ ial, şi s-a organizat aici un M uzeu

l lmitrie Cantemir, fără să avem nici un fel de documente scrise privind soarta acestui palat după
f, cţiunea lui Dimitrie Cantemir ( pentru bibl ioteca palatului, de la nivelul superior al construcţiei .

..trădarea"" lu i Dimitrie Cantemir. care.
'''tliderat un .,camarnd"" al acestom

în c a l i \a \ c de 8ogda11 Be,i!,i

pu11a pc

cap

iis!.ii( ( kuka)

ofiţerilor

ci<: ieniceri, fi i n d

BOA, D.BŞM, do�:l'a 76S3 l l•t'Silw 73.
BOA, D.BŞM, dosya 7f>8f / ,•esika I lO.

m iisâdere. vo.i M ilwi Maxim. 1/omano-01/oiiiWiico.

IJOA, D.BŞ/11, do.1ya 76113 / vesika 75.

t>,."prc

larih-i Raşid. î n Cronici lltrceşti

pp. 1 73 - 1 97. �i. pentru bibliografic. \o\ acolo, nn\a 1 . p. l 94 .
III, volum întocmit d e M uswll1 A. Mrhmcl. Edillll<l

pri 1 ·ilul ! cirilc Ronuine. /,\trase;.

nkmiei, Bucureşt i. 1 9XO. pp. 2 1 6-2 1 7.
M ihai Maxim. 1/omollo-Otromanicu.

p. 1 79 şi 1 85 ( nr. XXV I I I ).
1 9.999.5 ruruşi: BOA. li/( (Kâmil l\t•peci), 110. 2034 (Rumfimre De.fien), pp. 24. 24bi,. 25 ( doufl dorumcntc): Kl\
IIIU. l239 (Rumfimre De.fieri) . pp. 22. 30: /il\ 110. 2 1 66 (Rumfim("l' Defrr'ri), pp. 1 0�. 1 09. 1 1 1 . /(/( 110. 2036, pp. 5, 7. 1 1 9 �i
In

M a i exa ct

()

(Conclici l mnsfi.:mte de la Finamc), nr. 22 .429, pp. 4-5: 1 ihai Maxim. 1/omanoISIS Press, Istanbul. 200 1 , pp. 1 72- 1 97.
1<lopiseţul Ţării Mo/do 1 ·ei. pp. 326. 346, 380.
In. Cronici turceşti. I I I. p. 2 1 7.
1ihai Maxim, Romano-Ottomanica, p. 1 9 1 : iclem. Brâncoveanu şi Camemireşrii. Documenre noi din arhil·e/e turceşti, în Arta
roriei. istoria arfei. Academicicmul Răzmr1 '/lwodorescu la 65 de ani. EE. Bucun:ş\i. 2004 . pp. 1 25- 1 38.
llw

IJOA , folld Mal�rede11 /11iidel'\"t'r Dejierler

( lunmanica.
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reprezentantul Patriarhiei de Ierusalim la I stanbul, proprietara acestei biblioteci, pretinde că are
1 , de lemn, încăput pe mâna unei principese

documente); în schimb din palatul de la Ortako

l

imperiale, nu a mai rămas rumic, fiind complet distrus în urma unui mare incediu dintre acelea care se

întâmplau atât de des în capitala otomană, făcând ravagii în rândul miilor de construcţii de lenm.

Fener nu avem la îndemână menţiuni scrise, dar el încă supravieţuieşte, pe
Ortakăy avem menţiuru, prilejuite de confiscare, dar nu ne-a rămas nici cea mai

A şadar, despre palatul din
când despre cel din

mică um1ă materială de pe unna lui, şi nu-i putem identifica, fie şi cu aproximaţie, măcar locaţia.
*

Cantemir în istoria culturii turceşti
La

1 8 octombrie 200 1 , în cadrul unui simpozion internaţional consacrat lui N icolae I orga de

către institutul Cult ural Român din l tanbul, faimosul profesor Hali! Inalctk, "decanul studii lor
"
turcologice mondiale , afirma că "primul care a deschis o fereastră pre Occident culturii turce a fost
"
un român: învăţatul principe Dimitrie Cantemir . Această afirmaţie făcută de 9 autoritate ştiinţifică de
talia profesorului l nalctk se cuvine a fi aprofundată, detaliată, demonstrată. In ceea ce mă priveşte,

preocupându-mă de această chestiune, am putut

tabili unnătoarea filiaţie care, pornind de la Dimitre

1 7 1 8- 1 730, cel care, cu
( 1 70 3 - 1 730), a inaugurat oficial o deschidere spre Occident, în sensul amintit de

Cantemir, a dus la Nevşehirli Da mat Ibrahim P a , a, mare vizir între anii
sprij inul lui Ahmet I I I

profesorul lnalctk: Dimitrie Cantemi r - Nefioglu (dascălul de Coran şi al princepelui român şi mare
autoritate intelectuală la l tanbul)- Rami Mehmet Paşa, discipol al aceluiaşi

unul din principa lii negociatori ai păcii de la Karlowitz şi mare vizir la

Nefioglu şi care a fost

1 703 52 , chiar într-o vreme în

care învăţatul român îi prezenta sultanului A1m1et l l i celebrul său tratat de muzică cu originalul sistem

de notaţie muzicală, tratat care avea ă alveze un important număr de melodii turceşti şi compoziţii
cantemiriene, depăşind contribuţia anterioară a lui Ali Utki. De la Rami Mehmet Paşa se va face în
continuare legătura deschiderii spre Occident, prin sultanul Ah.met I l l către cunoscuta politică
5
"
" modemizatoare a lui Nevşehirli Damat I br�him Paşa 3 .
54
Acest rol al lui Dimitrie Cantemir de �eschizător de drum spre Occident pentru muzica turcă

şi pentru cultura turcă, în ansamblul ei, trebuie Să constituie pentru istoricii culturii o temă de cercetare

de cea mai mare importanţă, fiind o temă care va pune pe temelii . i mai solide gloria personalităţii
spirituale a principelui român.

Politician eşuat, istoric durabil, mai ales prin notele din

perisabil, ca orice autor de istorie interpretabilă, Dimitrie Cantemir
culturii atât româneşti, cât şi turceşti, iar prin aceasta şi universale55 .

Istoria Imperiului otoman,

dar

va rămâne, mai ales, în istoria

DI M I T R I E CANTE M I R A N D H I S TI M E. N E W DOC U M ENTS FROM T H E
T U RK.ISH ARCH IVES
( Sum mary)
The Author presents the big col lections and funds fi·om X V I I th - X V I I I th Centuries Ottoman

Archives and the main aspects of Dimi trie Cantemir's life and activities: the youthful years, the

appointment on Moldavia 's throne, his govemment i n Moldavia

Ottoman

1 Sublime

Porte, the ex-prince after defeat of Stănileşti

( 1 7 1 0- 1 7 1 1 ) and obligations towards
(23. 07. 1 7 1 1 ) and confiscat ion of his

goods and prope11ies by the ottomans. O . Cantemir in the history of ottoman and european cui ture.

' 1 TJ(SMA/E- 1 1 290. publicat acum 35 de ani ele către Tahsin Gcm i l : Ştiri noi din arilirelf' rurceşti pril•itoarC' la Dimitrie
A l!. IX/. 1 97 3 : pentru noile melc descoperiri de lu BOA, vl'7i supm nota 4U.
·'2 Vc7i. de cxcmrlu, Pror. Hali) lnalc l k · s For('li'Cird ta: Dim irri<' Camemir. Hisrorian of Soutil l:(m European and Orie111al
Civili:a r ions. eel.by Al. Du\u & Paul Cernovodeanu. A l ES EE. Buchurcst. 1 <J73.
<! M ihai Maxim. Kantemiroglu (Dimitrie Cantemir). în 1iir!.il•e /Jinnl<'t l 'ak[i i�lw11 rliiSII. IopN!il·i. c . 24 . lstunbul. 200 1 . pp. 320322: idcm. Dimirrie Cantemir (1673-1 723). în C . Kali1dar. H. Karatcke. C. Fleischcr (echs.). 1 /isrorians of tile 01/oman
Can/l'JIIir. în

Empire!Osmanlr Tanlu;i/('ri. Harvard Univ. l're:;s. 2006 ( 11'11'11'. of/omanhistorians.com).

'' Vezi. ele exemplu, Eugenia l'opescu-Judetz. Prince Dimirrie Ca111emir 1heorist and Compos!'r of 'li.wkish Music. l'an. Istanbul.
1 999.

'' O vatiantâ, uşor abreviată,

a acestei cercetări, a apărut in limba engleză: M ihai M a x i m, Dimitrie Cantemir anei His Time: Ne11·

Documenrsji·om rhe 1 iwkisil Archi1·es. în
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Cătălin HRI BAN

TOPOGRAFlA ORAŞU L U I M E D I EVAL MOLDOVENESC:
PROBLE M E TEORETICE Ş I M ETODOLOGICE
k...A onografiile arheologice şi istorice dedicate oraşului medieval românesc din afara arcului
1 1 ! carpatic au suferit, de la începuturi, de lipsa unei paradigme topografice istorice, element

teoretic de bază pentru orice încercare de restituire a structurii şi aspectului oricărei Jocuiri istorice. O
paradigmă topografică este un concept prea abstract însă, pentru a fi construit şi argumentat ca atare,
de aceea princiJ?alul instrun1ent de lucru este modelarea, atât teoretică ( structurală), cât şi topografică
(morfologică). In absenţa unui corpus consistent de izvoare cartografice, augmentat de rezultatele
structurate ale cercetării arheologice şi documentare, construirea unor astfel de modele pentru oraşele
medievale este o întreprindere dificilă, care necesită, in primul rând, elaborarea unui set de instrumente
şi metode care să fi ltreze, organizeze şi coroboreze informaţii le disponibile, oricât de fragmentare. Este
evident faptul că nucleul unui astfel de toolkit de topografie istorică este con tituit din instrumentele de
analiză şi construc�e puse la di poziţie de majoritatea pachetelor GJS ( Sisteme Geografice
Infonnaţionale), utilizate pentru extrapolarea intensivă . i extensivă a datelor de natură cartografică,
topografică, arheologică şi documentară.
Definiţia oraşului incipient, în cadrul paradigmei geografie umane, ar fi o concentrare a unui
număr mare de oameni, agregaţi în scopuri rezidenţiale şi productive1, iar cantitatea măsurabilă şi
calitatea care detem1ină încadrarea unei aşezări în categoria oraş sw1t variabile care depind de
contextul social şi politic contemporan2. Primordial este argwnentul ocupaţional, cu un semi-argument
negativ: locuitorii oraşului nu sunt angrenaţi în majoritate în activităţi agricole, iar populaţia oraşului
nu este auto-suficientă şi un semi-argument pozitiv: locuitorii oraşului oferă servicii şi bunuri
comm1itătilor rurale din hinterland în schimbul alimentelor, materialelor de constructii au
combustibilului 3 .
Analiza şi restituirea topografiei unui oraş medieval este o încercare cw·ajoasă, care necesită
aportul tuturor izvoarelor (documentare, narative, arheologice, cru1ografice) şi o metodă eliberată de
şabloane, mai apropiată de ru1t.ropologia modemă a peisajului culturat decât de cercetarea istorică
tradiţională. Topografia, conform definiţiei standard a DELR, este un tennen aplicat fo11at tipului de
cercetare pe care o întrep1indem. Tradiţional, literatw·a de limbă franceză consideră topografia fie o
micro-geografie, analitică şi locală (în contrast cu Geografia, sintetică şi generală\ fie o reprezentare a
caracte1i ticilor m1ei regiuni dale, clar delimitate, sub fom1ă grafică sau textuală6. În acest context,
cercetarea noastră iese cu mult în afara cadrului clar definit de tennenul clasic de topogr(!fie.
Depa1îe de a se dori o simplă descriere micro-geografică sau o implă reprezentare grafică sau
textuală a morfologiei terenului, o topografie istorică a oraşului încearcă să realizeze un model
dina mic al u nei e n t ităţi complexe, spaţ iale şi sociale, în cursul unei perioade de timp date. În fapt,
sensu l dat de noi topografiei istorice iese în afara en. ului geografic, pe care îl pă trează ca nucleu de
bază, devenind, prin acreţiunea surselor şi metodelor specifice istoriei, arheologiei şi antTopologiei
•

1 K i n gs l ey Dnvis ( ed . ). CitiPs: 1l1eir Ori� in. Gro•rth and 1111111011 impact. W.H. Frc�man & Co. Puhli�h�rs, San Francisc<), 1 973.
.
� �·
.
David C.l110111o. 7/ir 7i-amfimnution ufC ities. Urban T/I('OIV and Urhan 1-!fe. Palgravc Macmillan. Ba�ingstok<:, 2002. p. 1 1 6.
1 Gideon Sjoberg . 7 71 e Origin and Emlution o(Cities, în C ities: 111eir Origin. Groll•th and l-lumml lmpact. p. I OX .
� .,Kulturlandschaf1" sau ..Cultural l..andscapc", In Oc ta v ia n Gmza d�vinc .. peisaj antropi/
..ar· ( /)e r e geographica. sau lungul
drum al spatiului cătrp teritoriu, în Teritorii (Scrieri. dez-scrieri). Bu c u reşt i , 2003, p. 24 1 . )
' MaJie-Ciaire Robie. Carte et topographie. în L 'Oei/ du Cartogmphe. CTHS. Paris. 1 995. p. 246.
Ibidem. De remarc at discuţia autoarei asupra Ouidităţii tennenului . .Topogra fie" la teoreticienii dintre 1 870 şi 1 890 (p. 247 )
•

.

topografică

.. . . produsul

sau modelul în relief) şi substantivul sinonim cu relil:/sau cu morfologie { p. 249).

o,cilând între . . la topograph ie est / 'etude minutieuse de la stmcturP du sol
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sociale, o direcţie de cercetare pluridisciplinară foat1e apropiată arheologiei peisajului ( în fonna
complexă în care evoluat aceasta în ultimul deceniu\ Această extensie trans-geografică devine cu atât
mai aparentă atunci când ptivim topografia istorică în relaţia acesteia cu geografia istorică, unde
dialectica analitic şi descriptiv versus sintetic şi generalizant reflectă clar relaţia dintre comunităţi şi
localităJl', pe de o parte, şi populaţii şi teritorii, de cealaltă.
ln fapt, topografia şi ecologia urbană, departe de a fi doar un fundal, care evoluează sub
propriile cadenţe, ritmate cosmic şi planetar, sau, în cealaltă extremă, cauze detenninante, genii loci
imanente şi vigilente ale organismului urban influenţându-i constant şi decisiv viaţa, sunt piese
componente ale istoriei materializate, care influenţează şi sunt influenţate, care a lterează şi sunt, la
rândul lor, alterate de oraş. Studiul istoriei oraşului medieval din spaţiul extracarpatic nu poate scăpa
de bolile copilăriei, detem1inismele moştenite, atâta vreme cât nu este conştient acceptată ideea că
oraşul istoric (indiferent de vechimea zidirilor) există în interiorul topografiei şi ecologiei sale, iar
acestea, la rândul lor, există, paradoxal, in interiorul oraşului. Oamenii care fac istoria alterează, in
acelaşi timp, locul, topos-ul, "culturalizează" peisajul în sensul în care succesul unei civilizaţii depinde
de măsura în care reuşeşte să îşi adapteze peisajul, iar nu să se adapteze acestuia9.
Nu întâmplător, disciplina care a _impus şi susţinut cel mai puternic i mportanţa spaţiului în
cercetarea socială este geografia umană. Incercarea de a aduce teoria socială marxistă la un nu11Utor
comun cu teoria urbană a produs, prin concluzii le lui Daniel Harvey10, axioma i nfluentei directe a
locului geografic asupra evoluţiei individuale a persoanelor. În cazul în care componenta �conomică a
acestei evoluţii şi, prin extensie, nu doar a persoanJi ci şi a comunităţii este considerată detenninantă,
rezultatul este o teorie a economiei politice a spatiului.
În ultimul deceniu, interesul pentru cerc �tarea teoretică a interacţiunii dintre cultură şi mediul
fizic a fost reînnoit de sinteza lui Thomas Gieryn 1 1 , care accentuează importanţa structurilor spaţiale în
modelarea comportamentului comunităţii umane, în detrimentul elementelor care ţin de economia
politică. Spaţiul nu este, astfel, doar un fundal al desfăşurării sociale, ci o componentă real ă a acesteia,
materialitatea spaţiului (dincolo de simpla definiţie geometrică, neadecvată) este dată de activitatea
umană şi valorile economice şi sociale (care " umplu" geometria nudă). Astfel, topografia peisajului
locuit/construit nu este doar un model explicativ şi descriptiv al geometriei localităţii, ci o reprezentare
a unui spaţiu definit geometric şi temporal de activitatea umană, reprezentare i nstrumentată de
înţelegerea şi valorizarea paţiului de către comunitate, sub fom1a unui model social/cultural
perceptibil prin intennediul w· elor istorice12•
Figura 3 i lustrează această chemă conceptuală, care marchează traseul localităţii de la spatiu
i
fizic ( geografic) la model topografic istoric, prin intennediul acţiunilor umane de percepere 3,
valorificare, asumare şi memorare, folosind paradigma de definire a habitatului ca funcţie a spaţiului
perceput şi asumat emisă de Roberts14 pentru habitatul rural, i lustrată în Fig. ! .
Spaţiul este pennanent fom1at şi re-fom1at de uti l izatorii săi şi, la rândul său, ditijează şi
alterează acţiuni le utilizat01ilor. Aspectul material cel mai consistent al spaţiului, construcţia, nu este
un obiect inert ci este un factor important în modelarea geometrică şi dinamică a comunităţi i . Acţiunea
de a construi are valoare socială şi, prin unnare, supusă dezbaterii şi deciziei. Odată construită,
clădirea, ptin intermediul componentelor inteme (ziduri, căi de acces şi încăperi ) restricţionează şi
dirijează acţiunile şi viziunea asupra mediului a locatatilor15 Pe un plan superior materialului imediat,
construcţiile sunt în acelaşi timp idei, concepte şi repere sociale şi culturale. care modelează domeniul
7 Discutia asupm evolutiei conceptului şi Vl>Cabularu lui arheolog iei peisaj ului la

Klll1 F. Anschuctz ct al., An

Archaeolog1' of

Bahn (cds.). Arclwl.'ologv. 77Je Key Concepls, Rout l ed r c. Lond1a, 2005, pp. l l 7- 1 1 8.
' Î
n continuar,·. t cnncn u l de .. localitate" este fol(lsit În accepţiunea de poziţ ie. situare. amplasare a unui obied şi. prin cxlcn,ic. a
Land1capes: Prrspec/ÎI 'es ond Direrliom. în .Joumol ofArclwealo!,'.ical Research. Voi. 9. No. 2 . 200 1 : cf. şi Colin Rcnfi·ew. Paul

spaţiului

c onc ret definit de respect i va p(lt.iţic.
R ac i ne!, /.o l'illc mhli<;l.ale. /Jc 1 'Orcid< nt cilr<;ticn

'' Georgcs Jehcl. Phili ppl'

62.

o

1 'Orient IIIIISII!man ( 1� -XI�

si.'rle
i
) . Pari . . 1 996,

Jl.

1 " Danid Harvcy. Sociai .Justice ond 1/w C ity, .lohn Hopk ins Un ivers ity Prc",. Balti more. 1 973. p. l 33 .
1 1 Thomas .1 . Gicryn, 11 haf l)//ilclings do. în 'l heorv and Sociell'. 3 1 ( 1 ), 2002 JlJl. 39-4 1 .
1
1 B rian K. Roi1C11s, l.ondscapes of Sell/emcn/. Preili.I'/On' to 1/w prC.I'C'/11. London. Rout l cdgc . 1 996. p. 1 2 : Jamcs Femandc/.,
Emet�!!_ence and Conva!,'.<'CC in some A(i'icm1 Sacr('(/ Spaces. in Setl m M. Low, Dc ni sc Lawrencc-Zuni ga (cds.). 771c
All/ilropologv o('Space and Place: Locating CullwT. Black w cl l Publishing, Oxford, 2003. p. 1 8 7.
1 ' Peisajul este o constnJc tic c u lturală. care conferă În final spat i u l u i

fizic un sens social, Joanna Brtick. M e lissa Goodman ( cds. ).

Making places in //1(' preliistoric world: tilemes in sell/ement arclweolog )l,
1 4 Robe11S. op.cit.

.

fig. 1 . 5.

1 5 G i e1yn. op.ci1. p. 4 2 .
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privat, comunitar şi public. Teoretic, oraşul constă într-o erie de structuri fizice (clădirile şi străzile
care constituie morfologia localităţii) împreună cu grupurile sociale care le ocupă 1 6. Structurile fizice
sunt relevante, astfel, doar în contextul interacţiunii cu structurile sociale şi culturale, ca sistem urban.
Această paradigmă este în fapt o conceptualizare antropologică a schemei structurale al lui Anthony
Giddens, în care oraşul este un sistem simplu de "reguli şi resurse"17, în interiorul căruia componentele
culturale (idei, valori, legi), interacţionează cu componentele materiale (persoane, obiecte, construcţii).
Cotidianul i evoluţia personală sunt modelate de gradul de succes cu care individul sau comunitatea
reuşeşte să valorifice şi să altereze în scop personal resursele şi regulile sistemului urban. Prin urmare,
cauzalitatea e te pennanent reciprocă, structurile fiind atât mediul cât şi rezultatul ac� unii umane 1 8.
Este deja demonstrat că relaţiile dintre societate şi mediul fizic nu sunt niciodată constante sau
fixe, datorită faptului că fie şi prin perceperea mediului fizic ub fom1ă de peisaj, acesta este alterat, iar
utilizarea şi ocuparea umană succesive şi ciclice nu trebuie relaţionale cu mediul fizic sau cu peisajul
"
"natural , nevalorificat, ci cu peisajul deja modificat de activitatea umană (modificat cultural
antropizat), oricât de subtilă sau nesemnificativă cantitativ ar fi alterarea. Modurile de viaţă
perceptibile istoric sunt, în fapt, rezultatele înţelegerii şi valorificării de către umanitate, ca proces în
timp, a fiecărui tip de mediu, fiecărui peisaj, ptin intennediul percepţiei mediate de experienţe istorice
şi culturale şi modulate de telmologii, dezvoltate autohton sau împrumutate.
Conexiunile fundamentale dintre localităţile individuale, aşezare şi teren sunt reunite sub fom1a
conceptelor de amplasament, care este porţiunea de teren pe care aşezarea e te ampla ată, fie aceasta
fermă izolată, cătun, sat au oraş, şi de situare, care este contextul topografic mai larg, relaţiile spaţiale
cu terenul din teritoriul imediat şi apropiat. Ace t complex set de relaţii este sintetizat în diagrama din
Fig. 2.
Deşi concep�a de bază a diagramei e te a unei aşezări mrale şi agricole (indiferent de
economia majoră, cultivare sau păstorit), acea ta este suficient de generală pentru a fi aplicabilă
aşezărilor non-agricole. Cercul central reprezintă aşezarea propriu-zisă, care este ampla ată pe o
porţiune de teren (amplasamentul). Terenul poate fi omogen sau diver ificat, dar este ampla at în
interiorul unui teritoriu care serveşte locuitorilor pentru subzistenţă ( situarea). Al doilea cerc include
şase caracteristici importante care afectează alegerea amplasamentului (aspectul, gradul de expw1ere,
planeitatea, drenajul, sursele de apă şi accesibilitatea). Importanţa relativă a acestor caracteristici
variază de la aşezare la a ezare şi de la regiune la regiune. Conţinutul ace tora con tă în calităţi care
unt intrinseci amplasamentului aşezării şi unt utile sub fom1a unei paradigme simple necesară
valuării unui amplasament. Aplicarea lor în mod nediscrirninat poate conduce la o explicare facilă a
proce elor, prin justificarea post-hoc, plecând retrospectiv de la situaţia actuală.
Amplasamentele sunt selectate nu doar pentru calităţile lor intrinseci ci şi pentru accesul la
resurse economice cheie, care sunt localizate în afara amplasamentului propriu-zis al aşezării, fii11d
deci calităţi extrinseci, cum sunt acce ul la teren arabil şi la fâneţe, păduti şi păşw1i, la combustibil şi
materiale de construcţie, la comunicaţii locale şi regionale sau la cursuri de apă sau lacuri i iazuri.
ceste calităţi implică un set mai complex de decizii evaluative, iar fiecare aşezare cu amplasamentul
i reprezintă o m atrice de inter-relaţii între toţii factorii enunţaţi.
Este foarte p robab il ca o pa 1te dintre aceste caracteristici să îşi releve calitatea reală abia după
un număr de ani de utilizare (resursele de apă, expunerea la vânturi sau drenaj u l apelor din precipitaţii
sa u topirea zăpez i l or) atunci când terenul este deja alterat de co mun i t atea care îl locuieşte şi
xploatează, de exe mp lu p 1in compactarea solul ui, eroziunea biosolului sau doborârea copacilor din
teritoriul imediat . Conştientizarea pericolelor �i riscurilor fi zi ce poate apărea doar ca urmare a
perien�ei acumulate în timp, ceea ce sugerează cu multe din deplasările de habitat constatate
rheo l og ic sunt rezu ltatul direct al unor evaluări eronate din
faza ini0ală de selectare a
mplasamente lor (de valorificare a peisajului). În orice caz. conştientizarea riscurilor este un element
mdisolubil legat de modul de viaţă. în speţă i ntegrat In cultura unei comunităţi date.
Acele caracteristici ale amplasament ului care sunt percepute cul tura l sunt c u s i g u ranţă cele mai
lificil de definit, întrucât fiecare comunitate �i fiecare cultură are propriul set de astfe l de calită1i de
pl ic at peisajului în procesul de valorificare a acestuia, iar setul re spec ti v este fluid în t i mp atât ca
=

,

.

43.

Anthony Giddens, Central problems in social tlworv: A c tion. s/ri!CIIIre. and contradictinn i n social analvsis, Uni versily of

Ibidem, p.

( u t i fomia Press. Berkeley, 1 979, p.96.
Ibidem, p. 99.
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dimensiuni cât şi ca importanţă. Totuşi, aceste caracteristici percepute cultural pot fi recuperate şi
analizate în cursul cercetării istorice prin intem1ediul culturii materiale cercetate arheologic şi prin
intennediul analizei antropologice a tradiţiei, conservate oral sau sub fom1ă de infom1aţii documentare
şi narative.
*

*

*

În condi�ile in care topografia era definită, incă de către Piene Davity (Les Etats et les Empires
du Monde în 1 6 1 4), astfel: "Topografia, adică descrierea unui loc, nu este altceva decât reprezentarea
specifică a u!lui oraş, cu sau fără teritoriul său" 1 9, expresia topografie urbană ar părea, fără îndoială,
tautologică. Inţelesul compusului de origine elină r6n01; yp{upt� este mai complex decât o arată o
simplă explicare descriptivă.
Cleric, învăţat şi călător, născut în 1 1 45 sau 1 1 46 şi mort în 1 223, Gerald of Wales poate fi
numit iniţiatorul topografiei descriptive, prin relatarea sa O Gii!.,_ătorie prin Wales, scrisă inainte de 1 2 1 5
i tradusă din latină abia în secolul XX. Ceea ce distit{ge Călătoria . . . lui Gerald de multele relatări de
călătorie mai mult sau mai puţin contemporane estl prezenţa, chiar şi în gem1en, a unor elemente
analitice ale habitatului care pot fi regăsite, sub formă de caracteristici intrinseci sau extrinseci, în
schema lui Roberts.
Pentru topografii englezi ai perioadei elisabetane, topografia a fost mult mai mult decât o
"descriere a locului" . Pentru Jolm Leland ( 1 549, The Laboryouse Journey and Serche ofJ. Leylande
21
10
for Englandes Antiquities) şi William Camden ( 1 586, Britannia) analogia biografie - topografie
merge dincolo de simpla alăturare etimologică, topografia devenind o "narare" a locului, cu istoria,
ecologia şi oamenii acestuia. În acest sens, topografia majoră, epică, a Angliei, periegesis-ul (Camden
fiind elogiat de Anthony â Wood drept un Pausanias al Insulelor Britanice) - (folosirea lui Pausanias ca
tennen de comparaţie este justificată ca elogiu, în sensul de părinte fondator al unei literaturi,
modalitatea de "topo-naraţie" a geografului şi călătorului grec fiind una fundamental ancorată în
statura umană). Deşi documentarea de bază este riguroasă şi aproape exhaustivă22, textul final este
lip it de dimensiunea analitică, obiectivă, care ar oferi un caracter ştiinţific Periegesis-ului, dimensiune
care interesează, în mod principal, tema cercetării de faţă, fiind aglutinat din multe şi familiare
topografii minore. Topograftile Renaşterii, în tradiţia lui Pau anias, sunt prin excelenţă experienţe
subiective, personale. Exemplul cel mai elocvent e te Jean-Jacques Boissard, a cărui Romanae Vrbis
Topographia & Antiquitates narează simultan Roma clasică şi cea renascentistă prin intermediul a
patru "plimbări" pe trasee paralele care pleacă de la castelul Sant' Angelo23.
Sensul modem al tennenului "topografie" exclude o mare parte din elementul narativ al
"descrierii" . În franceza modernă, la fel ca şi în engleza americană, topografia este exclusiv studiul şi
descrierea reliefului unei localităti, în timp ce engleza britanică păstrează o parte din sensul de
generalitate descriptivă a periegesfs-ului lui Camden sau Boissard. În arheologia modernă, cercetarea
topografică a fost înglobată aproape exclusiv sub forma definiţiei geografice modeme, de morfoloŞ,ie,
geometrie şi relief ale unei localită�i, indiferent dacă obiectul cercetării este punctifonn sau regional 4 .
Plecând de la aceste definiţii istorice, conturarea conceptului de topografie istorică s-ar rezuma
la constrângerea "descrierii'' prin obiect ( la un moment dat sau într-o perioadă dată, aflate în trecutul
istoric al naratorului) şi prin metodă (folosirea izvoarelor istorice. de natură cartografică, arheologică.
,

' '' Gro?;l, op.cil. p. 237.

A . W . Ward. W . P . Trenl e l a l . , 'IYI<' Camhridgc 1 /is/IHy ofEug!ilh ami il merico u Lilem/ure. I I I . N e w York. Banlchy.com
( www.hankhy.com/cambridgc/2 1 31 1 507}. 2000. p.2 1 .
21
lhidem. p. 1 9.
11 .. Pausanias est J'egal d'un philologuc ou cl'un arch l!xl loguc al lemnml ele la granclc cpoquc: pour decrire les 1nonumen1s el
racon tcr l'histoire des d i fl'crenll'S contrecs de la Grecc. il a rouillc ks bihliothequcs. a bcaueoup voyagc. a toul vu de scs y,·ux. ( . . )
L a precision des indicat ion' et l 'a mpl cur de J 'inliwmntion surpr.:nnclll. a insi qu,· la s(Jrctc· uu coup d 'o: i l. Paul Vcync. l.<'ţ (7recs
O/Il-ils cm a /eurs 111l'lhes ' · Scuil. Pnris. 1 997. p. 96.
v Umanist prnlt•slant. Boissard cslc in acela�i timp pasional de Antichitate si lill•m·it al papci Paul ni IV , i ni cnruin;ililor Ccs i .
Cnnal'la şi Cmvi. ToJXlgralia sa Romanii apare în două volume in�fo lio l a Fmnkfun in 1 597 si 1 602 . lii n d o dc;.vnltarc
monumentală, bogat ilustrată. a unei broşuri - ghid publicată pent111 ut.ul pclcrin i lor şi al turi�ti lor pas ionaţi d..: Amichitnt..:: Bruno
Pou l l e. lloml 1 '1/C' por i 'humanis/(' .lean-.locquC's 13oiswrd ( 1518-1602). in Roma il!us/rala. P. Flcury. O. Dcsborcks ( cds. ). PUC.
Caen. 2008. pp. :165-376.
14 Exempl u l cel mai la îndemână este. in ac ela ş i timp. şi cel mai grăitor: manualul de Aplicarii ale !Opogmfici şi cartograflri 1Î1
ccrcc/ar!!a arheologică ( A i ex a nd111 Morintz, Cristian Schusler. Cetatea de Scaun. Târgovişte. 2004 ). pp. l 2- 1 3 în care topogratia
este doar o categorie a ..măsurătorilor terestre". refetinţel e auto1ilor tiind limitate la manualele universitare de geodezie şi
topogra fie ale facullătilor de gc'Ogmtie. din care autorii compilcazii abundent şi relativ nediscriminat (p. 33. nota 1 28 : . ,j a lonu l
este o prăj ină din knm de brad cu lungimea . . . ).
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documentară

au l i terară ). În fapt, constrângerile defmitorii ale unei topografu istorice înceţoşează

conturwile metodei, limitele dintre " naraţiunea" micro-geografică, arheologia peisajului şi istoria
peisajului cultural devenind penneabile până la inexi tenţă.
Excursul lui Camden, care construieşte o istorie a localităţilor britanice pe fundaţiile geografiei

ptolemaice în fom1a romană imperială a acesteia (păstrată ca referinţă cartografică permanentă),

folosind izvoarele documentare, narative şi numismatice, devine un model peren, care se regăseşte, în

forme mai mult sau mai puţin vizibile, în întregul corpus al literaturii arheologice şi de geografie

istorică din domeniul cultural anglo-saxon până în secolul 20.
Peisajul antropizat, ca sa folosim conceptul introdu

supra,

dej a în literatura de limbă română (v.

nota 2), îşi are originile in bazele teoretice enunţate încă din 1 940 de Cari Sauer, fondatorul

geografiei

umane

moderne,

exprimând

sintetic

necesitatea

disciplinei25. Peisaj ul antropizat e te definit, la origine, ca

revizuirii

paradigmei

teoretice

a

versiunea geografică a economiei unei
comunităţi, constând în procurarea de alimente, adăpost, mobilier, unelte şi transport. Exprimate în
termeni geografici, acestea se înseamnă câmpuri, păşuni, păduri şi mine (terenurile productive}, pe de
o parte şi drumurile şi structurile (locuinţe, ateliere, depo.zite) pe de altă parte, pentru a folosi
26
termenii cei mai genera!i . Domeniu şi obiectivele generale şi specifice ale geografiei umane sunt,
prin unnare, studierea, analiza şi reconstituirea unui teritoriu a cărui stare naturală este alterată
progresiv de locuirea şi exploatarea de către o populaţie (o

cultură

în sensul arheologic) şi descrierea

stadii lor intermediare şi finale a acestei alterări/evoluţii a peisaj ului antropizat. Stadiul evolutiv final al

acestei

uccesiuni de

antropizate poate fi definit restrângând genul proxim al conceptului
topograflei istorice sub forma noţiunii de "peisaj creat" (created landscape)

tări

geografic care stă la baza

care este introdusă relativ recent ( 1 99 1 ) de Wil liam Cronon, pentru a defmi rezultatul alterării şi re

formării substanţiale a peisajului unei aşezări prin acţiunea inovaţiilor şi instituţiilor umane27.

Problematica remi ă de conceptul de peisaj creat se suprapune oarecum obiectului topografiei istorice,

utilitatea acestuia pentru demersul nostru fiind diminuată de restricţia de bază a "alterării şi re-fonnării
semnificative" . Cu alte cuvinte, peisajul creat se raportează la peisajul antropizat ca anvelopă

conceptuală, peisajul natural fiind alterat progresiv, până la aneantizare.

Peisajul creat nu există înainte de un moment/punct teoretic, fiind astfel independent de

localitate şi temporalitate, în consecinţă anistoric şi inutil ca obiect al Topografiei istorice. La j un1ătate
de secol după Sauer, în uşi conce tul de "pei aj " uferă o mutaţie profundă, datorate redefinirii
p
noţiunii de către Daniel Cosgrove2 , sub fonna peisaj ului care este, de fapt, rezultatul interpretării
wnane a lwnii, o reprezentare a universului sensibil într-o paradigmă necesar ideologică. Corolarul

acestei mutaţii conceptuale este acela că pei aj ul nu are existenţă în ab enţa w1ui ob ervator uman
capabil de interpretare29. Această interpretare a

peisajului

conferă, în fapt, conţinut şi realitate

arheologiei peisaj u lui, redefmind relaţia dintre pei aj ul "natural " şi cel antropizat în sensul unei
simpli ficări, ca o relaţie de la reprezentarea statică la cea dinamică, de la percepţie la intervenţie, în

care peisajul creat este manifestarea de maximă energie a reprezentătii dinamice a lumii perceptibile.

P lecând de la corelaţia topogrc{(ic-spec i fic contra geografic-general, topografia istorică se poate

constitui într-o formă local izată de studiu analitic a

peisr{jului

antmpizat, în accepţiunea de conţinut

descriptiv al geografiei umane a ace tuia. Domeniul spaţial al topografiei istorice ar fi, astfel,
subordonare faţă de domeniul spaţial

local, în
teritorial ( de la regional la continental) al geografiei umane.

A deseori, încercarea de restituire a istoriei unui organism urban se bazează pe simpla constatare

a supravieţuirii acestuia şi pe w·măJirea, enumerativă şi descriptivă, a fazelor sale de evoluţie şi de
regresie. În acest context, topografia şi ecologia isto1ice ale unui oraş sunt doar cauze, printre altele.

care contrib uie, într-o măsură mai mare sau mai mică la accesul la istmie al oraşu lui. Î n cazul oraşu lui

nostru, datele necesare unei astfel de restituiri sunt atât de precare, in întregul demers pare a fi sortit
unui aventuros eşec. Cu toate acestea, datele nu lipsesc. ci sunt doar prea răsfirate pentru a putea
inchega o imagine solidă� interesul, în acest context. fiind unul de metodă şi de punere la punct a

" in di scurs u l adrl'sat Asociaţiei Geogra lilor Americani în calitatl' de preşed inte. decembrie

la ht1p://www.colorado.edu/geographv/giwNIUer-eoll 94 1 fh1!1 1 94 1
C/c•ograpliv.

Sauer. op. cit.. t1<1ducerca noastră.

fhg.html

ca (Cari-Edwin

1 94 0 , Baton Rouge LO.

Text

on-line

Sauer). Fore11·ord /o l-listorica!

W i l l iam Cronon. Nature :S Metropolis Chicago and Ilie Creat West. W . W . Nonon Publ ishcrs. New York. 1 99 1 . p. 23.

Ucko ( eds.),

Daniel Cosg�·ovc. Social Formation and Svmbolic Landscapes. Crookhelm. London. 1 984.
Robe11 l.ayton, Peter J.

l.tmdon. 2009, p.8.

7he Archaeo!ogv and Anlhropologv o{Landscape. S'lwping )'aur Landscape. Routlcdge.
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conceptelor şi dinamicii necesare w1ei cercetări cu un asemenea obiectiv, în condiţiile precarităţii
datelor de bază, situaţie valabilă nu doar pentru oraşul nostru, ci pentru majoritatea organismelor
urbane cu existenţă istorică din spaţiul extra-carpatic.
Aşadar, o topografie istorică a unui oraş medieval moldovenesc. Probabil cea mai reuşită
exemplificare ieşeană a concepţiei lui Leland şi Camden ar fi monografia Oraşul Iaşi a lui N. A.
Bogdan, o topografie minoră, nu în sensul dimensiunilor fizice sau în cel al derizoriului, ci în sensul
familiarului, al unei dimensiuni comprehensibile la nivelul uman. Elaborarea unei topografii
sistematice, metodice a unui oraş medieval moldovene c nu este nwnai supusă servituţilor generate de
precaritatea izvoarelor, ci şi celor generate de precaritatea metodei sau, mai degrabă, de absenţa
ace teia. Precaritatea izvoarelor face ca "nararea" locului, a oraşului, să nu poată fi tăcută decât în
planul unui prezent, extins cu una sau două generaţii ale memoriei orale. Astfel, periegesis-ul l ui
Cantemir include memoria unei "vânători de antichităţi " în ţinutul Fălciului 30 , iar N . A. Bogdan
31
despre
relatează, la per oana 1, amintirea unei convorbiri cu "răposatul inginer G. B ayardi "
descoperirile arheologice ale acestuia de la Curtea Domnească. Trecutul locului, istoria oraşului, sunt
statice, imagini înşiruite, desprinse din documentele păstrate şi din cronici, ancorate puternic la planul
dominant şi determinant al prezentului ca tot atâtea carote stratigrafice. Ceea ce li�te din topografia
lui N . A. Bogdan este analiza, încercarea de a explica metodic, viziunea. Reluând analogia biografie 
topografie, Monografia istorică şi socială a Iaşilor lui N. A. Bogdan reuşeşte să fie un text bogat,
erudit şi bine scris, o "narare" , într-adevăr (nu a unei vieţi, ci a unui oraş), dar romanţată.
B iografia oraşului se confruntă, în realizarea sa, cu problema majoră a scării diferite de timp
dintre durata medie a vieţii umane (biografia, în adevăratul sens a l cuvântului) şi durata existenţei
organismului urban, care e te departe de a fi doar o multiplicare de foarte multe ori a duratei medii a
unei generaţii wnane. Analogia conţine propriile defecte, cel mai nociv fiind simplificarea ciclurilor , i
a terminologiei asociate, conform modelului biografic, spre exemplu, folosirea nu doar a termenilor
"
"biologici de naştere, matwitate, boală, ci şi a con�nutului acestora, tratând, de exemplu, apariţia
oraşu lui ca un eveniment punctifom1, care ar putea fi localizat cu precizie în timp, analog naşterii
subiectului uman al w1ei biografii.
Principala problemă de metodă a unei topografii "istorice" a oraşului moldovenesc este
definirea clară a "domeniului de activitate" şi a obiectivelor. Adunarea exhaustivă a informaţiei
istorice şi geografice disponibile şi apoi etalarea acesteia, în ordine cronologică, este modelul
omniprezent. Această cale satisface, într-adevăr, definiţia literală a monografiei, dar domeniu� de
activitate (istoria, geografia sau demografia, moravurile sau apartenenţa statală, epoca istorică sau
perioada culturală etc.) este difuz, iar obiectivele majore, în afară de cel auto-conţinut, de etalare
exhaustivă a infom1aţiei, sunt nedefinite. Cele mai probabile cauze ale acestor deficienţe se găsesc în
mereu blamata precaritate a izvoarelor. Lipsa unei cartografii minore pentru perioada de dinainte de
1 750, raritatea surselor documentare cu conţinut descriptiv, incoerenţa izvoarelor iconografice şi
artistice în domeniul imagisticii urba11e, au tăcut ca extrapolă1ile necesare oricărei reconstituiri a
spaţiului istotic să fie construite direct pe baza infom1aţiilor documentare de natw·ă spaţială, indiferent
de relevanţa temporală a acestora. Lipsa unei integrări spaţiale a infom1aţiei documentare acumulate a
detem1inat caracterul . , monografie" (superficialitate analitică, soliditate, lipsă de viziune) a majorităţii
textelor dedicate istoriei urbane şi locale. Pragmatismul ancilar al geografiei în epoca pozitivismu lui
:n
(confom1 geografilor în., işi ) nu a mai evol uat. pentru istorici, dincolo de: "Capitolul Il Mediul
geografic şi cel natural".
Corectarea acestor deficienţe ar sta, în opinia noastră. în ordonarea datelor disponibile,
33
documentare, narative, arheologice, de la bun început în contextul lor spaţial şi cronologic , înainte de
a le folosi pentru extrapolări sau analize. Acea. tă evaluare a infonm ţiei ar servi. în a�elaşi timp, la o
bună definire a limitelor studi ului, ca şi la o stabilire clară a obiectivelor acestltia. l n cazul nostm,
studierea topografiei oraşului medieval moldovenesc este clar conturată de dispropoqia masivă dintre
informaţ i ile documentare, narative, literare, iconografice etc .. păstrate de dinainte de 1 600 şi de cele de
Descrierea Moldo•·ei. B uc tmş: ti . 1 973, p.29.
Bogdan. Oraşul /aşi. Monografie iswriCti .1 i socialli. ilus/ral<i. ( �d i ţ i a a l l l·a ). Tchnopre!:iS, l a � i . 1 997,
'2 Groza, op.c:il. . p. 238.
11 Exemplul. de j a cunoscut. al all'stării mahalalei Arcari în laşi, care nu trebuie separată de contextul

·'" Dimitrie Cantemir.
'' N.A.

p. 2 1 .

spaţial, ..pre Podul
Vechi . . . aproape de bescreca annenească·· şi de cel temporal: datarea documentului, 8 februarie 1 676. contexte care fac dificil de
extrapolat şi evaluat impo11anţa arcarilor în plină perioadf1 de II.UJdare a oraşului. ( Documeme privi/oare la istoria oraşului laşi.
voi. I l , editor 1. Caproşu. laşi, 2000. p. �02; voi. I I I , editor 1. Caproşu, laşi. 2000. p. I � R . p. 4 3 4 . în continuare: Documente laşi).
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după acest prag cronologic abstract, studiul trebuind separat confom1 celor două domenii cronologice.
În acelaşi timp, obiectivele devin diferite, din acelaşi motiv, pentru prima perioadă documentară,
topografia va fi una majoră, a contururilor şi reliefurilor largi, generale, în timp ce pentru a doua
perioadă documentară obiectivul general ar fi alcătuirea de topografii minore, de detaliu. Cu siguranţă,
topografia "istorică" poate fi genul de cercetare care ar putea umple o parte din golul dintre studiul
monografie local sau regional, cu facilităţile şi servitudinile sale, şi sinteza de istorie urbană medievală
moldovenească, oferind acesteia din um1ă îndreptările metodologice, datele analitice şi modelele
sintetice necesare depăşirii stadiului de mimare difuză a sintezelor produse de medievistica europeană.
Istoriografia oraşului medieval între Carpaţii Oriental i şi Prut este în egală măsură timpurie
cronologic ( începând cu Descrierea Moldovei) şi bogată în număr de texte, direcţii de cercetare şi
metode de abordare. Constanta care trebuie evidenţiată este predilecţia autorilor pentru studierea a
doar două caracteristici majore ale ora, elor medievale şi din M oldova şi a habitatului urban medieval
în general: cronologia şi funcţionalitatea. Pe larg, aceste două obiective ale cercetării istorice sunt
datarea cât mai precisă a perioadei de apariţie a ora ului medieval ca tip clar definit de habitat şi
cultură şi stabilirea unei cronologii urbane relative la cronologia politică şi economică a M oldovei
medievale ,i a Europei Centrale şi de E t, pe de o parte, şi tabilirea şi demarcarea elementelor
structurale din spectrul funcţional al oraşului medieval moldovenesc (comercial, productiv, fiscal,
administrativ, judecătoresc, religios, etc.) împreună cu clarificarea rolului jucat de fiecare dintre aceste
elemente în procesul de apariţie şi în evoluţia ulterioară a ora, elor şi oraşului. În acest context
istoriografic, problematica paţiului în istoria urbană şi a a lterării culturale reciproce dintre comunitate
şi localitate, în speţă problematica peisaj ului, a topografiei istorice, a reliefului antropic şi a evoluţiei
acestora în timp, con tituie o anexă metodologică la cronologia urbană, un argument iar nu un obiectiv
de cercetare.
În absenţa unui corpus documentar consistent, aceste eforturi de cercetare au trebuit să utilizeze
paradigmele paţiale şi funcţionale construite pentru oraşele medievale din restul Europei, cea Centrală
în primul rând, dar şi pentru Europa Atlantică sau cea Mediteraneană. Aceste paradigme sunt adaptate,
cu mai mult sau mai putin succes, corpusului de informatie acumulat în domeniul culturii materiale de
un secol de cercetări şi descoperiri arheologice. În mod fue c, o astfel de bază teoretică, metodologică
şi de surse a dirijat efortul de studiere a istoriei oraşului medieval moldovenesc (a oraşului medieval
extracarpatic î11 general) în direcţia unui economism adaptat la cantitatea şi calitatea surselor istorice
disponibile.
O era istorică a lui M ircea D. Matei reprezintă această realitate istoriografică în mod
�
exemplar 4. Subliniind importanţa schin1burilor comerciale şi a producţiei manufacturiere în apariţia şi
evoluţia cu ucces a aşezări lor . i modului de viaţă urban, M . D. Matei atribuie puterii politice şi
dirijismului economic profesat de aceasta rolul decisiv în iniţierea şi susţinerea constantă a procesului
de urbanizare în Evul Mediu şi perioada modernă timpurie. Chiar dacă modelul relativ dinamic propus
este viabil în parametrii surselor cunoscute, utilizarea unei paradigme spaţiale central-europene şi
atlantice face ca definirea şi elucidarea unui Ev Mediu w·ban românesc să fie, pentru M . D. Matei şi
arheologii din grupul economist, un obiectiv sisific.
Realizarea unui model teoretic al oraşului medieval moldovenesc, cu structm-ile şi aparenţa
specifice. necesită, în general, coroborarea atentă a informaţiilor din izvoarele sc1ise, documentare sau
narative, cu analiza de plan efectuată asupra izvoarelor ca11ografice în combinaţie cu documentele
topografice modeme, la care se adaugă infonnaţiile furnizate cercetările arheologice şi de descoperirile
fortuite. Consensul analitic necesar este rare01i întrunit în realitate. datorită ra1ităţii şi eterogenităţii
infom1aţiilor documentare şi cartogratice referitoare la intervalul temporar al Evului Mediu propriu
zis, deficienţe care nu pot fi suplinite de infonnaţiil arheologice eterogene. O analiză coerentă a
conţinutului şi fom1ei topografiei urbane nu poate să nu treacă prin studierea şi înţelegerea pei�ajului
urban (tmrn.1·cape)35
"

D. Matei. Stela Chcptea. l 'olitica/ Factor and Cities in the Middlr Ages. în HU. X IV ( 2006), 2. pp. 226-227. l�1ce un
teoretic al Cl'rcctării l u i M. D. Mntci . cf. �i Mircea D. Matl'i, Orosul nwdiei'(J/ din spa{iul românesc. Opinii cu pril'ire lu
orientările actuale' din cacetorea româncaw·â a oraşului medicl •a/. în 1 /U. 1 ( 1 993 ). 1 . pp. 9- 1 8: ldem. Câtem prcci=ări cu
privire la contribu{ia arheologiei la Cl.moaşterea civilizatiei urbane medie1•ale româneşti, în 1- /U, 11 ( 1 995 ), 1 -2. pp. 47-56; ldcm,
Grnezâ şi emhl{ie urbanâ in Moldom şi Ţara Românească. la şi . Helios, 1 997 .. i mai ales sint e-La. sperăm definitivă. Studii de
istorie orăşenească mediel'(l/ci (Moldova. sec. XIV-XVI), ecl. a 1 1-a, Târgovişte. Cetatea de Scaun. 2004.
1� "Funcţional, caracterul geografic al unui ora ş este detenninat de impmtan[a a economică şi socială într-un context regional dat.
indi lerent dacă oraşul este considerat ··spaţiu central". oferind servicii către · 'hinterlandul urban"'. sau un "'oraş specializat"'. Din
M i rcea
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Elementele fizice care constituie planimetria unui oraş se împart în trei categorii fundamentale:
reţeaua de comunicaţii (drumurile de tranzit, străzile de acces, uliţele intennediare şi potecile),
structura loturilor şi a celorlalte unităţi de proprietate şi locuire şi c lădirile care ocupă aceste unităţi.
Analiza de bază a lui Dickinson, cu aplicare la oraşele medievale gennane, a fundamentat, acum
jumătate de secol, bazele metodologice ale analizei morfologice, arătând şi limitarea acestei analize în
3
absenţa aparatului analitic istoric 6, constând, în principal î11 fa tul că elaborarea modelelor istorice
p
urbane doar pe baza retelei stradale este o întreprindere nesigură3 .
În consecinţă, �tât analiza topografică cât şi coroborarea documentară necesită un grad ridicat
de extrapolare, folosind, cel puţin în cazul oraşului Iaşi, stocul important de documente din secolul al
XVlll-lea şi planurile cadastrale din secolul al XIX-lea. Cercetarea arheologică sistematică a oraşului
medieval pe teritoriul României a fost aproape complet deraiată de programele de dezvoltare urbană
din ultinla jumătate de secol, care, prin restricţiile impuse au modificat puternic spectrul descoperirilor,
influenţând, astfel interpretarea rezultatelor. Această direcţie de evoluţie a alterat şi mai mult structura
şi aparenţa depunetilor istorice medievale din subsolul oraşului, care au caracteristici speciale, datorate
materialelor de construcţie peri abile, cu amprentă arheologică foarte redusă şi ciclurilor frecvente de
incendiere - nivelare - reconstrucţie. Infom1a�ile documentare despre reutilizarea materialelor din
structura de rezistenţă a c lădirilor demolate/distruse abundă.
Din această perspectivă, cercetarea de topografie urbană nu se poate dispensa de metodele şi
rezultatele oferite de arheologia urbană. Această specialitate arheologică constă, în teorie, din
integralitatea cercetării efectuate de arheologi în şi a upra oraşului. Natura specială a medi� urban
detem1ină specializarea creativă a metodelor proprii şi teoriei ubiacente. Defmirea arheologiei urbane
nu este o întreprindere chiar atât de simplă pe cât ar părea la prima vedere. Timp de mai multe decenii
a persistat o dihotomie între arheologia în oraş" şi "arheologia oraşului". Prima accepţiune acoperă
"
totalitatea cercetării arheologice desfă , urate în şi pe teritoriul fizic al oraşului, având la bază definirea
oraşului ca mediu distinct definit ( similar văii unui râu sau pădurii tropicale), ce necesită aplicarea unui
set specific de metode, indiferent de elementele de cultură materială investigate sau de tipul de
cercetare aplicat. Cea de-a doua accepţiune implică studierea cu metode arheologice a fenomenelor
urbane per se, această abordare implicând tratarea oraşului atât ca mediu specific cât şi ca subiect al
cercetării. Această dihotomie este practic irelevantă atâta vreme cât arheo!ogia oraşului este, de fapt, o
submulţime a arheo!ogiei în oraş. A doua definiţie este mai cuprinzătoare şi, prin urmare, mai
adecvată în acoperirea unui număr de probleme metodologice importante.
Cea mai urgentă dintre aceste probleme metodologice constă în gradul în care integritatea
ur elor arheologice este menţinută într-un mediu agresiv ca cel al dezvoltării urbane, indiferent dacă
aceste surse unt legate sau nu de fenomene mbane. După un secol de arheologie urbană în Europa a
devenit clar că dezvoltarea urbană nu rezultă în mod nece ar în distrugerea surselor arheologice.
Dimpotrivă, în multe cazuri procesele de urbanizare şi de cre. tere urbană au un aport pozitiv la
valorificarea şi/sau conservarea monumentelor arheologice.
Arheologia urbană poate fi privită ca un tip distinct de cercetare din mai multe puncte de
vedere. Diferenţele specifice de natură metodologică derivă din mediul special în care se desfăşoară
activitatea de teren (arheologia în oraş). Cele de natură teoretică sunt generate de teme importante de
cercetare care nu pot fi elucidate decât în mediul urban (arheologia oraşului) . Oraşul este o entitate
complexă ale cărei componente au fost studiate de o vatietate de direcţii de cercetare, iar valoarea
cooperării interdisciplinare a fost recunoscută şi apreciată de arheologi urbanişti. Majoritatea
proiectelor de cercetare urbană sunt structurate în jurul contribuţiilor şi expertizei din mai multe
domenii distincte, academice . au aplicate. iar colaborarea respectivi lor specialişti şi expe11i este
planificată şi parte integrală a efortului de cercetare.

punct de vedere morti>logic. acest c;1raetcr se regiisc�te sub l(mna li ;io nom i c i 'au a JJeisajului urban (lolmscapc). care este o
com b i na!ic dintre plani mctrie. nrnnjamcntul rdief[dui construit şi structura lk utili1.1re n terenului" (traducerea noastră). M . R.G.
Conzcn, Alnwick
Northwnherland. A Studv In Tall'/1 Pla11 Anall·si>. în 7i'ansactiom Allll Papers (ln>titutc Qf British
Geographers). 27 ( 1 960). p. 3.
J �> Robe11 E. Dickinson. 7 h e M01plwlogv (}( the German Medicml '{(Jlm. î n Geographica/ Review, 35. 1 / 1 945. passim.
M etod o log i a analizei geografice a mor l olog iei urbane, pc baza planimetriei a rămas lundamental aceeaşi (cu acelea.. i limitări), pe
\Jarcursul ultimelor cinci deceni i ale secolului al XX-lea, c f. şi Lavedan, 1-J u g uen ey. op.cit. . Droz. Geneve, 1 974.
· 7
Două decenii după Dickinson. ana l i ze l e de m m1olog i e urbană pentru Anglia m ed i eva l ă ale lui Conzen au detinit ivat
m et odo l og ia analizei de plan pentru oraşele medievale. cf. şi expunerea met odolog ici't Conzen. op.cit. . pp. 2- 1 6.
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Un subiect major al arheologiei urbane este fenomenul de urbanizare, ansamblul proceselor
generale legate de apariţia şi evolu�a oraşelor. În mod logic, a�centul este pus pe caracteristicile
materiale şi spa�ale ale fenomenului de urbanizare (componenta fizică). Modurile evolutive în titl}P
ale acestor caracteristici, în decursul urbanizării, constituie una dintre problemele teoretice majore. In
acelaşi timp, descifrarea relaţiei dintre structurile materiale şi spaţiale, pe de o parte, şi realitatea
culturală şi comportamentală (componenta antropologică) constituie provocarea majoră, de natură
metodologică, a cercetării urbanistice.
Natura intrinsec diacronică a arheologiei urbane pem1ite evaluarea empirică a unui număr de
modele variate de urbanizare. Aceste modele îşi au originea în alte discipline (geografie umană,
urbanism şi planificare, arhitectură etc.) şi sunt adesea modificate sau complet desfiinţate de datele
aduse la lumină de arheologia urbană. Modelele clasice, funcţionali te, ale emergenţei şi dezvoltări
3
urbane ( P ark si Burgess 8 sau Sjoberl9 ) au fost deja supuse testării de către datele si contextele
'
elaborate de a;heologia urbană. În plus, impo ibilitatea cuantificăm şi evaluării cantitative a procesului
de urbanizare ( teorie emisă dil!, zona cercetării istorice şi antropologice40 ) a fost parţial demontată de
rezul tatele arheologiei urbane. In consecinţă, contribuţia arheologiei urbane la cercetarea urbanismului
a trecut deja de stadiul empiric, al verificării pe teren a teoriei, la elemente de sinteză şi teorie a
urbanismului, valoroase datorită perspectivei unice şi novatoare.
Un alt domeniu de cercetare în care arheologia urbană aduce o contribuţie decisivă în cadrul
istoriei urbane este studiul compoziţiei etnice a localităţilor cu existenţă istorică. Oraşele sunt localităţi
care concentrează, prin natura lor, un complex etnic variat. Din punct de vedere social, interacţiw1ea
dintre grupurile etnice e te mai intensă şi cu rezultate materiale mai sesizabilă în mediul urban.
Identitatea etnică este conservată timp de mai multe generaţii, rezultând astfel complexe de cultură
materială pe care structurile comportamentale, culturale şi fizice sunt mult mai vizibile, putând fi
studiate cu rezultate foarte bune.
Oraşele sunt concentrări de forme arhitecturale cu origini atât în trecut cât şi în prezent.
M ajoritatea acestora se află la suprafaţa solului, făcând ca cercetarea de arheologie urbană să fie mai
puţin co ti itoare, în tem1eni financiari şi de timp, decât dacă respectivele forme arhitecturale ar fi
îngropate în sol, necesitând excavare. Arhitectura este relativ pennanentă şi bine conservată, cel puţin
în comparaţie cu celelalte componente ale izvorului arheologic, în timp ce artefactele arhitecturale
reflectă adesea identitatea etnic-comunitară, fiind şi reprezentări ale structurilor comportamentale
specifice. Identificarea şi documentarea eu1icităţii izvorului arheologic rămâne, totuşi, o întreprindere
problematică. Un prim motiv pentru aceasta este inabilitatea de a diferentia intre elementele materiale
specifice etnicităţii şi cele specifice altor tipuri de identitate socială, mai ales socio-economice. Într
adevăr, s-a afim1at adesea că o clasă economică apare mai vizibilă decât un grup etnic într-un context
arheolo_gic dat fiind, prin un11are, investigată cu mai mult succes prin metodele arheologiei urbane.
In măsura în care oraşele sunt concentrăti de grupuri umane diverse, componente interactive
ale unor sisteme sociale complexe, rezultă că oraşele conţin, în acelaşi timp, un număr mare şi variat
de exemple de statute şi roluri socio-economice. Ca şi în cazul eU1icităţii, investigarea interac�unilor
socio-economice este o direcţie priotitară pentru cercetarea de arheologie mbană.
Problemele legate de mediu constituie de asemenea o preocupare pentru arheologia urbană. de
vreme ce oraşele, prin însăşi existenţa şi evoluţia lor, au un impact profund asupra mediului, iar acesta.
la rândul său, joacă un rol critic in modelarea caracteristicilor localităţii urbane. Această relaţie a fost
studiată mai profund prin intem1ediul arheologiei urbane, iar datorită contribuţiei arheologiei urbane
oraşul medieval este în prezent putemic ancorat în mediul sau natural, pe care îl detennină şi de care
este determinat, iar nu oarecum detaşat de mediu, suprapunând-uL confom1 teoriilor urbanistice
clasice. De fapt, oraşele sunt mai dependente de mediu pentru supravieţuire decât alte localităţi,
datorită densităţii ridicate de locuire şi a diversităţii tidicate a activităţi lor� 1 •

·" E. W . Burgc>>,
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Din punctul de vedere al topografiei istorice, reconstituirea şi modelarea sunt dependente cu
deosebire de spaţiul cultural memorat, transmis sub forma referinţelor spaţiale din sursele istorice.
Interpretarea acestora în scopul reconstituirii topografice este mediată de analiza componentelor
culturale ale spaţiului, pe care le-am numit topomeme. Proxemica, studierea utilizării spaţiului de
către oameni ca aspect al culturii, e te di ciplina care acoperă analiza topomemelor.
Încă din 1 955 psihologul american lrving Hallowell identifica componente culturale în
orientarea spaţială, conducând la concluzia că paradigmele spaţiale stau la baza concepţiei despre lume
şi a percepţiei poziţiei proprii, fiind şi mijloacele simbolice pentru orientarea în ambientul spaţial care
transcende experienţa personală. Aceste elemente teoretice vor fi asamblate într-un sistem
antropologie coerent de Edward Hali, autorul conceptului de Proxemică, sub care a integrat ansamblul
modalităţilor şi mecanismelor prin care cultura alterează şi dirijează percepţia spaţiului şi
comportamentul . Hali definea fom1al conceptul de spaţiu personal ca element al interacţiunilor sociale
şi fizice, spaţiu care este determinat cultural42. Conceput ca o bulă care înconjoară fiecare individ,
spaţiul personal variază ca mărime în funcţie de tipul de relaţie şi situaţie sociale, Hali definind patru
etaje: intim, per anal, social şi public. Datorită faptului că aceste limite sunt acceptate tacit, indivizii le
conştientizează doar în momentul în care sunt depăşite. Lintitele celor patru etaje sunt dependente
social şi, prin asumare şi memorare, devin componente culturale, care modelează intens şi specific
referinţele spaţiale conţinute în cultura transmisă i tarie. Specificitatea este definită la nivel de individ
şi de situaţie, datorită faptului că per oanele nu doar structurează spaţiul în mod diferit, dar îl şi percep
şi asumă în mod diferit, senzorial şi cultural, fiind selectiv în acceptarea informaţiilor senzoriale sau
alterând peisajul construit pentru a obţine confortul cultural optim43 •
*

*

*

Dacă perceperea, asumarea şi memorarea spaţiului reprezintă componentele interfeţei umane a
instrumentarului cercetării de topografie istorică, morfologia propriu-zisă, conservată sub forma
sur elor cartografice şi a analizei planului actual, este valorificată prin intermediul analizei
habitatului.

Această direcţie de cercetare a devenit o parte importantă a setului de metode din cadrul
cercetării arheologice în ultima jumătate a ecolului XX. Importanţa este dată de înţelegerea faptului
că localizarea şi topografia a, ezărilor temporare, a atelor, oraşelor, drumurilor, canalelor şi a altor
elemente de habitat uman sunt la fel de importante ca şi înţelegerea artefactelor descoperite în
interiorul habitatului. Analiza de habitat este la fel de in1portantă pentru arheologia medievală şi
urbană ca pentru arheologia preistorică, domeniul în care acest tip de analiză a fost iniţial valorificat cu
succes44.
Unul dintre a pectele importante ale analizei habitatului este dat de posibilitatea efectuării la
nivele diferite. Modalităţile de definire a nivelurilor analizei sunt nenumărate, rară a putea decide cu
certitudine care dintre acestea unt corecte sau adecvate şi care nu. La mijlocul anilor 70 David
Clarke45 concepe un sistem tripartit de clasificare a nivelurilor analizei habitatului, care este util pentru
a exemplifica acest concept: cel mai de jos nivel desemnat de Clarke, micro-habitatul, este definit de
interiorul structurilor, astfel încât nivelul de analiză poate fi localizat de locuinţă.
O cercetare de arheologie medievală/urbană focalizată pe micm-habitat şi care studiază o
locuinţă de secol XVII poate analiza aranjamentul camerelor, posibilul amplasament al mobilelor în
interioml camerelor �i localizarea uşilor şi ferestrelor locuinţei. Relaţiile dintre structwi în interiorul
siturile este nivelul semi-micro-habiwtului la Clarke, în care cercetarea este axată pe distanţa dintre
locuinţe, aranjamentul locuinţelor în interiorul aşezării �i amplasarea căilor de acces şi de tranzit.
Analiza macro-habitatului este nivelul maxim de analiză identificat de Clarke şi are ca obiect structura
de amplasare a aşezărilor în interioml unui teritoriu delimitat eco-geografic sau a unui peisaj definit
sau distanţele dintre aşezări. Specificul regional al analizei lui Clarke (în calitate de preistorician) face
ca nivelele definite ale analizei de habitat să se oprească la macro-habitat. Arheologia medievală şi
po�t-medievală a adăugat un al patrulea nivel. acela Rl supm-mocm-habita!ului, adică nivelul
intercontinental şi global, perioada modemă timpurie fiind marcată de debutul interacţiunilor la scară
foarte largă, având ca unităţi de măsură civilizaţii �i continente.
Edward T. Hali. Proxemics, în Low & Lawrence-Zuniga ( eds. ). 711e Anthropologv o(Space and Place , p. 5 1 şi m1n.
'·' Ciprian F. Ardelean. Tl1e Grammar Of Social Space: An Antl�ropologica/ Approach On !-/uman Proxemics, în Baletin
Antropofagia Americana 37. 2000-200 1 . Ciudad de Mcxico.
44 Lewis Binlord. 'llle Archaeo/ogv ofPlace. în Jouma/ ofAmhropologica/ Arc/weologv, 1 ( 1 982), pp. 5-6.
'; D.L. Clarke, ( ed.) Spatial Archaeulogv. Academic Press. Londra. 1 977. p. 83.
42
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Analiza habitatului este o întreprindere complexă datorită numărului mare de variabile pe care
cercetarea arheologică le poate identifica în interior şi între aşezări. Spre exemplu, metodologia de
cercetare impune definirea: " localitatea " (în general, amplasamentul unui obiect), "distanţa"
(considerat, în general, ca distanţa dintre localităţi) şi " limita " (obiectul fizic care mărgineşte o

localitate

sau o

distanţe/).

Existenţa izvoarelor c artografice şi documentare face posibilă relevarea

modului în care populaţia istorică a aşezării conceptualiza localitatea, distanţa şi limita. Considerând
Curtea Domnească drept exemplu, putem atribui con trucţiilor din interiorul incintei calitatea de
"
"
"localităţi şi sp.aţii_li) r..� dintre acestea calitatea de "distanţe , în timp ce exteriorul zidului de incintă
poate fi cons\derat " limita" habitatului. C urtea interioară, în această structură conceptuală, devine,
paradoxal, o "cljstanţă" . Coborând, însă nivelul analizei, interiorul unei clădiri devine, la rândul lui, un
habitat (micro-habitat), c u diferitele camere şi încăperi ancilare cal i ficate drept " localităţi " şi traseele
care le une c calificate drept "distanţe" , zidurile exterioare ale clădirii j ucând rol de " limită " . La
nivelul macro-habitatului, oraşul în sine e te un " local itate " , drumurile care îl unesc de aşezările
învecinate devenind "distanţe" . Luând în calcul complexitatea teoretică a elementelor de habitat şi a
relaţiilor dintre acestea, devine naturală difuzia metodologică dintre arheologie şi geografia umană,

analiza habitatului fiind exemplul cel mai concludent.
*

*

*

Analiza spaţială în domeniul arheo logiei medievale este focalizată pe studiul relaţiilor d intre
oameni şi spaţiu, în special ordonarea, organizarea şi reorganizarea spaţiului în sine sub formă de
spaţiu social. Spaţiul este conceptualiza! ca o categorie a culturii materiale sau un artefact a cărui
analiză
politice

fi valorificată în sen ul înţelegerii mai profunde a unor proce e ociale, economice sau
R6o�te
. In plus spaţiul nu reflectă doar acţiunea socială, ci este un agent activ în medierea şi crearea

de relaţii ociale. Reflectând nivelele de cară ale analizei habitatului, analiza spaţială în arheologie are
ca obiect regiunea, oraşul, cartierul, satul, situ!, incinta/curtea şi clădirea. Gama perspectivelor
teoretice în analiza spaţială se întinde ,de la abordări funcţionaliste, structurali te şi comportamental
cognitive până la teori ile marxiste. In acest cadru, cercetarea antropologică şi istorică asociată
arheologiei explorează dimensiunile spaţiale ale alterării medi ului şi gestionării re ur elor, ale
agriculturii, dezvoltării

urbane şi producţiei

materiale, ale ierarhiilor economice şi sociale şi

deplasări lor indivizilor . i comunităţi lor, în special în măsura în care dimensiunile spaţiale ale acestor
procese reflectă probleme legate de identitate socială, etnică, rasială sau sexuală.
Apl icarea analizei spaţiale în arheologia medievală este o metodă care î i are originile în mai
multe ramuri ale cercetări i : arheologia preistorică, geografia istorică, ecologia culturilor şi în studiul
arhitecturii vemaculare. La bază, primele studii asupra habitatului în preistorie au căutat ă descifreze
structurile de utilizare a spaţiului, în special la nivel regional, interpretând aceste

tructuri ca produse

ale interacţiunii dintre mediu şi telmologie, valorificând direct, în acelaşi timp, date analizei habitatului
în elaborarea de concluzii asupra organizării sociale, politice .i religioase a comunităţilor preistorice.
Organi zarea spaţiului este impunerea unor şabloane culturale asupra realităţii fizice şi e te un
proces a cărui desfăşurare şi reguli constituie pem1anente subiecte de cercetare teoretică. cercetare
fundamentală pe observaţiile practice efectuate asupra peisaj ului antropizat, locuit şi construit.
Conceptel e nucleu-periferie sau centru-periferie îşi au originea în cercetarea teoretică din
domeniul geopoliticii şi geografiei economice şi pot fi apl icate la scări variate, de la geopolibca
mondială sau continentală la economia, cult ura şi topografia localităţ ii. Argumentul de bază al acestor
modele constă în ideea că zona centrală se dezvoltă ca rezultat al unor avantaje inerente, date de
amplasare şi de condiţiile fizice ( în general resurse agricole de bună calitate, resurse minerale uşor
accesibile, cu loare de comunicaţii şi de t:ransp011 facile, vecinătăţi favorabile). care se manifestă
singular sau, cel mai adesea. în combinaţii şi care creează un potenţial pentru cre . tere economică mult
mai ridicat decât cel al regiunilor înconj urătoare. N uc leul devine astfel amplasamentul pentru cea mai
eficientă şi mai intensă util izare a resurselor. cu potenţia lul de atragere de resurse supli mentare. sub
formă de mână de l ucru, intelect, materii prime si capital. Aceste resurse mobile sunt iniţial au·ase către
nucleu din regiunea imediat înconjurăt oare apoi, treptat, din zone tot mai înclepărt ate. Rata de creştere
a nucleului este atât de 1idicată, încât acesta devine în mod natural centru cultural şi politic, radiind
către periferie. Creşterea, care aduce o îmbunătăţire a comunicaţiilor şi transportului, provoacă şi un

46
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Elizabeth C. Robe11son şi colab. ( cds.) Space and Spatial Ana(vsis in Archaeolog.·. UniversiJy ofCatgary Press, Catgmy. 2006.
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drenaj parazitic al periferiei de resurse şi persoane. Periferia devine astfel o sursă de materii prime şi
piaţă de desfacere pentru produsele secundare şi terţiare ale nucleului.
*

*

*

M odelele de tip nucleu-periferie sunt foarte utile pentru înţelegerea problematicii habitatului

istmic si, în general, a celei geografiei umane. Aceste modele au în teorie două nivele de semnificatie.
i n prir�u l rând, acestea pot identifica situările temporare din perioada de dezvoltare a unei aşezări,

indiferent de localitate, în condiţiile în care periferia, adesea, în această etapă, sub formă de frontiere
liniare au teritoriale, conţine aşezări c u caracteristici diferite de cele ale aşezărilor dej a amplasate în
regiunea-nucleu. Î n al doi lea rând, modelele nucelu-periferie pot fi utilizate pentru identificarea
structurilor stabile, de bază, care configurează caracteristicile de habitat ale unui stat.
Diferenţele care separă nucleul de periferie sunt departe de a fi generate doar de geografia
fizică. Cea mai sintetică defmire a elementelor care compun şi modelează o rela�e nucleu-periferie
este cea elaborată de Bany G amer, care stabileşte şase premise fundamentale care guvernează
structura spaţială a habitatului , i defmesc în mod clar realitatea centrului în rela�a sa cu periferia:

1 . Distribu�a spaţială a activităţii umane reflectă o adaptare organizată la factorul de distanţă.

D istanţa este w1 element de bază al geografiei, datorită faptului că activitatea umană este răspândită pe
suprafaţa terestră, neputând fi concentrată într-o ocalitate unică. Varianţa spa�ală şi diferenţierea
teritorială sunt e lemente dinamice de bază ale geografiei.

2. Deciziile de amplasament sunt luate, în general, în direcţia reducerii la minim a efectelor

negative ale factorului distanţă. Deplasarea e te costisitoare în termeni de energie umană, prin urmare,
aşezări le sunt situate la mică di tanţă de terenurile cultivabile care le asigură subzistenţa (spre
exemplu).

3 . Orice localitate po edă un grad oarecare de accesibilitate, dar unele localităţi sunt mai

accesibile decât altele. Accesibilitatea desemnează gradul de uşurinţă cu care se poate ajunge într-un
loc anume, dar nu este cuantificabilă cu precizie şi nici constantă pentru o lbcalitate dată (spre
exemplu, con trucţia w1ui drwn poate genera accesibilitate ridicată pentru o localitate care a avut, până
la momentul respectiv, accesibilitate aproape de zero).

4. Exi tă o tendinţă de agregare a activităţilor umane, în direcţia valorificării avantajelor date de

scalaritatea economiei, însemnând reducerea costurilor prin concentrarea spaţială a activităţilor
identice sau înlănţuite. O comunitate adunată, care exploatează în mod concentrat un teritoriu agricol,
va fi mai eficientă în termeni de producţie brută pe tem1en mediu. Meşteşugarii care deservesc o
comunitate adunată, pe măsură ce expertiza lor creşte, obţin avantaje mai mari dacă se concentrează în
local itatea cu o p utere de cumpărare mai mare.

5.

Modalitatea de organizare a activităţilor umane este una cu caracter ierarhic şi există legături

puternice între evolu�a socială şi organizarea spaţială, iar amplasamentele cu accesibi litate ridicată
tind

ă genereze aşezările cele mai mari şi mai de

ucces. La scară istorică, astfel de amplasamente

susţin faze multiple şi succesive de ocupare şi pot fi considerate locuri capitale, importante pentru

multe culturi, pe parcursul mai mu ltor secole.

6. Teritoriali tatea umană are un caracter focal. Această noţiune este fundamentală pentru

modelul nucleu-periferie: unele regi uni, şi nu doar puncte sau localităţi individuale, evoluează la
statutul de puncte focale. cu influenţă la scară foarte largă. Î n consecinţă, avem de-a face nu doar cu o
reţea ierarhizată de localităţi, ci şi cu o reţea ierarhizată de regi uni .
La aceste . a se prem ise, Roberts adaugă o a şaptea: Teritorial i tatea umană este influenţată de
inerţie (este dotată cu memorie). Motivul este parţ ial economic (costurile cerute de deplasarea
aşezării/comunităţii către nucleul regiona l ) şi parţial psihologic.
Regiunile-nucleu sunt teri10rial izări ale convergenţei tendinţelor reprezentate de aceste premise,
în special sub formă de amplasamente cu accesibilitate ridicată, agregare a forţelor productive şi
apariţia unor localităţi cu statut ridicat în cadrul ierarhiei genera le.

M odelele de tip reţea ierarhizat ă-cen t ra liza t ă au la bază conceptul de competiţie spaţială
între aşezări, inţiat şi structurat de geograful gem1an Walther Clu·istaller în perioada interbelică.
Pomind de la structura habitatului în regiunea colinară a sudului Gem1naiei. Clu·istaller a creat în 1 93 5
u n set de modele ale structurii spaţiale a ierarh iei centralizate-distribuite, acoperind întregul spectru de
mărime a aşezărilor, de la cătun la oraş. Premisele teoretice de bază ale acestui tip de modele sunt trei:

1 . Aşezări le umane au funcţii economice sau de fumizor de servicii.

2. Habitatul um1ează tendinţa umană spre centralizare.
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�·

Fumizarea/distribuţia de bwmri este raţiunea de a exista a oraşelor.

In fiecare regiune, un grup specific de bunuri şi servicii vor fi fumizate şi, în mod necesar,

fumizarea se va concentra în câteva localităţi unde această activitate va fi derulată cu eficienţa
maximă, localităţi care pot fi numite

centre. Serviciile şi bunurile nu sunt disponibile în totalitate în

fiecare centru, astfel încât indivizii sunt pregătiţi să se deplaseze pe distanţe diferite pentru a obţine
bunuri diferite, rezul tând o ierarhie etajată a

centrelor a tfel încât, cu cât gama de bunuri şi servicii

oferite este mai largă, cu atât numărul de centre care o o feră este mai restrâns.

Teoria presupune ca totalitatea locuitorilor unei regiuni necesită acces la cel puţin câte un

centru din

fiecare

etaj al ierarhiei, iar reţeaua rezultantă, de centre , i teritorii va fi una eficient

organizată. I n termeni

trict geometriei, cea mai eficientă metodă de a împă11i peisaj ul într-o reţea de

astfel de teritorii de arii egale, este de a demarca suprafeţe hexagonale, fiecare cu un

centru în mij loc,
centrele fiind astfel distribuite într-o reţea regulată, în vârfurile unor triunghiuri echilaterale. Etajele
diferite ale ierarhiei vor conţine o di tribuţie ordonată hexagonal, astfel încât un centru d intr-un etaj dat

se va afla la mij locul unei reţele regulate de şase centre dependente din etaj ul inferior, acest aranjament

fiind iterat până la etajul inferior final.

Pentru arheologie, această teorie pare a oferi o modalitate de utilizare a datelor spaţiale şi

statistice

le

abitatului (care sunt adesea disponibile în mare cantitate şi la o calitate ridicată, în

E

special di

organiză · ·

ezultatele cercetării topografice modeme) pentru a răspunde unor întrebări legate de natura

ociale a comunităţilor istorice47. Există totuşi impedimente de natură practică în aplicarea

teoriei rete e!Qr ierarhizate la datele arheo logice, cum ar fi identificarea functiilor atribuite unui

prezumat dat. În majoritatea cazurilor se presupune că mărimea aşezării
asupra setului de funcţii îndeplinite de un

�onstituie

centru

un indiciu clar

centru dat, dar rareori această presupunerea a şi fost

argumentată real. Până în prezent, cea mai fericită aplicare în arheologie a acestei teorii este asupra

unor ocietăţi care e apropie suficient de mode lul capitalist modem, aflat implicit la baza construcţiei
teoretice a lui Chri tal ler, cum sunt regiunile urbanizate ale Imperiului Roman.

Realitatea oraşului medieval moldovenesc este indisolubil legată de reţeaua administrativ

fiscală construită de domnie. Oraşele sunt, înainte de toate, noduri ale acestei reţele, practic fiecare

dintre acestea fiind o re , edinţă de ţinut. Oraşul moldovenesc este

Wl centru de comunicare pe mult mai

multe etaje decât este deductibil la o analiză simplă. Elemente indispensabile w1ei economii

monetarizate, oraşul este centrul de colectare pentru fiscalitatea intemă şi punct obligatoriu de taxare

pentru comerţul de tranzit. Oraşul, prin curtea donmească, e te focarul de disuibuţie a j ustiţiei şi, pri n
urmare, pivotul funcţional al unui contract social ad-hoc fără de care

tatul nu poate exi ta. In

consecinţă, rolul esenţial al aşeză1ii urbane, în Mo ldova medievală, e te acela de nod colector
distribuitor al puterii. Toate rolurile şi funcţiile atribuite sau asociate unui centru urban medieval sunt,

în cazul particular al Moldovei medievale, derivate sau subordonate celui esenţial. Oraşul ca centru
economic, cultw-al, religios sau militar nu poate exista decât în zona de entropie minimă pe care o

radiază nodul de comunicare al puterii. Toate caracteristicile localităţii urbane medievale, inclusiv cele

topografice, morfolo ice şi structurale, sunt dependente de relaţia dintre funcţia e enţială şi cele
.&
derivate/subordonate . Trecerea în revistă a a ;ezărilor a testate documentar în categoria arbi trară
oraş/târg pennite delimi tarea a două categ01ii generale: noduri politice şi noduri economice, avâ11d ca

gen proxim definiţia economistă a aşezării urbane (centru de schimb şi producţie, a cărui populaţie este

angajată, înu·-o măsură importantă, în comerţ şi . acti vi tăţi de producţie secu ndară şi teqiară) şi ca

diferenţă specifică prezenţa/absenţa nodului de autoritate politică. Pentru simplificarea terminologică

( fără a pretinde soluţionarea dezbaterii teoretice veche de un seco 149 ) , vom numi nodurile politice oraş.

iar pe cele economice tlilg.
Activităţile comerciale sunt adesea considerate drept caracteristică de bază a urbanităţii, şi nu

trebuie ignorat fapt ul că o loca litate complet lipsită de piaţă cu greu poate fi descrisă chiar şi ca un
47

Walthcr C'hri�ta l l cr. Cell/ml pla

rcs in .\onlhcm Gcrmanv. trnns. C. W. Baskin. Englewood Cli l"ls.
r

011on. Spulial ana!1·sis in arclweolug1', Camb id ge Univcrsity Prc''· Cambridge'. 1 979.

1 966: lan Hodder. C' l i vc

4' Apriorismul �onfonn cfmlia numflnll mare ck sate de dinainte de· Dt:scăkcat impl ică. automat, existenţa,

număr prnp<H1ional

ck

concomitcntfi.

a unui

centre ele schimb, respec t i v târguri sau oraşe. u n postulat de bazii pentru şconla cconomistă a istoriei

urbane, depinde de un a l t ap1iorism, anume existenţa unei L'COnom i i monetare organ izate la nivel regiona l. care să permită
luncţionarea respectivelor centre de schimb. Este supernuu a menţiona că, în ciuda descoperiri lor de tczaurc monetare încheiate
anterior Descălccatu l u i . existenţa unei astfel de rea l i tăţi cconomico-politice n u este dovedită.
49 Constantin

C.

Gi urescu , Târguri sau oraşe şi celâ{i moldol'ene din secolul al X-lea până la

Bucureşti. Edit. Academiei
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orăşel . Pe de altă parte, cercetarea istorică complexă a oraşelor incipiente în E uropa medievală a

relevat faptul că o parte însemnată a activitătilor comerciale, în secolele
�
context pre-urban sau chiar complet non-urban 0 .

I X-XII I ,

se desfăşoară în

Aşezările umane p o t fi clasi ficate, în funcţie d e gradu l de permanenţ.ă, î n m a i multe categorii,

de la cele cu caracter efectiv efemer, care durează doar câteva zile, la structuri practic pern1anente, a
căror existenţă se încadrează în durata lungă şi este reflectată ca atare în memoria colectivă. Termeni i

efemer şi permanent

marchează, de igur, doar extremele conceptuale ale unei scale care poate descrie

fie durata de viaţă a unei clădiri, fie existenţa în timp a unei aşezări, iar această ambivalenţă este

fundamentală pentru înţelegerea tiparul u i structural de bază, adică distribuţia spaţială a elementelor
unei a. ezări, fie aceasta cătun, sat sau târg, la suprafaţa unui peisaj sau pe teritoriul unei regiuni şi, în
ultimă instanţă, pe întreaga uprafaţă a planetei.

Fenomenele de agregare şi de planificare urbană pot fi unificate conceptual într-un strat

organizaţional suprapus pe pei sajul preexistent cu locuire di spersată. Din punct de vedere topografic,

punctul de inflexiune survine în momentul în care activită�le difuze care gravitează în jurul focarelor
de ordine devin reglementate şi concentrate sub forma terenurilor lotizate şi fiscalizate. Acest proces
este concurent cu cel al clarificării reţelei de noduri de comunicare infonnale (integrate peisaj u l ui
locui t difuz, unele fiind complet detaşate de aşezări), cele neataşate unui focar de ordine dispărând sau

dezvoltând, pentru a nu di părea, un centru de autoritate propriu.

Din punctul de vedere al importanţei istorice, rolul de centru de distribuţie al ordinii şi dreptului

pe care î l are oraşul medieval în M oldova este mai important decât cel de centru de colectare şi creare

a valorii mobile. O scurtă trecere în revistă a listei de oraşe şi târguri medievale ale M oldovei confinn ă

această aserţiune5 1 . Oraşele, care sunt reşedinţe de �nut (noduri politice în principal şi economice în

secundar)

upravieţuiesc, fără excepţ·ie, în epoca modernă. Dintre localită�le care sunt noduri

economice în principal

upravieţuiesc în epoca modernă doar o parte, criteriile acestui darwini m

urbanistic fiind foarte difuze, cel mai vizibil factor de supravieţuire fiind dat de influenţele para
economice exercitate de donuue. Exemplul

Boloşanilor,

în calitate de centru producător de valoare

mobilă cu destinaţie specială ( apanajul Doanmei şi, în consecinţă, cu evoluţie separată de restul

centrelor simi lare) este grăitor.

În absenta manifestării fizice a nodului politic (Curtea Donmească), topografia târgurilor

medievale mold� veneşti este dictată exclusiv de relief şi de lini i le de comunica�i. Întrucât cercetarea

noastră are ca obiect o topografie particulară, nu vom analiza în detaliu morfologia târgul u i medieval,

rezumându-ne a face o scurtă analiză comparativă a planimetriei şi organizării oraşelor medievale din
M oldova, cu aplecare a upra modului în care geometria şi topografia urbană se raportează, planificat
sau nu, la

localitatea

Curţii.

J udecând din punctul de vedere al structurii locuirii umane, comuni tatea minirnală, "atomul"
"
locuirii, ar fi constituită din familia extinsă şi conglomeratul rezidenţial al acesteia. Cuibul fami lial
"
din satele E uropei medievale ar putea fi caracterizat prin autarhie, solidaritate intemă, xenofobie şi, în

multe cazuri, endogamie.

Corespondenţa se opreşte atunci când comunicarea socială este adusă în discuţie: mticularea
"
"cuibwilor în aşezări, cătune ._ i sate se face în jurul bisericii ş i a cimitirului acesteia, în a cărui ţărână
memb1ii cuiburilor" genti l ice îşi regăsesc rudenia originară. "Roirea " satului înseanmă, întotdeauna,
"
şi roirea parohie i ; chiar dacă prima are loc la nivelul minimal, al despăqiri i în satul "de jos " şi cel "de
sus", fundarea bise1icii şi îngroparea primilor moqi ai noii comunităţi marchează clar separarea.

Ceea ce încercăm, în tex t ul de faţă, este să fo lo im studierea relaţii lor spaţiale dintre biseri c i le

din inte1ioru l oraşului medieval l aş i drept bază pentru argumentarea existenţei şi evoluţiei structu1i i de

locuire urbană în acest oraş. în particular, şi în Evul M ediu mo ldovenesc în genera l . plecând de la rolul

de nucleu de agregare pe care bi se1ica (cu cimitiml) îl are pentru comunitate şi de la conceptul de
diferenţiere a comuni tăţ i i urbane de cea mra lă prin gradul de diviziune internă (evoluţia de la

mononuclear-rural, la po l inuclear-urban in Evul M ediu52 ) .
5"

D.

M.

2000, p.

51

52

Of' Rritain. v o i . 1, 600- 1 540.

Pa lliser ( t·d . ) 'lile Cambridge Urban 1 li.� ton·

245.

Cambridge Univcr,;ity Pre�s. Cambridge.

V. Tabelu l 22, extras din Giurescu. T!i·guri sau oraşe . . . pp. 1 83-332.
O comunitate constituită ptin delimitarea de exterior este mononucleară. atunci când centrele de agregare ( religioasă. politică.
.

economică) coincid din punct de vedere fizic şi social, sau polinucleară, când existenţa dispersată a centrelor de agregare duce la

transfonnarea acestora în nuclee şi la fiagmentarea intemă a comunităţii . Discuţia problemei la Elizabeth Zadova-Rio. Le Vi!lage
des !tistoriens et /e •·i!lag<' des archeologues, in Elisabeth Morei (c<.l.). Campagnes mMii!m/es. L 'homme et son espace. MelangC's

74

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

Cătălin Hriban, Topografia oraşului medieval moldovenesc: probleme teoretice şi metodologice
În esenţă, modelul formativ al "nucleului pre-urban " constă în existenţa unor localităţi cu

importanţă politică, defensivă şi religioasă, care oferă securitate, piefe pentru bunuri şi servicii şi centre
de agregare regulată (comercială, socială şi de cult), acumulând, în acest fel, aşezări suburbane" de
"
comercianţi şi meşteşugari care, Î11 timp, capătă personalitate proprie şi evol uează apoi independent de

centrele de putere care le-au generat naşterea. Natura acestor centre focale şi, în consecinţă, a

aşezări lor dependente, c uprinde o foarte largă varietate pe întinderea diversităţii culturale europene.

Dacă în sat comunitatea coincide, cel puţin la nivelul Evului Mediu, cu comunitatea genetică,

ridicarea" oraşului pe te sat marchează disj ungerea aproape automată a celor două comunită�.
"
Mărind contrastele, putem spune că, dacă satul inventează" parohia, în sensul de comunitate tribală " ,
"
"
supra-familială, oraşul inventează" societatea. Biserica şi cimitirul parohiei devin, în oraş, centrul
"
unei comunităţi ale cărei solidarită� nu mai corespund legăturilor genetice, ci celor sociale. Astfel
comunitatea parohială urbană e automtre�e, prin depăşirea frânelor" biologice ale populaţiei rurale,
"
înlocuirea rudeniei genetice cu rudenia socială tran fom1ând satul în cartier (mahala) şi biserica de
"
fam i l ie" a satului în bi erica parohială a mahalalei. Antropologie, apariţia parohiei urbane se manifestă

prin suprapunerea, peste vechiul centru familial de cult şi peste sfântul patron al familiei extinse, a

unui centru al cultului comunitar şi a unuia sau a mai multor sfinţi patroni ai breslei, ai cartierului şi, Î11

u ltin1ă instanţă, ai oraşului şi ai regatului. Numărul bisericilor parohiale dă o măsură generală despre

mărimea şi populaţia unui oraş medieval, afnplasarea acestora în morfologia urbană fiind importantă
3
pentru desci frarea evoluţiei organismului urban respectiv 5 .

Saltul evo lutiv al locuirii umane e te evident, dacă punem Î11 evidenţă analogia biologică a

apariţiei organismelor p luricelulare; marcarea şi analiza relaţiilor prezente, mai mult sau mai puţin

discret, în mozaicul de j uxtapuneri de parohii, proprietăţi, fronturi de stradă şi incinte mânăstireşti care
este, de fapt, scheletul urban al oraşul u i Evului Mediu Î11 general ( aplicabil, cum vom încerca să

demon trăm, şi laşilor), poate revela mecan.i mul funcţionării şi ritmurile creşterii oraşului, restituind o
parte din topografia vie a Oraşului.

Deşi oraşul medieval creşte din

at, devine mult mai mult decât satul originar ş! transcende

raţiw1ile simple de a exista ale lumii rurale, nu poate totuşi supravieţui în absenţa satului. I ntr-o logică

foarte simi lară, diferind în context şi premise, oraşul nu se poate desprinde de servituţile, pe care le
împărtăşeşte cu locuirea rurală, ale planului. C u o parte a organismului lipită de pei aj , ca şi

oraşul proiectat orizontal pe

un

atul,

plan, lipsit de categotii le şi cantităţile celei de-a treia dimensiuni, oferă

naratorului" componentele geometrice care îi mărturisesc originile rurale. În termeni de planimetrie,
"
cel mai simplu tip morfologic european post-roman con tă Îlltr-o singură stradă, care e lărge . te pe o
porţiune (ce devine centrul ora, ului) pentru a oferi un spaţiu public (piaţă), ambele laturi ale străzii

conţinând loturi, cu deschiderea de cel mult trei ori mai mică decât lungimea. Spatele loturilor este
subliniat, foarte adesea, de o ulicioară sau o potecă, aceasta fiind, în majoritatea oraşelor incipiente,

linia de demarcaţie a teritmiului urban. Redus la pol igoane, linii şi puncte, oraşul devine schematic, o
planşă anatomică " a organismului urban.
"
Utilizarea termenului de creştere o1ganică este, în opinia noastră, neadecvată pentru descrierea

evo l uţiei unui oraş med ieval. Dezvo ltarea fizică a oraşului depinde de decizia indivizilor sau a

entităţi lor comunitare sau administrative de construi sau re-construi pe teritoriul oraşului, construc ţii şi

terenuri care sunt in erate, apoi. în creşterea economică urbană. Din acest punct de vedere şi până la

acest nivel toate oraşele medievale sunt "planificate " . Dacă scopul ultim al iniţiativei şi promovării
w-bane este producţia de valoare, oraşele medievale ar trebui să fie simple motoare economice şi

financ iare ale unui capitalism

avant la lettre. Realitatea este însă intens alterată de intervenţia spatiului

ca valoare socială. Mediul construit, a cărui expresie elaborată este oraşul, este rezultatul unui

echil ibru mobil dintre fmţele care au ca scop creşterea economică şi fmţele care modelează spaţiul

fizic în vit1utea unui ( sau unor) modele sociale ideale'�. în esenţă, procesul de culturalizare a peisajului
este finalizat doar prin integrarea relaţiilor de putere în matricea . paţială rezultantă.

D i ferenţa definitorie între ora�ele medievale luate individual rezidă în scara la care sunt

adoptate aceste decizii individule sau comunit are. Proprietarul unui loc de casă din târgui Şcheia care

decide să îl dividă pentru a construi trei sau patru case pentru a le vinde are alt impact asupra

Paris. 1 995, pp. 1 44- 1 4 5. Mai rect>nt, identitatea comunitară şi conceptul de delimitare a
comunităţ ii/locuirii, la Frcdrik Bat1h, Boundaries And Connc>ctions. în Anthony P. Cohcn ( ed. ), Signif.i·ing /dentitiPs.
Antlwopological PerspPctives On Boundaries And ContestNI Va/ues. London. 1 999. p. 24. 34.
offert a Robert Fossier,

S) 11re Cambridge Urban l li5101:V Of /Jritain. p. l 78 .
54

S. Zukin. l.andscapes ofpoH"cr: From Detroit r o Di�tre\· \l"orld. Berkeley. Univcrsity ofCalitomia Press. 1 99 1 . p.2 1 3.
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topografiei oraşului în comparaţie cu Miron Bamovsch.i voievod, care decide să hotărască şi să
lotizeze o parte din locul domnesc pentru a extinde teritoriul urban al Iaşilor cu "Târgui lui
Barnovschi"55.

Exemplul

hotarului târgului

este cel mai elocvent atunci căutăm rădăcinile sătesti ale orasului.

Peisaj agrar, hotarul târgului este partea aşezării cea mai apropiată de modul de viaţă

�1. Form�t din

islazuri, fâneţe, ţarini şi iazuri, hotarul este spaţiul aproape amorf care constituie domeniul de
subzi tenţă al oraşului, spaţiu alocat de domnie în acest scop şi care este lipsit de relief statutar, astfe l
încât domnia di pune în mod nediscriminat d e proprietate. D i n punct d e vedere social, politic,

economic, hotarul este asimilat, astfel, de facto, proprietăţii personale a domnului, deşi este, legal,
morfologic şi topografic, nu doar centura cvasi-rura lă a târgului, ci perimetrul delimitat constituind

baza plană pe care se ridică relieful urban.

În con

ecinţă, hotarul târgului apare ca fundaţia plană, lipită

de peisaj , de la care se ridică, tridimensional, oraşul, afirmaţie la î'el de reală din punct de vedere

1

spaţial ca şi politic, administrativ, fiscal şi religios.

Forma orasului este determinată de limitele acestuia. Calitatea de spatiu locuibil este dată de

'
modalitatea de ges tionare a reliefului şi a resurselor. În consecinţă, relieful şi resursele sunt funcţii care

arbitrează limitele şi fonna unui habitat, analiza ace tora penniţând reconstituirea geometriei probabile
şi a porţiunii respective a topografiei istorice a localităţii.

Considerând limitele unui obiect defmit ca pragul care separă general itatea de teritoriul de

aplicare a diferenţei specifice, limita unui oraş ar trebui să coincidă cu delimitarea celor mai periferice
proprietăţi cu statut j uridic urban. Acest enunţ simplu ridică problema, extrem de complexă, a definirii

unui statut j uridic al proprietăţii urbane, în condiţiile inexi stenţei unui izvor documentar de natură

juridică în care acest statut special să fie definit

au explicat ca atare. Prima diferenţă specifică între

proprietatea rurală şi cea urbană e te delimitarea spaţială şi personală c lară a acesteia din urmă, sub
fonna

locului de casă,

în speţă lotul urban aflat în proprietate personală ereditară. Trasarea unui

perimetru urban folosind criteriu l atestării documentare a locurilor de casă este puternic dependentă de
identificarea spaţială a tranzacţiilor imobiliare, identificare dificil de rea lizat având în vedere
precaritatea datelor spaţiale care pot fi extrase din izvoarele documentare.

Spaţia litatea unui habitat este detem1inată, în primul rând, de relevanţa

planului,

care poate fi

privit ca un ansan1blu de cvartale care, la rândul lor, constau în grupuri de loturi, de locuri de casă. În
consecinţă, morfologia şi geometria habitatului (cu alte cuvinte topograjia) sunt detenninate, în mare
parte, de caracteristicile istorice şi spaţiale ale

locului

de

casa."6 .

In afară de utilizarea sa ca jalon de

delinutare a perimetrului urban, locul de casă poate argumenta, prin dimensiunile medii documentate
la o dată şi într-o zonă anume, vechimea integrării respectivei zone în cadastrul urban, prin

extrapolarea vitezei de diviziune a lotului iniţial în funcţie de numărul de generaţii. Cu alte cuvinte,

divizarea longitudinală a lotului la fiecare generaţie, prin împărţirea între moştenitori. Deşi este doar
teoretică, această modalitate de evaluare poate fi utilizată ca instrument comparativ între loturi, zone
ale oraşului sau între clase sociale de proprietari.

Dacă sistemul de lotizare şi persistenţa loturilor oferă date despre granu laritatea ţesăturii urbane

peste timp, traseel e şi an renarea străzi lor sunt elementele cu cel mai mare grad de perenitate în timp
�
ale morfologiei oraşu lui· 7. Dacă locurile de casă. non-dimensionate în geometria simplificată a
oraşului,

unt acceptate drept puncte, care descriu perimetre de extensie şi se aglomerează. în nuclee,

străzi le sunt uni-dimensionate în aceeaşi geometrie simplificată, fiind 1iJ1iile care oferă textură

poligonului care este oraşul plan.

Satul (şi modul de viaţă rural) este locuire umană în funcţie de subzistenţă; oraşul (şi modul de

viaţă urban) este locuire umană în funcţie de comunicare. suprapusă şi succedand satu lui. Pe lângă
această diferenţiere conceptuală. oraşul medieval se ridică deasupra satului prin llidimensionalitatea
spaţială specifică ( clădiri diJ1 piatră, turle, clopotniţe. tumuri). cât şi prin prezenţa dimensiunilor
venicale: socială, fiscală, administrativă şi, mai ales, juridică, dimensi uni care, folo ind o metaforă, nu
sunt în lumea rura lă decât proiecţii aruncate de Putere prin intem1ediul oraşului.
Anal iza oricărui relie1� cultural sau fizic. al oraşului medieval moldovenesc trebuie să ţu1ă

seama. în consecinţă, de o grup de premise restrictive de natură teoretică :

�� Documente laşi,
11'
7

Hugueney. op.cit
onzen, op.cit p. 7.

Lavedan,

76

l. 369, pp.

437-438.

..

p. 1 24 .

.•

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

Cătălin Hriban, Topografia oraşului medieval moldovenesc: probleme teoretice şi metodologice
•

Dezvoltarea fizică a unui habitat este dirijată în egală măsură atât de mediul său

natural şi antropic cât şi de organizarea şi structurarea care acoperă politic macro- şi medio
habitatul respectiv.

sau

•

Paradigma urbană a habitatului medieval european (din Europa Centrală, Atlantică

Mediteraneană)

moldovenesc.
•

Ergo,

este

neaplicabilă,

organizaţional,

social

şi

spaţial

oraşului

medieval

orice cercetare a spaţiului urban în Evul Mediu românesc trebuie să aibă la

bază informaţiile documentare şi narative, singurele care oferă indicii despre modul în care
modulele de organizare politică şi ocială particulare tructurează o paradigmă urbană
românească.
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D iagrama i lustrează paradigma de definire a habitatului ca funcţie a spaţiului perceput şi

asumat, emisă de Roberts pentru habitatul rural .
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valori{icare

a ntro p i zat

memorare

asumare

reconstituire

•

a ntro pizat

teoret ic

Fig 3
D iagrama il ustrează această schemă conceptuală, care marchează traseul localităţii de la spaţiu

fizic (geografic) la model topografic i t01ic, prin intem1ediul acţiunilor umane de percepere,

valori ficare, asumare şi memorare, folo ind paradigma de definire a habitatului ca funcţie a spaţiului

perceput şi asumat emisă de Roberts pentru habitatul rural, ilustrată în Fig. 2.

THE TOPOGRAPHY O F THE M E D I EVAL MOLDAVlAN CITY:
TH EORETICAL A N D M ETHOLOG I C A L PROBLEMS
(Summa ry)
The author

presents

a

few

important

theoretical

topography of medieval moldavian city: synthesis of the

and

methodological

problems

about

ubject, urban archaeology, toponemy,

proxemics, analysis of habitat, analysis of the space: centre-outskirt · type modeL centralization

hierarc hical system type model, fonn and limits of a town boundary.
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Alexandru P Î N ZAR

MODERNIZA REA ADMIN ISTRA TIEI URBANE A SUCEVEI
LA ÎNCEPUTUL PERJO A DEI I M PE RIALE
m eoria modernizării, aşa cum a fost dezvoltată de istoricii de la mij locul secolului al XX-lea,
�
4 1 a căutat de multe ori argumente în istoria urbană, mărirea influenţei oraşelor dar şi cre, terea

rapidă a lor fiind printre tran fonnările cele mai evidente petrecute în Europa occidentală în secol u l al
1
X VI I l -lea, la tărşi tul perioadei premodeme • Acest fenomen a avut loc nu numai in apus, şi în
răsăritul Europei, elementul urban a suferit o
care pot fi legate de conceptul de

erie de transformări la sf'arşitul secolului al XVl l l - lea,

modernizare.

Fenomenul creării de noi târguri, sub regimul

proprietăţii private, întâlnit la noi, dar şi în tot spaţiul est-european, în Rusia, Bulgaria şi A lbania, a
2
fost evidenţiat de D. Ciurea tocmai în acest ens.
Dacă Apusul nu a avut modele de unnat , i acolo procesele generatoare ale transfonnări lor
etichetate drept

modernizare

s-au întins pe durata câtorva secole, pentru paţiul e t-european imitarea

modelelor occidentale a condus la o transformare mult mai rapidă, atât din punct de vedere structural,
dar şi a] mentalităţilor. Iar acolo unde aceste modele au fo t impu e chiar de către apu eni , i nu
imitate, precum s-a întâmplat în Bucovina, d upă 1 774, cercetarea mecani melor

modernizării,

în

fom1ă "concentrată" şi "accelerată", este cu atât mai interesantă. Fireşte că tabloul modernizării
întregi i societăţi din partea Moldovei luată de imperiali e te foarte amplu. El poate fi recompus din
imagini mai mici, precum cea a tran formări lor uferite de admini traţia urbană a - atunci - celui mai
i mportant ora al noii provincii, în perioada de început a stăpânirii imperiale.
Ce au gă it primii admini tratori militari ai noii provincii în S uceava, ca şi în celăJalte ora e ale
Bucovinei, Cemăuţiul şi

Ş iretul,

de au fost atât de hotărâţi

ă tran forme starea existentă, am zice

astăzi ă le modernizeze? In fond, oraşele Moldovei, deşi întemeiate mai târziu decât cele din apus, au

pornit, în secolele al X l V-lea şi al XV-lea, de pe poziţii oarecun1

·imi lare cu ele în privinţa

admini traţiei oră eneşti, pe drumul pre premodemitate. Aceeaşi exercitare colectivă a pute1ii de către
3
elita urbană, p1in intennedi u l unui con iliu orăşenesc, aşa cum era situaţia în oraşele din toată Europa .

Expresia suceveană, consiliul de 1 2 pârgari condu de un şoltuz, în formă duală ( exista simultan şi un

şoltuz am1enesc, cu pârgarii săi), a preluat modele din Transilvania şi din Polonia si a fost păstrată
�
până la fârşitul 'ecolului al XVI J I -Iea, când oraşul a fost ocupat de u·upele imperiale . Dar a existat o
deosebire semnificativă în evoluţie, datorată "factorului extem, rapac ităţii bise1icii şi boierilor,
5
Dacă la început puterile con iliului orăşenesc şi ale şoltuzului erau în mare

abuzwilor domniei"
măsură

·imi lare cu cele din alte oraşe europene, şi anume exec utive, judecătoreşti, fiscale şi de

asigurare a ordinii publice, subordonarea aproape completă a oraşelor faţă de domnie, o real itate încă
de la întemeierea lor, a condus la o diminuare treptată a atribuţiilor lor, astfel încât la mijlocul secol ului

1 P. N. Slcams. AlodC'mi:tuion. în lo'nc:l'clopedia (){r:uropean Social l listoJ!", 1 ol . 1 1, cu. P. N. Slcams. New York. :wo 1 . p. 5 �i. în
acelaşi volum. C. R. hicdrichs. 711<' C i(l': TII<' �:·arii· Modem J>criod, p. 250.
' D. Ciurea, Noi comidera{ii pril'ind oraşC'!c .yi târf!.uri!C' din .\ 1oldow1 1i1 secolele XI 1 '-XIX. în A /IA/. V 1 1 . 1 970. p. 39.
1 C. R. Fri<XIrichs, Urban lnstJtllfiom and J>olitics: 771e Earh· Modern Period. în lo'ncFclopedia o( J::uropean Socia/ 1 /iston•. voi.
I l, p. 30 1 . Autorul conchide: "Noi on ly was thc in.lilutional struclurc of Europmn cit ies cluring lhc carly modern era highly
�table, it was abo remarkab ly unilt>nn. The names of urban in tilutions ancl lhc clt'tails of thcir organizat ion varicd cnonnously
li-om place to place. bul thc li.mdamcnwl l(>nns and functions ditl noi . In many ways Europe had a common urban politica!
culture·'.
1 ŞI. S. Gorovei, Note de istorie 111ediemlă suce1W111ă, în Suceal'a. Anuarul Muzeului Jude(em 1 , X. 1 983. p. 1 93 . La pp. 2 1 8·2 1 9
este prezenlată o listă a numelor şolruzilor suceveni care au rămas consemnate in documente. de la pri ma menţi une, în 1 449. şi
până la G heorghe şo ltuz·', în 1 773.
D. Clllrea. op. CII , p. 32.
.,
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6
al X V l i i-lea acestea au fost preluate în totalitate de către slujbaşi ai domniei . Mai mult, în a doua
j u mătate a acestui secol multe târguri şi oraşe moldoveneşti au trecut p1i11 danie d mn ască în
patrimonju privat, al biseric ii şi al boierilor, vechea administraţie fiind pusă într-o

ituatie şi mai

dificilă. In cele rămase libere, adică cele do11111e şti, conducerea orăşenească, răma

fără nici un

conţinut, a fost înlocuită la începutul veacului al X IX-lea cu alta nouă, de inspiraţie balcanic- rientală,
7
epitropia de târg .
Suceava a rămas însă oraş do11111esc şi aşa a găsit-o primul guvernator militar al Bucovinei,
generalul Spleny. Fosta capitală a Moldovei era, în viziunea sa, "orăşelul" "cel mai distin

şi mai

populat, care a fost pe vremuri reşedinţa Principelui Moldovei, cum depun mărturie ntinele multor
biserici, case, pivniţe şi diverse bolţi subterane că fusese odinioară un ora , p pulat i dedat
8
negoţului" . Senmificativ e faptul că administraţia urbană, deşi mai exista formal a,a cum o atestă

documentele, nu a fost pomenită de general în raportul său către Viena, în capitolul intitulat

"Descrierea guvernării precedente". U n intreg paragraf este dedicat modului în care erau administrate
oraşele înaintea ocupa�ei imperiale: " Î n oraşe, unde ne-am aştepta la servicii mai bune, , e manifestă

aceeaşi neglijenţă ca în toată ţara. Nici o prevedere împotriva incendiilor, nici o taxă p vi tualii, nici o
măsură sau greutate controlată, nici o c urăţenie, nici o comunitate sau breaslă legată prin

rganizare şi,
9
în general, nimic ce ar influenţa oraşul au i-ar promova ridicarea nu se poate con tata în oraşe" . Iată,
în câteva cuvinte, viziunea unui înalt funcţionar din imperiul condus de Iosif al I I -lea asupra a ceea ce
ar trebui să în enme administraţia urbană. E o viziune i luministă, "modernă" prin credin�a în progresul
un1an, afirmată de altfel plenar în raportul adre at împăratului ,i consilierilor săi.

Propuneril e generalului Spleny de îmbunătătire a administratiei urbane sunt, la prima vedere, o
restaurare a atribuţiilor unui consiliu orăşenesc car� nu era ceva no � : "Î n fruntea ace tui oraş ar putea

1 j ude orăşenesc (Stadtrichter), 1 notar, 6 senatori . i un j ude de târg
şi să se pună la dispoziţia acestui consil i u câţiva servitori, al căror număr ă poată fi

fi pus drept magistrat

(Marktrichter)

crescut pe măsura creşterii mărimii oraşului. Pentru întreţinerea acestora s-ar putea folo i, pe lângă
zeciuiala numită camină sau dare pe măcelărit

i băuturi descrisă mai sus şi taxarea locuitorilor cu o

contribuţie modestă. Judele orăşenesc se alege anual dintre membrii magistratului

i

e confirmă de

către Consiliul Generalatului. M agistratul înaintează rapoartele, socotelile şi contribuţiile sale etc.,
10
directe Consiliului Generalatului, care dă aceste afaceri in speciali în seama ofiţeru lui fi cal" . Ce e

modern,

sau mai bine zis, ce nu mai e medievaVpremodern în aceste propuneri? Evidenta tendinţă spre

birocratizare şi năzuinţa de organizare după non11e şi principii raţionale.
Primii ani ai guvernării ll}il itare a Bucovinei au fo t o perioadă de tranziţie ,i în ce priveşte
administraţia urbană a Sucevei. l ntâlnim în această perioadă ultimele expresii ale vechii orânduiel i
medievale, renă cută pentru scurt timp, odată cu dispariţia puterii donmeşti care o deposedase de toate

prerogativele: în 1 782 sunt menţionaţi documentar "Gheorghe Tupilat, starostele târgului, cu
11
pârgarii" • Situaţia de provizorat nu a putea să fie de lungă durată, mai ales în contextul în care în

1 784

şi-a început activitatea comisia de delimitare a proptietăţilor din oraş, condusă de căpitanu l
12
. Noile autorităţi trebuiau să aibă un partener de dialog , i un instrument prin care să-şi

Pitzelli

promoveze politicile. Din

6 aprilie 1 778 guvemator militar al Bucovinei era generalul Karl Freiherr

von Enzenberg, un foarte bun organizator, căruia Conferinţa de la Viena din aprilie 1 780 îi dăduse
13
puteri depline în noua provincie pentru reorganizarea administrativă . La iniţiativa sa, probabil, oraşul

a căpătat prima administraţie "modemă", începând cu 3 iulie 1 78 3 . O arată fără echivoc un document
din noiembrie 1 784, o socoteală a veniturilor şi a cheltuieli lor administraţiei urbane a Sucevei,
începând cu

'' N.

1 783,

an de înfiinţare a magistratului şi a casieriei oră,eneşti, ş i până la sfârşitul lui

Grigora�, lnsrilu{ii .f('l(r/ale din Mo!do ••a. /. Or.�ani: arcu de srar până la mijlocul srcolului al

p p. 4 1 4-4 1 5.
7 O. C'iurca. op.

cir. . p. 3 7 .

' G. Splcny von M ihaldy. Descrierea Disrricrului Buco• ·inea/1

XVIII-lea, Bucureşti , 1 97 1 ..

( 1 775 ). în /Jucm•inu 1i1 primele descrieri

geografice.

isloricl'.

economice şi demo?,rqfice. ed. acad. Radu G1igorovici. Bucur�ti. 1 998. p. 5 1 .
"
Ibidem. p. 75.
'"
Ibidem. pp. 1 09- 1 1 1 . GeneralaIII/ este noua provincie i mperială desprinsfl de la Mokfova. pc care Spleny ar fi dorit-o numitii
Genera/aui/ di' grau ită galitian sau cemăufean.
1
1 Şt. S . Gorovei, op. cir. .
12
.

p. 2 1 9.

cC ibidem. p.

1 07.

R Gassaucr. Contrihufiuni la istoria Sucevei şi a imprejurimei,

Suceava. 1 927. p. 2.
11

în Anuarul Liceului Ort.

Or. "Şt�/an cel Mare» in Suceam.

O. Vatamaniuc. Notă edilorială la Karl Freiherr • •ou Enzenherg călre Dimnul Mo ldm•ei (/ 782). în .. Bucovina în primele

descrieri gcogralice. istorice, economice şi demografice". p.
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Alexandru Pînzar, Modernizarea administraţiei urbane a Sucevei la inceputul perioadei imperiale
octombrie 1 7 84 t 4 . A fost primul pas şi o antic ipare a ceea ce avea să se consfmţească în 1 4 decembrie

1 78 5 , când generalul Enzenberg a reglementat instituţia magi tratului printr-un re uiament de
ş
reorganizare administrativă orăşenească, avizat u l terior de către Consiliul A u lic de Război 5.
Socoteala din 1 784 este un document foarte interesant, din punctul de vedere al tendinţelor care

se conturau în ceea ce privea adrnimstra�a urbană. Simplul fapt că oraşul dispunea de vemturi care

puteau fi folosite pentru "repararea uneltelor de construire a şanţului, care S\lll t necesare la mvelarea
pieţii", au pentru "o tip ie de cântar din cupru, apoi greutăţi de aramă gradate şi o greutate de o oca

din fier de folo inţă pentru oraş", sau pentru "pulbere şi alice pentru împuşcarea nwneroşilor câini",
sau pentru un sipet al casieriei oraşului", dar şi pentru salariile comisarului de poliţie, birarului pieţei,
"
secretaru lui orasului, paznicului de noapte si celor doi servitori era o noutate absolută, fată de perioada
'
imediat anterio�ă, si, categoric, un semn de modernitate. În socoteli sunt prevăzute, ia vemturi, si
·
salari ile aprobate şi primite de la "Înaltele Locuri" pentru judele (Stadtrichter) Costachi Borcilă i

Ş

pentru cei patru membri ai consiliului urban, Tupilat, Premester, Bruner şi Bacal, baru frumoşi pentru

acea perioadă, 1 22 florini anual pentru primar . i câte 6 1 pentru fiecare con i l ier. D intr-o trăsătură de
condej e ştearsă deosebirea dintre oficialităţile oraşului şi cele ale

alcătuită pur şi simplu din funcţionari ai

tatului, conducerea oraşului fiind

tatului. E un reflex, în condiţiile administraţiei militare, al

politicii generale iosefmiste de îngrădire a autonomiei oraşelort6, dar şi un pas important în direcţia

modemităţii. Căci în această notă a fost caracterizată tendinţa aparatului adrnimstrativ al statului

centralizat de a pătrunde în oraşe, împreună cu ori.entarea progresivă a membrilor elitei urbane spre
pozitii în slujba statului, mamfestată în apu ul Europei în perioada premodemă 1 7 . Cei patru consilieri
'
erau reprezentanţii celor patru "na�uni" ale oraşului, moldovenii, armenii, germami şi evreii. În

documente din 1 783 ale Comi iei Aulice de Delimitare a Graniţelor Proprietătilor din Bucovina,
1
Gheorghe Tupilat se numeşte "staro tele locuitorilor moldovem din Suceava"11 . Tipic medievală,

această împărţire a Sucevei în "comune" pe baze etnico-religioase, organizate ca bresle, a fost la
început tolerată şi acceptată în cadrul administraţiei urbane, pentru a asigura o tranziţie lipsită de

probleme către noul model. A vând originea încă în veacul al XV -lea, dacă nu şi mai înainte, cu

dualitatea . o ltuzilor şi pârgarilor moldoveneşti şi am1eneşti , tendinţa fusese revigorată de renaşterea

comunităţii armeneşti

ucevene în .a doua j umătate a secolului al X V I I I-lea, când s-a organizat într-o

brea lă, recuno cută de donmiet9. In ă, odată ce oraşul a primit constituţia magi tratuală într-o formă

foarte apropiată de planul în 1 4 capitole întocmit de generalul Enzenberg, reglementările ce priveau

cetăţenia urbană au prevăzut explicit că "nu se vor forma comune deosebite gem1ane, moldoveneşti,
armenesti ş.a., ci toate la un loc vor constitui o singură comună urbană, fără deosebire de naţie sau
1
religie" 0 . Prevederea io efinistă care desfiinţa "naţiwlile" politice şi îi făcea pe toţi locuitorii oraşului
egali a fost un mare pas înainte către conceptu l modem de cetăţetlie urbană.
Nu

a fost

singura prevedere modernă a unui

act

caracterizat drept rupt "de tradiţia

administrativă oră. enească medievală, constituindu-se într-o fom1ă nouă de organizare administrativă,

cu multe el emente de drept burghez"2 t . Oraşul, declarat liber, unna să fie admin trat de instituţia

magistratului, compusă din primar (jude) şi patru con il ieri22, care erau aleşi de totali tatea cetăţetlilor

prin vot, la care se adăugau sindicul, supraveghetorul de poliţie, uşieru l, patru sluji tori judecătoreşti şi
doi paznici de noapte.

14 Sucem•a. jile de istorie.

DocummtP pril'itoare la istoria oraşului. 1388-N 18. voi. 1. Bucureşt i . 1 989. p. 473. nr. 3 0 1 .
.y i urba11ii " orayului Succam. 11. Perioada 1 786- 1815.

1 5 M .- Ş I . Ccauşu. Em. 1 . Emandi. Aspecte di11 emilt{ia c'ro11omico-.10cialâ

în A I/X. X X I X . J 992. p. l l 9.

�ustriei, voi. 1, BucurL'Şt i. 1 997. p. 397.
rricdrichs, op. cit .. p. 305.
" Sucem·a . .file de iswric. . . . p. 4 7 1 . nr. 299.
19 Primul starostc atestat c Grigorc Pruncul. in 1 '!5'1. când a f(JSt conlinnat. ca t>ricarc sta1ustc de bre;"lft. de către Constant in
M ihai Cehan Racoviţii. e l'. C. Opa sc h i . () diplomâ de timohilan - noi date dcspre.fitmilia l'nmkul. in CN. V l l l . Bucureşti. 2002.
16 E. ZiiJJner. /storia

17 C R.
.

\). 4 7 5 .

_ o M .-Şt. Ceauşu. E m . 1 . Emandi, op. cit. . p . 1 20.
2 1 Ibidem. p. 1 1 9.

22

Trebuie remarcată grija noilor autorităţi de a peqJetua un model care se pare că a funcţionat bine din punctul de vedere a l

dialogului ş i cooperinii cu admini traţia m i l i tară. c e l al ..staroşti lor" comunităţilor etnico-rcligioasc ale oraşu l u i . Dacă Splcny

propunea un număr de şase consilieti. proiectul lina! a redus numărul lor la patnt. cu recomandarea ca ei să lic a leşi din fiecare
dintre cde patru comunităţi etnico-religioase ale oraşului. cf. ibidPm. p. 1 20.
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Fiecare membru al administratiei avea îndeletniciri precis statutate, atât primarul, cât si cei

patru consilieri, în capito lul

Î mpărţire� agendelor magistratuale". Spre exemplu, unul dintre con� i lieri
"
supraveghea activi tatea poliţienească, altul era conducător al fiscului .

Prevederil e fi cale erau tot atât de moderne. Admini. tra�a trebuia să întocmească anual un

buget echi librat de venituri şi cheltuieli. Veniturile posibile erau specificate exact: taxele de piaţă,

chiriile pentru tarabe, taxele de barieră orăşenească, taxele de arendare a balanţei publice şi a unităţilor
de măsură, taxele pentru acordarea dreptului cetăţenesc şi taxele anuale pentru acordarea dreptului de a

produce bere şi rachiu, ca şi impozitul pe cârciumărit. La fel , tipurile de cheltuieli erau reglementate la

fel de strict: plata per onalului, întreţinerea clădirilor publice şi a străzilor şi ajutorarea orăşenilor

săraci, dar erau admise şi cheltuieli pentru con trucţia unui local al primăriei

pentru curăţenia şi securitatea ora , ului.

au a unui spital, ca şi

Capitolul intitulat Despre constituţia j uridică" reglementa competenţele Magistratului în
"
probleme juridice, iar cel intitulat " Despre con tituţia poliţienea că" stabilea măsurile de pol*e
orăşenească, cu competenţe în domeniile poliţiei sanitare, tingerii incendii lor, regulamentului de

construcţie, asigurării securităţii oraşului, combaterii cer. etoriei , i alcoolismului, dar . i al verificării
respectării preţurilor maximale, a orei de închidere a hanurilor şi cârciumilor şi altele23 .
La o primă privire

modernizarea structurală este foarte vizibilă: o organizare raţională, c u

bugete, delimitarea atribuţiilor, limite î n ce prive , te cheltuirea banului public, alegeri upravegheate d e
comisari imperiali şi poliţie urbană subordonată. administraţiei orăşeneşti, u n element d e noutate ş i

modernitate faţă de situaţia d i n E v u l Mediu şi d i n perioada premodernă, când oraşele foloseau miliţii

civice şi voluntariatul cetăţenilor pentru a asigura ordinea publică24.

Sunt, de asemenea, vizibile şi direcţii asociate de către cercetători aşa-numitei

culturale

modernizări

sau a obiceiurilor: în primul rând tendinţa autorităţilor de a promova o disciplină socială

crescută şi, tot în acestic context, preocuparea

modernă de a înfiinţa sisteme de asistenţă

diminueze numărul sau vizibilitatea celor priviţi ca indezirabili ocial 2 5.
Anul

ocială care să

a însemnat pentru Suceava sf'arşitul administraţiei militare şi includerea Bucovinei

1 786

în provincia Galiţia, fapt care nu a adus modificări organizării ma� istrate lor oră eneşti, dar şi

conferirea Sucevei, la 3 1 august, a rangului de

oraş comercial liber2

. Apoi, în

1O

iw1ie

1 804,

o

diplomă imperială in taia în mod festiv în oraş breslele rewlite ale croitorilor, cizmarilor, fierarilor,
măcelarilor, o larilor, blănarilor, pentru ca în

acorda oraşului l ibertatea de a ţine

6 târguri

1815

împăratul Francisc

1 să dea privilegiul prin care

anuale . i de vite 27 • Măsurile de relansare economică au dat

roade, iar administraţia urbană a profitat. Cercetarea dosare lor din fondul

Primăria oraşului Suceava

de Ia D i recţia J udeţeană S uceava a Arhivelor Naţionale, pentru perioada sfârşitului secolului al X VI I I 
lea şi începutul celui unnător, n e arată î n primul rând u n primar

modern,

care cumula o importantă

putere, prin autoritatea sa de controlor al registrelor de naşteri, căsătorii şi decese, prin îndatoririle sale

j udecătoreşti, prin calitatea sa de ordonator de plăţi, prin funcţia de

prin rolul de agent al statului pentru implementarea politicilor acestuia

�reşedinte al consi liului local şi
8.

Parcurgându-le, prima dată în

tulburii ani ai tranziţiei din ultimul deceniu al secolului tr cut, am fost impresionat de rigurozitatea
birocratică cu care fiecare măsură luată a fost consemnată, raportată şi arhivată, dar mai ales de

impresia de modemitate şi de ordine, în raport cu

ituaţia administraţiei Sucevei din primii ani

postcomw1işt i . Am întâlnit di verse preocupări ale administraţiei w·bane29, de neconceput atunci când
Suceava era încă un târg din Moldova secolului al X V I I I-lea , precum constru irea unor obiective de
utilitate publică ( printre care şi localul

Hauptschule). fiecare "investiţie" ( c um i-am spune astăzi)

fiind atribuită prin licitaţie, reglementări şi măsuri în domeniile
urbanismului, sănătăţii publice . apărării împotriva incendii lor, ordinii şi securităţii ( in contextul
realizată

din banii

ora, ului

Informaţiile au fi1st preluate d i ntr-o Lkscricrc. tot reLUmativă, la ibidem. pp. 1 1 9- 1 20. Proiectul i ntegra l al lui Enzenbcrg poate
fi consu l tat la Arhivck Naţionale Bucureşti, li mei Co111iliul Aulic de 1/(choi. pachet X X . cioc. nr. 94 . 95. i ar hotiirârca Consiliului
A ulic ele Război elin X fl·bruarie 1 7X6 care îl aproba . în pachetul X X 1 . cioc nr. 24/ 1 7X6, cf. ibidem. not ele 1 . 3 , 8. p p . 1 1 9- 1 20.
24 C. R. Fricclrichs, op. cit. . p. 256.

23

2�
26

Ibidem. p . 25 1 .

M .-Şt. Ceauşu, Em.

1 . Emandi. op. cit. . p. 1 22 .

2 7 Ibidem, p p . 1 32- 1 33 .
2'

T.

M . McBJicle.

�- 3 1 0.

Urban fmtitutions a11d Poli/ies: 711(' Modem Period. î n l:.iJc_l·clopedia

!1( European

Social 1 listorv.

voi.

1 1,

9 Cine au fost prim ii p1imari ai Sucevei, la începutul perioadei impe1ialc"1 lată câteva dintre numele care acum sunt uitate:
Costachi Borcilă, Simeon Zadur. Johann Christoph Schiiller. Constantin loanovici. Grof3gebauer. Pleterschnig. M atth ias Gutter,
M ichael Winiarski.
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războaielor napoleoniene), vieţii economice, dar şi unele ini�ative punctuale din sfera a ceea ce astăzi
numim "asistenţă socială". Toate sunt serrmificative pentru il ustrarea mecanismelor prin care s-a
impus şi a fost impu foarte rapid modelul occidental modern . i oferă indicii despre asumarea graduală
de către stat a responsabilităţilor privind educaţia, sănătatea publică, recrutarea şi alte funcţii ce ţin de

binele comun

(aşa numita

modernizare structura/a)30

prin intermediul administraţiei urbane, dar şi

mărturii privind transfom1area mentalităţilor.
Eficienţa a fost probabi l cel mai bun argument pentru acceptarea noului model. La doar un

deceniu de la instituirea instituţiei magistratului, în 1 795, administraţia orăşenească îşi pemlitea să
31
împrumute cu dobândă, pe tennen lung, 1 0.000 de florini oraşului galiţian Neu Sandek , pentru ca,
?upă un an, să c umpere moşia l ţcanii Vechi de la Fondul Bisericesc al Bucovinei, cu 3788 florini32 .
Incă înainte, din primii ani de existenţă a casieriei oraşul ui, acea ta acorda credite (sume mari, de

ordinul sutelor şi miilor de florini) cu dobânzi rrlici şi pentru mai mult de un an meseriaşilor şi
33
întreprinzătorilor din Suceava .

La fel de impresionaţi de modernitatea şi eficienţa administraţiei orăşeneşti austriece au fost şi

factorii de putere din Moldova vecină, târgurile noi înfiinţate pe domenii boiereşti la sf'arşitul secolului

al XVI J l -lea şi inceputul celui unnător având drept reprezentant al domniei pe căpitanul de târg,
desemnat la recomandarea proprietarului, care avea şi atribuţii j udecătoreşti , i poliţieneşti. D. Ciurea a
34
. Dar, chiar

concluzionat: "influenţa austriacă pare a fi evidentă în instituirea acestui nou organ local"

p

dacă tema este foarte interesantă, investigarea onderii influenţei modelului austriac în fenomenul
3
modernizării administraţiei urbane din Moldova depăşeşte cadrul subiectului acestor rânduri.

T H E M OD E RN I S A TION OF T H E M UN IC I PA L A DM I N ISTRA TION OF SUC EA V A
AT T H E B EG I N N I N G OF T H E A USTRIAN PERJOD
(Su mmary)
The paper presents the tran formations imposed by the new A ustrian authorities, after the

occupation of Moldavia's northem part in 1 774, to the municipal administration o f the region's main
town, Suceava. I n doing that, it outlines the processe as ociated with the concept of modernization, in
both its aspects:

tructuraJ and cultmal ( changes in mentalities). The degree of change was great but

the military autl10rities were careful to preserve some old structures, which favoured a good
cooperation between them and the town's ethnic and religious communities. At the

ame time, all the

medieval municipal structmes and the associated mentalities were di continued, in an effort to create
an efficient administration, similar to that from other towns of the empire. The new bureaucracy
produced lots of documents, which reveal a very modem concept of town, a huge step toward

the

present-day style of municipal admini tration, in some cases with provisions which were acquired onJy

after 1 990 in Romania. This "accelerated" modernisation, imposed by the AustJians, produced such an
efficient and rational administration that it was a model for the neighbouring Moldavia, contributing to
the processes of modernization of it. towns.

3" P. N . Stcams,

op. cii. . p: 5.

31 Succal'a. jilc de is10rie. . . , p . 580, nr. 360.

32 Ibidem, p . 534. nr. 332.

33 M .-Şt. Ccauşu, Em. 1. Emandi,
34

D. Ci urea. op. cii. , p. 42.

op. cii., p. 1 24.

1 5 Unde instilu!ia magistratului a lost i ntrod usă prin Regulamentul Organic. cf. M -Şt. Ceauşu. Em. 1 . Emandi. op. cii. . p. 1 1 9.
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Daniel BOTEZA TU

HOTARUL TÂRGU L U I BOTOŞANI
Qpre deo ebire de alte târguri moldovenesti, ale căror hotare au fost uzurpate de domni sau
�din porunca acestora destul de devreme' , în cazul Botoşanilor acest lucru se va întâmpla
abia către jumătatea secolului al XVI I I -lea, în bună măsură datorită statutului de exceptie al târgului,
anume acela de apanaj al Doamnei. Încălcări ale hotarului târgul ui, sau încercări de înc ălcare a lui, au
avut loc în diferite perioade istorice, dar ele au fost semnalate prompt domniei ·de către orăşeni, foarte
circumspecţi la tot ceea ce le putea dăuna intereselor lor.
Ca şi celelalte oraşe moldoveneşti, Botoşanii e aflau pe loc donmesc, aceasta însemnând atât
vatra propriu-zisă, cât şi moşia târgului, sau hotarul, care cuprindea teritoriul din prelungirea oraşului
şi care, alcătuită din vii, fâneţe păşuni, ogoare, vaduri de moară, livezi, păduri şi heleşteie, asigura
2
subzistenţa locuitorilor oră , eni . Deşi, în general, aceştia erau liberi să folosească pentru nevoile
proprii potenţialul economic, în principal cel agricol, al terenului din hotar, îndatorându-se pentru
aceasta cu anumite obliga�i faţă de domnie, acea ta din unnă, ca proprietară de drept, putea oricând
trasa, întări, modifica sau dărui părţi din acest hotar3.
Aşa se face, că la 1 7 mai 1 638, Agop , ea, fiul lui Bogdan am1eanul din târgui Botoşani, e
plânge lui M iron Bamovschi voievod că iazul său din hotarul târgului Botoşani, pe care 1-a avut danie
tatăl lui, Bogdan, de la Ieremia Movilă voievod, a fost tra de comi ul Duca în hotarul satului său,
Curteşti. Domnul cercetea�ă şi află că acel iaz este în hotarul târgului Botoşani fiind, prin um1are, în
stăpânirea lui Agopşea4. ln plu , documentul evidenţiază un alt aspect din istoria medievală a
Botoşanilor, ilustrat cel mai bine în dinamica şi în aspectele vieţii urbane propriu-zise, anume
conlocuirea şi egalitatea de şanse a diverselor etnii stabilite, mai demult sau mai recent pe ace te
locuri. Astfel se explică faptul că în acel an 1 638 erau în dispută, pentru w1 loc din hotarul târgului, w1
grec şi un am1ean!
Mult mai târziu, la 4 februarie 1 8 1 4, într-o mărturie hotamică făcută după cercetarea hotarelor
mo . ii lor Mănăstirea Doanmei şi Li vada de către moşiile vecine Stânceşti, Agafton, Curteşti, Popăuţi şi
Tătăraşi, se face din nou referire la acel iaz din hotarul târgului. Astfel, serdarul Vasile Chi1iac,
stăpânul din 1 8 1 4 al Cwteştilor, vrea să meargă cu hotarul de nord al �atului Curteşti până în pârâul
Dresleuca, cuprinzând şi drumul care venea din heleşteu din Dresleuca. I mpotriva acestei pretenţii stau
însă scrisori le unor anneni din Botoşani, ce se trag din Lebădă anneanul, pentru un heleşteu ce au pe
Dresleuca, în hotarul târgului, arătând ei şi ispisocul din 1 638, cu judecata lui Miron Bamovschi
voievod, la care ne-am referit deja, dar şi o carte din 1 1 mai 1 7 1 9, de la Mihai Racoviţă voievod,
privind judecata dintre Lebădă at111eanul şi stăpânul CLu-teştilor, tot pentru acel heleşteu dându-se
dreptate lui Lebădă armeanul. Acestora li se adaugă scrisori le mănăstirii S f. N icolae din Botoşani, în
fapt un hrisov din 2 septembrie 1 752, de la Constantin Racovi1ă voievod, în care este amintit din nou

1 Paradoxnl . dar la H5rlftu

Ştl'lim cel Mare CStl' primul domn care li1cc o danic din hotarul târgu lui. Astfel. la

2X

mai 1 4 70.

el

cumpărft de la . .oamcn i i noştri săraci din Hârliiu, anume Carlac La,Jău şi Toth l�tilim şi Sta�co şi Sebi�tian �i Fasechi� �i l mbrio"

cW mai apoi miinflst irii Putna, .. să-i fie urie �i cu tot venitul" (Dncummta Ronumia!'
ck Lcon Şimanschi în colabonm.: cu GcLlrgcta lgnat .. i Dumitru Agachc, Bucureşt i. 1 976.

o vie din hotarul tftrgului H;îrlil u, pc car<: o
! !istorica. A, Moldova.

voi.

p· 248; in continuare DRII).

I l , întocmit

Despre aceasta şi despre alte aspecte referi toare la hotarul târgurilor medievale moldoveneşti vezi N i stor Ciocan, Procesul dC'

înstrăinare a moşiei tcirgurilor din Moldova. Câtei'G considera{ii. în Pr()[esomlui Constantin Cihodam !a a 75-a anil'ersare. laşi,

1 983, pp. 59 - 62.
)
Cf. D. Ci urca. Noi comribu{ii privind oraşele şi tcirgurile din Moldom 1i1 secolele XIV - XIX, în A !lAX!, laşi, V I I . 1 970, p. 27.

4 DRH. A, M oldova. X IX. volum întocmit de Haralambie C h i reă. Bucureşti. 1 969, p. 496. nr. 356.
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Daniel Botezatu, Hotarul târgului Botoşani
heleşteu! lui Lebădă anneanul, aflat în hotarul târgului, ocolit prin capătul de la răsărit de drumul ce
mergea de la Curteşti, la Botoşani 5 .

La 3 iulie 1 635, Dumitru, biv vor<ni>c de târgu Botoşanii " era în j udecată cu călugării Galatei
"
pentru nişte heleşteie din hotarul satului Teişoara şi un heleşteu din hotarul târgului, pe apa Teişoarei,
pe care le făcuse tatăl său. Domnul hotărăşte ca din cele şase iazuri w1Ul, cel din hotarul târgului
Botoşa!Ji , pe Teişoara, să îl stăpânească Dumitru şi unnaşii săi6 .

Intr-un alt caz, la 20 august 1 636, "Guliiasa şi Drăgo tiniasa şi fiii lor şi nepotul lor, Costin,
feciorul lui Guţan, din târgui Boto anii " îl pârăsc pe Dumitru Roşea, ispravnic de târgui laşi, care i-ar

fi asuprit Juându-le un heleşteu. Dumitm Roşea se apără arătând că acel heleşteu îi era lui cumpărătură

de la cei mai de sus men�onaţi, pentru 1 50 de zloţi şi 40 de oi cu miei, din timpul donmiei lui M iron
B amovschi voievod, când a primit el

atul Brătineşti, din ocolul Boto . anilor. Atunci, Guliiasa şi

Drăgostiniasa . i fiii lor şi nepotul lor, Costin, au vrut să-i întoarcă lui acei bani, însă Roşea le
răspun ese că acel heleşteu nu esti p i hotarul târgului Botoşănilor, ci-i în hotarul satului lui,
"
Brătine. t ilor, şi ezătură heleşteu lui , i o a triia parti din apă, iar celelante doaî părţi din sus, cât ţine apa,

sînt în hotarul Botoşanil<o>r; şi pentru aceia I-au cwnpărat de la dânşii, pentru ca să nu aibă a împărţî

cu dânşii " .

Pentru a judeca pricina, domnul l-a ales pe Bălan postelnic. Acesta, strângând oamini bw1i din
"
târgu i Boto , ănilor, aşijdire şi din megieş<i>, anumi: Gheorghiţă şoltuzul şi Dumitru şoltuzul şi

Andronic bătrânul şi Chirilă şi popa Marcu, popa lonaşcu şi popa Costin şi [ . . . ] , şi Bogdan şi Ovanes,
din târgui Botoşănilor, cum şi din megieş<i>, slugile noastre Toader Buniţu şi Dumitraşcu, din

lpoteşti, şi Tudosă U dre şi Vasâli din Costineşti şi alţi mulţi oamini buni şi au aflat, cu sufletile lor,

precum că ezătura acelui heleşteu, cum şi a trie parti din apă, esti cu adivărat în hotarul satului
Brătineştii" . Donmul îi dă rămaşi pe Guliiasa , i mdele sale, întărindu-i lui Dumitra, cu Roşea "şi alt
heleşteu mai din sus de hotarul acesta, din hotarul târgului Botăşănilor, ci-I

Popă eul din Botoşăni " 7 .

ari

cumpărătură de la

Se constată din acest document faptul că târgoveţii aveau drept de preemţiune în ceea ce privea

locurile din . hotarul târgului, iar dacă iezitw·a acelui heleşteu s-ar fi dovedit a fi fost în hotarul târgului,

fără îndoială că cel dat rămas de toată legea ar fi fo t Dumitru Roşea.

Un alt aspect intere ant e te prezenţa, în calitate de martori, a şoltuzilor ( unul dintre ei era

probabil fost - biv, dar se practica obiceiul şi atunci, ca ,i astăzi, de a se asocia numelui unei persoane

funcţia pe care acesta o exercitase, chiar dacă în acel moment ea nu mai exista) şi oamenilor buni din

târgui Botoşani printre care iată, din nou, doi am1eni, Bogdan şi Ovanes, ilu trare a faptului că annenii,
8
în virtutea numelui şi vechimii lor, erau făcuţi copărtaşi la administrarea târgului . Prezenţa , oltuzilor,
a celorlalţi târgoveţi, care trebuie să fi fost membri ai consil i ului oră. enesc, în calitate de pârgari, deşi,

documentul nu o precizează, ne duce cu gândul la relatarea făcută de Niccolo Barsi, călugăr originar
din Lucea si care, străbătând în două rânduri Mo ldova între anii 1 63 3- 1 639, deci exact în vremea la

care face r� ferire actul de mai

us, arată despre obiceiul ca la vremea semănatului şoltuzul şi pârgarii
9
să împartă ogoarele din hotarul târgului după numărul târgoveţilor din fiecare casă . Fiind vorba şi

de pre un teritoriu din ocolul târgului, din afara hotaru lui acestuia, au fost chemaţi ca martori i
megieşi din satele învecinate, Stânceşti, lpoteşti şi Costineşti, astfel încât j udecata ă fie dreaptă . Nu s

a păstrat decât actul din laşi, cu rezoluţia donmească, dar trebuie să fi existat şi un document dat din
Botoşani. după isprăvirea j udecăţii, prevăzut cu sigi liul târgului şi cu iscăliturile membtilor sfatului

orăşenesc pmiicipanţi la acea cercetare pentru o pricină pe care, survenind pe teritori ul târgu lui, pentru

că hot� rul făcea parte din acest teri toriu, şoltuzul şi membrii sfatu lui orăşene c aveau lot dreptul de a o

judeca 0 .

' A S I , Doculllcnl\:, CCLXXX 1 1126. Până în /iua dt: a>tă7.i a rănms topicul ,.Iazul lui
Botoşani. pc dreapta drumului ce duce > 1)1'� Hârlflll şi la�i.

X X I I I ( 1 63 5 - 1 636). volum Îlllocmit ele Lcon Ş i manschi, N ist0r Ciocan. Gcorg�ta

Bucur��ti, 1 <)9(\, p. 1 <)3, nr. 1 57.

'' DRII. A .. Moldm a.

Lcb<id�" pl'ntru �cel iat. situnt la i :.<;oir�a din

7 Ibidem. p. 545. nr. 4 8 4 .

' Prezenţa printre ma11ori a celor doi armeni este

CDM.

şi

lg:nat �i Du111itru Agachc.

urmarea faptului c ă G u l i iasa ş i Drăg:ostincasa şi rudele lor erau ele etnic

anncană ( wLi Cawlogul doc!mlen!C'ior moldOI'<'IIeşli din Arhh·a 1.1'/oricâ Cemmlrl a Sta/ului. I I I. Bucureşti. 1 968, p. 1 6 1 , nr.
694 ) ; în continuare
'1

Călâ!Ori s1râi11i despre Târile Române.
1 973, p. 80.
Cemovodeanu,

Bucureşti.
1 0 Vezi şi Constamin C. Giurescu,

\1. volum îngrij it ele Maria Holban, M . M . Alexanclrescu-Dersca

Bulgaru,

Paul

Târguri sau oraşe şi ce!ăţi moldovene. Din secolul al X-lea până la mţjlocul secolului al XVI

IC'a, Bucurcşti . 1 967, p. 1 29; în continuare 1'ârguri SOli amşe . . .
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Un act din 1 8 martie 1 660, menţionându-1 pe " Luca arn1an, feciorul Petrii din Botoşani " , noul
stăpân al heleşteului Dragosinr pe valea Teişoarei, ni-i indică pe Dragosin, Gulian şi Costin Aguţoaii,
nepotul lor, ca fiind arn1eni 1 Cu tenacitatea şi simţul proprietăţii specifice neamului lor, un11aşii
Guliesei şi Drăgo tinesei reuşiseră să recapete stăpânirea asupra acelui heleşteu din ocolul târgului.
La 6 iulie 1 66 1 , Stefănită Lupu voievod întărea lui Luca si fratelui său Isac, feciorii lui Petre,
arn1eanul din Botoşani, stăpân �ea peste acel heleşteu, cumpărat de la lstratie Ciocan12. În aceeaşi zi,
Sava, mitropolitul Sucevei, dădea mărturie pentru judecata dintre lsac, arn1eanul din Botoşani şi Ion
Diaconu, de asemenea din Botoşani; ultimul - cosind pe locul heleşteului lui Isac şi mergând r ac să-I
scoată - Diaconu a sărit "cu coasa, vătămându-i şi o ureche"1 3 . Iată, aşadar, un exemplu al faptului că
instinctul de proprietate al târgoveţilor îi făcea pe aceştia ă considere locurile din hotarul târgurilor ca
proprietate devălmaşă a lor, chiar dacă aceasta se afla în stăpânirea unui alt târgoveţ.
Treptat, probabil şi cu consimţământul domniei, orăşenii vor extinde hotarul târgului, în
vederea a111enajării de teren agricol, ori pentru fâneţe, prisăci etc., pe măsură ce, crescând numărul
locuitorilor, se măreau şi nevoile acestora 14. Aşa se face că hotarul târgului ajunge să se atingă cu
ocolul acestuia. Astfel, într-un act din 3 septembrie 1 633, Moise Movilă voievod întărea mănăstirii
Galatei satul Tei ,ori "dinprejurul târgului Botoşani" 15• Tocmai această extindere a hotarului târgului,
coroborată şi cu tendinţa domnilor fanario� de a uzurpa vechile libertăţi şi privilegii orăşeneşti, vor
duce la un conflict deschis între târgoveţii botoşăneni şi tăpânii moşiilor din hotarul Botoşanilor,
Tătărasi
' si Popăuti.
'
C� nflictul va fi lung şi înverşunat, niciuna dintre părţi nefiind dispusă la concesii: pe de o parte
clerul grecesc al bisericii şi apoi mănăstirii Sf. N icolae de la Popăuţi, sprijinit de domnii fanarioţi, de
cealaltă parte târgoveţii, care având conştiinţa faptului că dreptatea este a lor, cum a lor era şi moşia pe
nedrept dată călugărilor străini de la o mănă tire de care, din cauza conflictului, nu se mai simţeau
legaţi cum fuseseră, în vremurile de dinainte, părinţii, moşii , i strămoşii lor.
La 1 820, obştea târgului Botoşani, termen prin care trebuie să înţelegem fruntea târgului,
alcătuită din negustori înstă1iţi, staro ti ai breslelor, boieri şi mazi1i statomiciţi în târg, preoţii
bi ericilor donmeşti, dregători de ocol şi de �nut legaţi prin case, averi, afaceri sau familie de
Botoşani, fruntaşi ai armenilor, evreilor şi altor naţii din compozitul oraş al Botoşanilor primelor
decenii ale secolului al XIX-lea, această obşte reprezentativă pentru târg adresează o nouă jalbă
domnului de atunci al Ţării Moldovei, Mihai Şuţu, nepot de fiu al fostului domn Mihai Şuţu, grec de
origine.
În această jalbă16, locuitorii târgului se plâng de supărările pe care le au de îndurat din partea
proestosului (egumenului, n.D.B.) mănăstirii Sf. Nicolae din Popăuţi. Ei arată cum s-a transformat
lăcaşul cu hramul Sf. Nicolae din biserică de mir în mănăstire, fapt de la care li se trag toate ponoasele.
Pierzând strămoşii lor scrisorile mo iei târgului, în vremurile grele care au trecut, egumenul Popău�lor
i-a lăsat numai cu vatra târgului, silindu-i să plătească dijmă pentru folosirea acelei moşii, iar ca ele
târgoveţilor, aflate pe acel loc luat de mănăstire, au fost obligate să plătească mănăstirii bezmenul.
Locuitorii menţionează că în um1a jalbei pe care au înaintat-o, în 1 803, donmului Constantin
Moruzi, acesta a poruncit ca mănă tirii ă i se interzică de a vinde altcuiva respectiva moşie, de a
creşte acolo vite pentru negoţ sau de a vinde din fânul cosit pe acel loc. Mănăstirea trebuia să crească
vite doar pentru propria o·ebuinţă, eventualul prisos urmând a fi dat satelor mănăstirii şi târgoveţilor.
care aveau voie să-şi uimită vitele la pă . unat pe acel loc fără a plăti ceva.
Toate casele �i dughenele ridicate pe locul mănăstirii cu obligaţia prevăzută contractual de a da
acesteia bezmen vor continua să plătească respectivul bezmen; după acea dată, dacă va voi să-şi ridice
acolo casă sau dugheană, va face acest lucru doar prin bună învoire cu mănăstirea, după nişte condi(ii
reciproc acceptate.
După ce au enumerat principalele puncte ale anaforalei dată de Constantin Moruzi, locuitorii
Botoşanilor continuă prin a prezenta modul prin care oamenii mănăstirii au încălcat, punct cu punct.
porunca domne<�scă. Ei îi incriminează pe diriguitorii mănăstirii pentTu vina de a fi dat această moşie
în arendă, arendaşii. la rândul lor. vânzând imaşurile pe Ia negustori. împreună cu locul de hrană al
târgoveţilor. atât cât le-a mai rămas. Mai mult, locu itorii satelor de primprejur ale mănăstirii, cu
•

1

1 CDM. I I I.

12 Ibidem.

13 Ibidem.

p.

1 25. nr. 506.

p. 1 6 1 . nr. 694.
p. 1 6 1 . nr. 693.

1 4 N istor Ciocan, op. cit.,

p. 62.

15 Arhivele Statului Bucuresti . Fond M ănăstirea Galata. !X/4: în continuare ASB.

16 N.
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Daniel Botezatu, Hotarul târgului Botoşani
arăturile pe care le fac, strâmtează , i mai mult imaşurile orăşenilor, şi aducând acolo oi la păşunat "nu
are acum sărăcimea unde să păşuneze câte o vacă ce au pe la casele lor. I peste toate aceste asupriri,
mai adauge cu supărarea şi lăcuitorilor târgoveţi ce au ca e pe locul mănă tirei, neurmând hotărârei

giudecăţii, vrea să li se strice aşezările că de se strică vreun gard cuiva nu-l îngădueşte de a-şi îngrădi

locul ău, după cum îl avea din vechi . i de va voi careva să-şi vândă ca a sa li stă împotrivă, vrând de a
sui bezmănul şi, lă ându-se cwnpărătorii, la cei mulţi se risipesc casele şi rămân săraci. La unii au

răşluit locw·ile, la alţii au adus bezmănu l, pe alţii la bătăi i-au supus. Au închis târgui împregiur cu

bele teie şi cu velniţi, cerând de la lăcuitori şi aşezări în eri de pre mănăstire. La,care ce aşezare poate
"
să aibă, când se află drept locul lor domnesc, şi cu sila i-au supus bezmănului ? ln final, "toată obştea
lăcuitorilor oraşului Botoşani " solicită domnului cercetarea acestor abuzuri şi oprirea lor.
Se pare că nemu lţumiţi erau şi călugării mănăstirii Sf. Nicolae, care se plânseseră şi ei

domnului de neaj unsurile pe care le aveau cu târgoveţ i i, dar este foarte probabil că p lângerea lor era
mai mult o j ustificare a faptelor ce le erau imputate de către obştea oraşul u i . Pentru obiectivitate şi o
mai bună înţelegere a modului în care a evo luat stăpânirea asupra hotarului târgului Botoşani, din

momentul în care a început uzurparea sa, redăm în întregime documentul ce

jalbei călugărilor greci de la Popăuţi.

e vrea un răspuns dat

"După ja loba ce au dat Pre o Svinţitul M itropolit I l i upoleos chir I nochentie, proestosul

mănăstirii S v<â>n( tul) N icolae ot Boto , ani, asupra târgoveţilor de Botoşani, din luminată poronca

prea înălţatului nostru domn Mihail Gregoriu Şuţul v<oie>v<o>d, fiind rânduit ca să vin la stare
locului şi împreună cu dum<ilu>i vei vomic A lexandru Calimah şi cu durnilor vornici de Botoşani să

intrăm în cercetare pricini lor de păgubire şi a prigonirilor ce urmează între m<ănăstire> şi între

lăcuitorii târgului Botoşani, şi puind înnainte carte gospod a fericitului domn A lexandru Constandin
Moruzi v<oie>v<o>d, din Jet 1 803, întru care ă hotărăşte atât pentru târgove�, cât şi pentru mănăstire,

în ce chip să urmeze întru toate, să punem la cale cu o dreaptă cumpănire întru amândouă părţile, după
cuprindere aceii cărţi. Şi fiindcă pe târgoveţi i-am găsit foarte răzvrătiţi întru socotinţa că moşie ce esti

împregiurul târgului ar fi a lor şi alcătuind întru pretenţe de mo. ie, iar nu de loc de hrană, am cerut de
la Pre o Svin<ţia> sa, părintele Iliupoleos, ca

ă de o pliroforie (dare de seamă, lămurire,

n.D.B.)

de

dreptăţile ce ar şti având mănăstire; şi iar hrisoavele ce în număr de 1 4 mi-au arătat, acest fel am a flat
curgere pricinii.

Adecă la Jet 7256 ( 1 748i7 D<onmul> Grigorie (al 1 1 - lea,

n.D.B.)

G hica v<oie>v<o>d

pre

hrisovul său zice că Ştefan Bosie, ce au fost cămăraş de izvoade, arătând un hrisov de danie de la Ioan
N icolae v<oie>v<o>d ( M avrocordat, domn al Ţării Moldovei între 1 743- 1 747,

n.D.B.),

în care să

cuprinde că dezlipind moşie Tătăraşii de locul târgul u i Botoşani, ce era tot domnesc, jumătate dintr

acia tă moşie o dăruie . te aceşti i m<ă>n<ăstiri>, ce atunce să afla beserică de mir zidită de fericitul

întru pomenire donm . tefan v<oie>v<o>d cel Bun pe însuşi mo . ie Tătăra, i, iar giumătate o au dăruit
numitului Ştefan Bosie, pe care I-au şi rând uit epitrop be ăricei, pe care danie întărindu-o au rânduit şi

boeri hotam ici de au despăf1it pri11 sămne hotară fireşti, ce se află şi astăzi, mo . ie Tătăra , ii de către
locul <gos>pod dimpregiurul târgului, întărind şi hotamica prin acest hri ov.
Apoi, la Jet 7259 ( i unie 1 75 1 ,

n.D.B.) 18 ,

fericitul întru pomenire D<onm> Const<an>din Mihail

Cehan Racovită v<oie>v<o>d, prin lui sovul său arată că după ce luminata Doanmă Ana, maica
·
b1ălţimii Sale, găsind beserica swvată. descoperită, pustie, altă zădire au întocmit, cât şi acoperişul,
catapeteazma• . i toate le-au făcut di 11 nou, înzestrându-o şi cu argintării, alte lucruri besericeşti, au
rădecat-o ş i T nnăl ţ i me Sa în mai ÎJmaltă stare, puindu-o în rândul mănăstirilor şi înzestrându-o cu

mo . ie Tătăraşii. sat întreg, cu heleşteu , i cu mmi, pentru că au făcut schimbă! ura cu Ştefan Bosie
cămăraşul, dându-i o altă moşie, o bucală de loc din hotarul domnesc a târgu lui Cotnmi. . i fiindu-i şi

obiceiu de milă din vamă şi din alte rusumaturi a rând ui şi pe lângă alte m i le domneşti au mai miluit-o

şi cu toată dejma de pe tăte hotarele târgului Botoşani ce era domnesc, ca oricine ce ar lucra pe locul
g<os>pod, dejma să o de la mănăstire, afară de hotarul TătăJ·aşilor ce este sat cu loc cu tot.

Şi după ce au aşezat-o în rându l mănăstirilor şi au înzestrat-o. au închinat-o la Sv<â>n(ta)

PatTierhie Antiohiei; iar în urmă, după doam 1 1a Ana, la let 726 1 sept<em>v<rie> 2 ( 1 752, n.D. B . ).
însuşi acesta domn trime!ând hotamici de au hotărât tot locul g<os>pod dimpregiurul târgului şi

cupri nzând într-un hotar şi moşia Tătăraşi şi mai cumpărând şi un heleşteu ce ar fi fost pe apa Sâcni i .

aproape de târgui Botoşan i , de l a dumilui Ioan Cantacuzino vei camaraş, după c e pomeneşte toate

hotari le în sămne în hrisovul ce dă mănăstirii şi arată că le-au dat danie şi m i l uire Sv<intii>

m<ă>n<ăstiri>, zice că dă şi întăreşte după hotamicele arătate, ca să fie de la Domnie Sa drepte ocini
1 7 Vezi actul cu aceaslă dată la Arhivele Statului Botoşani . Documente, 1 1 13; în continuare ASBT.
1 ' Jdem. 1 115 .
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şi moşii cu tot verutul şi cu tot hotarul, adecă deopotrivă întăreşte stăpârure m<ă>n<ăstirii> pe locul
depregiurul târgului ce au fost donme c, ca şi pe moşia Tătăraşi cu tot venitul şi cu tot hotarul şi cu
locu cu tot, căci di ar fi lăsat donmesc locul dipregiurul târgului după ce I-au cuprins într-un hotar cu

Tătăraşu trebue să zică anume stăpânire Tătăraşilor într-un fel i u şi celuilalt loc într-alt chip.
l ată dar că nu rămâne îndoială că , i Tătăraşii

i locul dimpregiurul târgului sânt de veci date

danie cu loc cu tot, întreg hotar ce să cuprinde din sănme în sămne mănăstirii. Apoi, la Jet 7262

noe<m>vr<ie> 1 ( 1 753, n.D.B. ), D<omnul> Matei Ghica v<oie>v<o>d, prin două hrisoave a Domniei

Sale, tot dintru o zi tăcute, întăreşte toate m i lele şi afierosirile a D<onmu lui> Constantin Racoviţă

v<oie>v<o>d, cu unul vrând să întărească testamentul mănăstirii şi închinare la Sv<ân>t<a> Patrierhie

cuprinde hrisovul cel dintâiu a D<orru1Ului> Racoviţă întregu, , i pentru aceia să pomeneşte şi de
dijmurile de pe locul di mpregiurul târgu lui, iar nu să poate ocoti că pentru că zice de d ijmurile
dimpregiuru1 târgului într-acest hrisov, a lăsa acel loc iarăşi donmesc au a târgului, cum prin al doile
hrisov, tot dintr-o zi cu acela, cuprinde iară , i la un loc într-un hotar şi moşie Tătăraşu şi locul
dimpregiurul târgului şi întăreşte stăpânire m<ă>n<ă>stirii pe amândouă, deopotrivă ca pentru o

moşie, numai zice, afară di vatra târgu lui; şi într-ace t loc unde zice de vatra târgul u i să vederat şi

tocrrut acest hrisov. Iar pe cât ă poate giudeca, atât din noima di mai sus, cât şi din negreaţa cernelii,

să înţălegi rară îndoire că însuşi scriitorul hrisovului greşind au tocmit atunce când s-au scris, căci de s
ar socoti că au unnat vrun vicleşug şi că au fost zis afară din locul târgului sau alt cuvânt nici noima nu
9
lasă, iar nici loc altu nu mai rămâne necuprins în ănmele hotară afară de vatra târgului 1 .

Apoi, la Jet 7265 avgust 1 6 ( 1 757, n.D.B.), D<onmul> Scarlat Ghica v<oie>v<o>d asemene
întăreşte testamentul m<ă>n<ăstirii> şi închinare la Sv<â>n<ta> Patrierhie cu toate rrulele, rară însă a

pomeru rurruc pentru dejma de pe locul dimpregiurul târgului. Şi la 7266 noe<m>v<ri>e 1 20 , cu alt
tăpânire m<ă>n<ă tîrii> tot locul cu tot hotarul, fără a mai face osăbire între

hri ov, întăreşte în

Tătăraşi şi între celălalt loc dimpregiurul târgului, ca pe o driaptă moşie a m<ă>n<ăstirii>.
Apoi iarăşi, la 7267 ghenar<ie>

8 ( 1 759),

D<omnul> Ioan Theodor (Cal l imachi, n.D.B. )

v<oie>v<o>d şi la Jet 7272 sept<em>v<rie> ( 1 763), D<onmul> Grigorie Ioan (Callirnachi, n . ns.)

v<oie>v<o>d, prin hrisoavele ce dau, asămine întăresc hrisovul de aşezământ al mănăstirii ş i închinare

la Sv<â>n<ta> Patrierhie cu toate milele, numai de dejma de pe locul de pe locul dirnpregiurul târgului
nimic nu mai pomenesc, căci înde tu! -au legiuit prin trei hrisoave de la lurrunaţi domni de mai
înainte tăpârure mănă tîrii pe tot locul din1pregiurul târgului, împreunat c u Tătăraşi ca pe o dreaptă
moşie a m<ă>n<ăstirii>; şi ruei alt hrisov de întăritură pe moşie n-au trebuit a lua mănăstire.

După aceasta, în domnie fericitului donu1 Grigorie A lexandru Ghica v<oie>v<o>d, născând

pricină între târgoveţi lăcuitori de Botoşani şi între m<ă>n<ăstire> Sv<ă>n<tul> Nicolae pentru că să
întemeesă oraşul şi

ă înmul� ă norodul din târg, încă începuse a eşi cu lăcuinţa pe moşie Tătăraşi a

m<ă>n<ăstirii> şi nu voe să de adetiul moşiei supt cuvânt că şăd pe locul târgului. Şi rândui.ndu- ă
hotarnici boeri pe dumi lui vomic Ma110lachi Dimachi ce era atunci j ic<ni>cer şi vor<ru>c de Botoşaru
şi pe dumilui ban Constandin Vâmav şi pe portarul Nanu, iarăşi vomic de Botoşani, au despărţit
Tătăraşii de târgui Botoşanilor. Şi pomen itul donm, prin hrisovul din

1 776

octombre 22, întăreşte acea

hotărâtură, însă macar că în hrisov să zice că să desparte moşie Tătăraşi şi de cătră locul târgului, iar

numai cu acest cuvânt nu să poate giudeca că au deosăbit moşie dimpregiurul târgului de cătră moşie

Tătăraşi şi că au dat-o târgoveţi lor sau au oprit-o domnia, căci nu aneresăşte daniile şi hrisoavele de
mai înnainte, şi cu cuvântul di locul târgu lui . ă înţ.ălege lăcuinţa târgului iar nu moşie pe din afară,
după cum din însuşi l ucrare boerilor hotarnici ă dovedeşte care nu încep a despărţi Tătăraşii din capul

hotarului, ce numai din margine târgu lui Botoşani. din muchie dealului merg şi despart locul lăcuit a
târgul u i de cătră Tătăraşi şi deşi trec de la târg până în capul hotarului despre răsărit, dar şi spun că

împresma moşie de cătră împregiuraşi �i adică capătul despre răsărit al Tătăraşilor îl despart pentru a
îndrepta împresurările despre impregioraşi. mijlocul Tătăraşilor îl despart de cău·e lăcuinţa târgu lui.

pentru a nu impresura târgoveţii cu vatra târgu l u i . Iar capătul despre apus îl lasă nedespărţit negreşit,
pentru că atât locul di mpregiurul târgului, cât şi Tătăraşi i , era tot moşie m<ă>n<ăstirii> şi nu ave
trebuinţă a se despăqi, neurmând p1imire de împresurare, precum
carte g<o>spod din

let

1 7 78

ma11e

1 9.

şi mai cu temeiu să dovedeşte din

a fericitului D<onm> Co<n>standin DimitJie M uruz

v<oie>v<o>d, ce o dă apărare egumenul ui m<ă>n<ăstirii>, în care arată păgubirile ce p1icinue
târgoveţi mănăstui i , întânzându- ·ă a pune boi de negoţ dimpregiurul târgului în tărie lor şi că arătând

şi ca1te răpousatului D( omn) Grigorie A lexandru Ghica v<oie>v<o>d. prin care să hotărăşte ca nimine
1 � Acelaşi domn îi împutcmiceştc pe locuitorii din Botoşani, la 12 manie t 754. să
icolae - Popăuţi, plătind dijma mănăstirii ( i dem.

10 Rez. la N . Iorga, St. şi doc. .
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să nu îndrăzniască a face călcare moşiei m<ă.>n<ăstirii> ce are impregiurul vetrii târgului rară a să
învoi cu egumenul m<ă>n<ă tîrii>. Asămine şi Domnie Sa dă voinicie egumenului ca să-şi apere
moşie, poruncind şi vomicilor de Botoşani ca să înfrâneze pe · acei obraznici târgoveţi ce nu să vor
supune cărţii Domniei Sale.
lată dar că să dovedeşti că fericitul domn Grigorie Alexandru Gh.ica v<oie>v<o>d n-au stricat
daniile m<ă>n<ă tîrii>, ce mai vârto

întăreşte stăpânire m<ă.>n<ăstirii> pe locul dimpregiurul

târgului. Şi iarăşi din hrisovul tot acelueşi domn Muruz, din 1 780 dech<em>v<rie> 1 4, care rânduind

hotarnici iarăşi pe dumilor vorn.ic Manolach.i Dimach.i, fiind atunce stolnic şi vorn.ic de Botoşani, banu
Co<n>standin Vâmav şi med<elni>cer lordachi Canano, pentru că iarăşi să întinde târgoveţi cu
lăcuinţa şi dinspre celelalte părţi pe mo , ie mănă tirii, după poroncă am hotărât vatra târgului de către
locul d.impregiurul târgului, ce este moşie mănăstirii, care hotărâtură întărind-o fericitul D<omn> cu
acel hrisov, din sămne în sărnne întăreşte tăpânire m<â>n<ăstirii> pe toată moşie dimpregiurul vetrei
târgului, întocma după hotarnicile şi hrisoavele Juminaţilor donmi de mai înainte,

rară

a deosăbi

Tătăraşii de celalalt loc, ce zicând mai vârtos ca să fie Sv<i>n<tii> m<ă>n<ăstiri> danie şi miluire.

Şi d.i la Donmie Sa apoi, la Jet 1 783 ghenar, D<omnul> A lexandru Co<n>standin ( Mavrocordat

Deli - bey,

n.D. B.)

cuprinde în hrisovul ce dă mănăstirii şi hrisovul fericitului domn Grigorie

A lexandru Ghica v<oie>v<o>d, cu care să despart Tătăraşii de către vatra târgului, şi hrisovul
D<omnului> Co<n>standin Muruz v<oie>v<o>d, cu care se desprute tot celalalt Joc dimpregiurul
vetri.i târgului, c unoscându-le ca nişte drepte afierosiri ale domnilor de mai înainte şi moşie Tătăraşi
întru întregime hotarilor ei cu tot Jocul şi cu tot venitul în veci, în putere cărora hrisoave ş-au stăpânit
mănă tirea moşiile.

Iar la let 1 796 sept<em>v<rie> 30, supărându-să proestosul m<ă>n<ăstirii> de către târgoveţi
cu răpire de :fanaţ şi de loc de hrană. în domnie pre înălţatului domn A lexandru Ioan Calimah
v<oie>v<o>d, dând jalobă cătră

tăpânire,

-au dat carte g<o >pod de apărare, atât pentru fânaţ, ca

nimene să nu îndrăzniască a cosî fără a ă învoi şi a să tocmi cu m<ă>n<ăstirea.>, cât şi pentru Joc de

arat, iarăşi fără învoiala egumenului să nu are, şi arând să-şi dea adetul d upă ponturi.

Şi apoi, la Jet 1 804 iuJi<e> 3 1 , în donm.ie fericitului domn A lexandru Const<an>din M uruz

v<oie>v<o>d, carele au întărit iarăşi prin hrisovuJ

ă� stăpânire m<ă>n<ă tirii>, întocma după

cuprindere hrisovului din 1 780, a fericitului părintelui lnălţimi.i Sale, giudecându- ă târgoveţii de
Botoşani cu proestosul m<ă.>n<ăstirii> Sv<â>n<tul> N icolae, Pre o Sv<i>n<ţitul> Antim Edesit, în
Divanul domnesc, s-au

fârşit toate pricinile dintre târgoveţi şi dintre m<ă.>n<ă tire>, dându- ă

hotărâre în ponturi anumi, adecă vii mai multe decât câte să afla în vreme aceia împregiurul târgului să
nu să mai adaoge şi câte locuri în însu i anul acela s-au îngrădit pentru vii să să trice garduri le, care
acel pont fiind că. să atinge interesele a în uşi unora din târgoveţi ce fără învoiala m<ă>n<ă tîrii>

cuprinsăsă Jocuri. In uşi târgoveţii după ce -au întors la casăle lor nu I-au primit a să wma şi încă vii
şi livezi d.in vreme aceia încoace

-au mai sporit împregiurul târgului, din care puţine

înt făcute cu

aşezare de bezmăn. Jar cele mai multe sînt cuprinse în sîlă şi în putere, stăpânindu-Je şi până astăzi; cât
, i alt pont, pentru lăcuitoti.i satelor m<ă>n<ăstirii>, ce iarăşi să hotărăşte a nu li să mai " pori nwnăru l,
nu s-au păzit, ce mai vârtos s-au îmnulţit lăcuitorii, agiungând în toate patru satele până la număr de

260 gospodari .
•

Şi fiindcă aceste două ponturi din început nu s-au păzit şi acum, prin luminată poronca pre

lnălţatului nostru domn să porunce. te: nici în pont ul viil or, nici în pontul

poririi lăcuitorilor

strămutare să nu să facă, iar celelalte ponturi ce într-această carte a D<omn ul ui> Muruz să hotărăsc,
anume nu pentru toate stătile târgoveţilor, ci numai pentru acei ce sînt în ce mai slabă stare şi săraci, ă

le puneţi ÎJ1 l ucrare :;; i supt poronca pre înălţatului nostru domn spetindu-le a le pune în lucrare pe cum

să poate.

S-au rădicat planul a toată moşie c u meşteşug ingine re sc şi s-au măsurat locul slobod fălceşte.

pe cât în gios să arată �ocotiala.

Socotia/a pisle tot a mo.yiei m <â>n <t'istirii> Sv<â>n <tu/> Nicolae. care loc mâsul'lindu-.wi
21
22
.fii/c('ş/e, din apa Dres/eucii jJIÎnri În Drumul Furi/or, cuprinde 4355 (rl!ci , 7 pnli<ini> .y i sâ Împarte
V
cum mai gios sri amtâ .� i precum sâ cţ[lii astâ::: i srriptîn indu· sâ·'
21

Spre s lilrşitul secolului al X V I I I-lea, Jalcca moldovenească awa ,.80 de priij ini lalceşti'', iar la începutul secolului al X I X-lea i

se lixează suprafaţa la 320 d� prăj ini pătrate O>Ox4 ) sau 2880 stânjeni pătraţi (240x 1 2 ), ceea ce insemna c i rca 1 Y, ha.
lnsrilu{iifeudale dii1 Ţarile Române. Dictionar. coord. Ovid Sachelarie şi Nicolae Stoicescu, Bucureşti. 1 98 8 , p. 1 90 ).

(CI'.

�2 De obicei în Moldova avea trei stânjeni. adică 6.69 m; pri'1j ina f1i lcească avea. în 1 839. 36 de stânjeni pătraţi, aproximativ t RO
2
de m . La început, prăj ina era confecţionată dintr-o nuia sau stinghie. mai tâ1ziu dintr-o prăjină marcată la capete cu pecetea
domnească ( vezi Ibidem. p. 378 ).
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Unnează prezentarea detaliată a măsurii vetrei târgului, a mahalalelor, a satelor mănăstirii,
Răchiţi, Cişmea, Teascu şi Popăuţi, a imaşuri lor, ţarini lor şi fănaţurilor24 • Din cele 4355 fălci şi 7
prăj ini, reprezentând tot hotarul împreună cu vetrele târgului şi ale celor patru sate (circa
de fălci şi 9 prăj ini (cam

850

6530

ha),

566

ha) reprezentau suprafaţa ocupată de vatra târgului, a mahalalelor şi a

celor patru sate, restul de aproape

5700 de ha rămânând loc de hrană, din care 1 683 fălci şi 1 6 prăj in i
ha) ce a u târgoveţii imaş ş i arături " , 1 726 fălci ş i 2 4 d e prăj ini (cam 2590 ha) "asămine ce
"
"
au satele toate imaş, arături şi fănaţuri şi 3 79 fălci şi 37 de prăj ini (adică vreo 585 ha) "ce are astăzi
(circa

2525

m<ă>n<ăstirea> arături şi fănaţ, care analogi sîntu pe tăt locul de hrană ce este pe moşie
5
m<ă>n<ăstirii>, abie are la zăce falce, una pentru trebuinţa sa "2 .
Ş
i
fiindcă
târgoveţii
nu
mai
fac
acum
cerire
pentru
strâmtorire
locului, ce s-au întors a cere
"

toată moşie întru a lor de veci tăpânire, rămâne pentru acest fel de pretenţe să să giudece la cinstitul
Divan. lar pentru imaşul târgoveţilor, mie mi se pare a fi îndestul pentru suma vitelor ce au; dacă însă
vor lipsi de pe imaşul târgului vitele ce neguţitorii j idovi şi alţii, făcând velniţă în vite, de le îngraşă la

velniţă, păscându-le zioa pe imaşul târgului, căci pentru ordănar, unde nu sunt vite de nego�, la cele

mai multe locuri să socotesc trei vite la o falce de imaş, precum şi însăşi satele m<ă>n<ăstirii>
Păpăuţi, C işmeaoa şi Răchi ţ i le nu au mai mult decât

1 08

fălci imaş, care analog găsându-să pe vite vii

încă mai mult decât trei vite la falce şi le agiunge, asămine dar şi târgoveţi lor le va fi îndestul imaşul
de

1 543

fălci (circa

23 1 5

ha,

n.D. B. ),

socotindu-să câte două vite de falce a târgoveţilor şi câte o vită

de falce a trăguitorilor ce vin pentru a l ij veri , , cu toate că nu este de unde să li să mai sporiască de pe
moşie m<ă>n<ăstirii>, de vreme ce

ă dovedeşte că la

10

fălci, una abia rămâne pentru trebuinţa

m<ă>n<ăstirii>, undi i s-ar cuvini a ave o a trie parte din toată moşie, macar că târgoveţii mai cer şi

200 fălci, supt cuvânt că şi ace moşie
1 8 1 3 , iar de atunce, de când au vândut

altă bucată de Joc de pe moşie Mănă tirii Doamnii, aproape ca la

este luată tot din locul târgului şi că ar fi avut-o ima până la
m<ă>n<ăstirea> Rusicon ace moşie, li

-ar fi oprit ace bucată de loc. Iar dacă ei voesc a-şi lăţi imaşul

piste rânduială, să să învoia că cu tăpânul ace i i moşii.

Iar pentru acei ce au prins locuri de casă, de grădini sau de vii pe moşie m<ă>n<ăstirii> şi câţi

de acum înnainte vor cuprinde împregiurul târgului, dreptate o agiută pe m(ă)n( ăstire) a cere de la toţi

o alcătuire în scris cu a . ezare de bezmăn, şi numărând tânj<enii> lor ce au cuprins şi coprind şi astăzi.

Dar fiindcă târgoveţii întru nimică nu voe cu a să alcătui cu m<ă>n<ăstirea>, atât pentru aceasta, cât şi
pentru alte dreptăţi legiuite, pe obiceiu pământului, rămâne a face cerire de la stăpânire şi mai vârto
pentru câtă parte di moşie să cuvinea a opri pentru mănăstire [ . . . ] 1 820 iulii 1 0 "2 6.
Considerându-se că stau pe locurile mănă tirii, locuitorii din satele Răchiţi, C işmea şi Popăuţi

erau impuşi la munci în fo losul mănă tirii, de , i vetrele satelor lor
moşia veche a târgului. La

20

iulie

1 82 1 ,

, i ogoarele se aflau, de fapt, pe

aga Iancu delibaş îl împutemiceşte pe Iordache Radu! să-i

aducă la mănăstirea Popăuţi pe locuitorii din cele trei sate apropiate pentru a bate porumbul mănă tîri i ,

27

um1ând a fi plătiti î n natură, cu o dimerlie din 30 .
În epoca �egulamentară, în anul 1 832, locuitorii oraşului Botoşani adresează o jalbă epitTopiei
târgului, plângându-se de abuzurile unor negustori, care aşezându-şi stâni pe imaşul târgului au

împresurat cu totul vitele târgoveţi lor, iar văcarii ce aveau grijă de ele au fost al ungaţi de ciobanii de la
acele stâni . Orăşenii ameninţă că dacă sfatul oră�enesc nu le va face dreptate ei vor fi siliţi ,.a să arăta

cu jalobă către înalta ocânnuire "2 8 .

Ş i după epoca regu lamentară, mănăstirea Popăuţi continua s ă stăpânească satele Răchiţi,

Popăuţi, Ci şmea şi Teascu, aşa cum o arată documentul din

21

august 1 84 1 . Nu conteni seră, ba

dimpotrivă. se înteţi seră, "protestăluirile'' târgoveţilor. fie ei români, armeni sau evrei, faţă de

abuzurile călugări lor mănăstirii şi ale oamenilor acesteia. La

21

24 Acest lăna! se î mpăqea astfel: 54 d e li! lei
fălci ( 2 7 h a ) la 3 dascăl i . 780 fălci ( 1 1 70 ha)
ASBT. Docummtc. 1 1/60.

(X 1 ha) la nouă prc-o!i. 1 2

ta lei

5 mai 1 842, locuitorii mahalalelor

b i m i c i şi scut<clni>ci şi

( 1 8 h a ) la doi diaconi. alte 1 2 fălci la doi psalţi. 1 X

la cei 260 . .lik uitori ce să allii in tu,patn1 satele,

câte 9 ha. în timp ce locuitorilor celor patru smc ale mănăstirii

2; ldem. 1 1/60.

cît te 4 h a şi j umătate de locuitor.

26 Ibidem. U l ! i mcle nînduri ale actului sunt scrise de altă persoană, duetul
27 ldem, IX/25.

exact

259 fălci �i

1 6 prăj ini ( c irca 390 ha ) lânaţul miin;istiri i : (el'. ldcm. 1 1'60 ). Aşadar, preoţilor şi celorlalţi >lujil ri ai măna"tirii le reveneau

li ind di ferit.

2M Dosarul Primăriei Botoşani , nr. 29/ 1 832, apud A11ur Gorovei. Monogrqfia oraşului Botoşani. Ediţia Primăriei de Botoşani. f.

a.( 1 926). p. 69.
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târgului Botoşani adresează o nouă jalbă Eforiei orăşeneşti, plângându-se de "obijduirile" din partea
mănăstirii Popăuţi pentru dreapta lor moşie pe care o au în stăpânire29•
La 24 octombrie 1 842, vechilii târgoveţilor din Botoşani se plâng domniei în legătură cu
abuzwile egumenului mănăstirii Popăuţi, ale cărei proprietăţi se întinseseră până spre vatra târgului30.
La 26 ianuarie 1 843, vechilii "obştiei târgului Botoşani" se jeluiesc din nou Divanului donmesc,
arătând cum le-au fost uzurpate vechile lor drepturi, menţionând actele mai vechi din procesul cu
mănăstirea Popăuţi şi reclamând cu insistenţă restituirea pământului ce era al lor, din hotarul moşiei
Boto , anP t .
L a 4 eptembrie 1 844, Eforia oraşului Botoşani î i dă maiorului M ihail Kogălniceanu, viitorul
mare om politic şi istoric, o vechilime pentru a le reprezenta târgove�lor intere ele la Divanul
domnesc, în procesele cu mănăstirea Popăuţi32. Kogălniceanu reuşeşte să-i determine pe membrii
Diva.nului să admită, în parte, drepturile târgoveţilor, aşa cum o arată şi "Practicaua" Divanului
domnesc, din data de 1 3 octombrie 1 84433 . După ce au fost invocate acte mai vechi, de danie a moşiei
târgului Botoşani către biserica, apoi mănăstirea Sf. Nicolae, Divanul decide că tot locul din hotarul
târgului ce fusese dăruit mănăstirii de către Con tantin Racoviţă voievod, prin hrisovul din 1 752, să
rămână al mănăstirii, în timp ce vatra târgului aparţine de drept târgoveţilor, urmând a o stăpâni ei
potrivit hotarnicei din 1 4 decembrie 1 780, când vatra târgului fusese hotărâtă de locul dimprejurul
oraşului.
Din pământul stăpânit până atunci de mănăstire, 850 de fălci ( 1 275 ha) erau date spre foio inţă
târgoveţilor ăraci, măsura locului începând de acolo de unde se tem1ină mahalalele oraşului şi
încheindu- e pe una din părţi la apa Dresleucii, iar pe cealaltă parte la pârâul Sitna, unde era şi
adăpătoarea, cât o pem1iteau viile cultivate acolo şi locul de hrană al locuitorilor satului Teascu.
Egumenului Popăuţilor i se interzicea a mai păşuna vitele mănăstirii sau ale atelor mănăstirii pe acest
irnaş, care le rămânea târgoveţilor şi locuitorilor din mahalale. O altă precizare favorabilă orăşenilor
era aceea care prevedea că dacă în timp târgui se va mări, iar mahalalele se vor întinde pe acest Joc,
mănă tirea va da din celălalt Joc al său tot pe atât pământ, a tfel încât mărimea de 850 de fălci a
imaşului târgului să rămână nestrămutată, pentru că acel ima , este folositor ne_soţului ce se face în oraş
si străinilor care aduc orăsenilor cele trebuincioase branei si îndemânării lor. ln schimb, târgovetilor li
'
' e interzicea ă ţină pe ac�l imaş turme de oi, cirezi de vite �0mute şi herghelii34.
Din cele prezentate până acum se observă cum cazul particular al Botoşanilor întăreşte, de cele
mai multe ori, opiniile exprimate în istoriografia noastră referitoare la hotarul târgului, la rolul
, i si do1TIJ1ia35.
acestuia, statutul său în raport cu târgoveti
În secolul al XVU-Jea, târgoveţii b�toşăneni încă se bucurau de drepturile de uzufructuari ai
hotarului Botoşanilor, care era proprietate domnească. Ei sunt în dispută pentru locuri din acest hotar,
le cumpără sau le vând, le lasă moştenire au le tăpâne c într-atât de mulţi ani încât numele unuia
dintre ei va fi dat locului (cazul heleşteului lui Lebădă). La majoritatea acestor judecăţi şi tranzacţii
sunt prezenţi şoltuzul şi sfatul orăşenesc, în calitate de mediatori sau martori şi ca unii cărora delegarea
temporară a acestei puteri, de către obştea târgoveţilor, le conferea tot dreptul să facă acele lucruri.
Practic, orăşenii aveau aceeaşi libertate de a dispune de locurile din hotanJI târgului pe care o aveau , i
în ceea ce privea Jocurile de casă, casele şi dughenele din vatra târgului, singurele condiţii fiind acelea
de a nu se înstrăina acele bunuri altcuiva decât unui membru al ob:tii şi ca noul stăpân să continue a
N

Documen/e privi/Oare la isloria economică a României. Oraşe şi lârguri (/ 776-186/), Moldova. Scrie A. voi. 1 1, Bucureşti.

1 960, p. 47 l . nr. I I O.
"'
Arhivele Statului lasi, Tr. 1 3 57. op. 1 54 3 . dos. 280. f. 9: în continuare ASI.
.
1
1 Ibidem. IT 43 - 44 .
12 Ibidem. r. 4 1 1 .
11

"

/hir/cm. IT. 4 3 9 - 4·1 8 .
A11ur Gorovci. op. cii. . pp. 70-7 1 .

1� Dintre cek mai i mponantc lucrări refCritoarc la acest subiect menţionăm. pe i<îngă cele ale lui Nistor Ciocan � i D. Ciurl'a.

amintite d�ia. unnătoarclc studii: N icolae Iorga, Ll'O!utia libcrlătii ;,, oraşele mediemle. în voi. Evolutia ideii de liber/ale. p. 1 70
(despre întemeierea ora�elor pe loc domnesc şi de>.pre lupta orăşeni lor cu domnii lanarioţi care vindeau sau dăruiatl .,vatra"

ele
şi Maria M agdalena Szckely. Bucureşti, 1 994, pp. l 24 - 1 28 ( despre oraş, ca proprietate a domnului, despre

oraşulu i ). P. P. Panaite,cu, Comunele mediei'O!C' in Principalei<' Române. în voi. l111erpre1âri româneş1i. ecl. a 1 1-a. îngrij ită
Ştefim S .Gnrovci

n.:laţiik dintre domni(' şi ora . c. de-a lungul celor trei etape: cea a adăugării satelor la ocol. cea a desfitccrii ocoalelor i cea din
.
timpul domn i i lor limariotc. când domnul dăruieştc sau vinde, pc lângă hotarul târgului. şi vatra propriu-ziS<i a acestui a ). D.
Ciurl!ll . Oraşele şi 1ârguri/e din Ma/dol'(l in secolul al XVIII-lea. , în SC ŞI. anul V I I, ( 1 95 6 ). fasc. 1. pp. 97

-

1 03 ( despre

acapararea hotarelor şi vctrelor târgwilor. donaţ i i de târguri, obligaţiile locuitorilor care cultivau ţarini din hota111l târgului laţă

de

noii stăpâni ai acestuia). Pentru analogii şi deosebili cu istoria urbană munteană vezi Laurenţiu Rădvan, Oraşele din Ţara
Românească până la sfârşifiii secolului al ,\'1 '1-/ea, laşi -2004 . pp. 284 - 3 1 2. passim .
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plăti bezmenul cuvenit domniei ( în cazul Botoşani lor, Doamnei, căreia i se dărui eră veniturile târgului
şi ale ocolului acestuia), în cabtatea sa de proprietară de drept a tuturor acelor locuri 3 6. Faptul că în

cele

câteva pricini pentru iazuri , i locuri din hotarul Botoşani lor, pe care le descriu documentele

aj unse până la noi, majoritatea protagoniştilor este fom1ată din armeni i lustrează, din nou, rolul
deosebit al acestei etnii în geneza şi propăşirea târgului Botoşani. Armenii au fost cei cărora li

-a

datorat, în bună măsw-ă, evoluţia urbană a aşezării şi alături de localnici ei au fost cei mai vechi

locuitori ai târgului. Anii de convieţuire, cu bune şi cu rele, au dus la un transfer reciproc de habitudini

şi mentalităţi, cu rol nivelator în plan cultural, în aşa fel încât, excepţie făcând prigoana anti

armenească din anii domniei lui Ştefăniţă Rareş voievod, conlocuirea a dat armenilor aceleaşi drepturi,

libertăţi şi obligaţii ca şi cele ale târgoveţilor moldoveni ai Botoşanilor, pe care, cu abil itatea specifică

lor, au ştiut în mul te rânduri să le speculeze mai bine decât concitadinii lor.

De la o vreme, domnii fanarioţi, prevalându-se de faptul că ora , ele şi moşiile lor erau

proprietate domnea că, vor înstrăina părţi din ele în folosul unor particulari, fie că erau boieri, biserici
sau mănăstiri. La Botoşani, precedentu l va fi creat de către donmul loan Mavrocordat 37 , care dezlipind

Tătăraşii din hotarul târgului va dărui jumătate din acel loc bi ericii S f. Nicolae de la Popăuţi, iar
cealaltă j umătate cămăra , ului de izvoade Ştefan Bosie. Ulterior, doanma Ana, mama lui Constantin
Racoviţă voievod, care mai avusese Botoşanii ca apanaj , în timpul domniei moldovene a soţului său,

M ihai Racoviţă voievod

( 1 7 1 5 - 1 726), socotindu-se îndreptăţită, probabil, a face acest lucru în dubla

sa calitate de doamnă, aceea de sotie si mamă de voievod, după ce repară b iserica Sf. Nicolae de la
Popăuţi o trece în rândul mănăstiril �r şi o înze trează cu tot satul Tătăraşi, m i luind-o şi cu dijma de pe
hotarul târgului, care până atunci era venit al doamnelor ţării . Constantin Racoviţă desăvârşeşte dania

şi m i luirea maicii ale, întărind mănă tirii cu hramul S f. Nicolae de la Popăuţi atât Tătăra ii, cât i
" locul dimpregiurul târgului". Dania va fi întărită succesiv de către domnii ulteriori, în ciuda
prote telor repetate ale târgoveţi lor, care mărindu- li- e numărul . i întinzându-se pe locul Tătăraşilor,

refuzau să dea adetul cuvenit mănăstirii, cu justificarea că acel loc e te al târgului.
"
În sprijinul dreptăţii ce invocau ă l i e facă, "obraznicii târgoveţi , cum erau numiţi la un
moment dat de către Grigore al I I I-lea Ghica voievod, aduc şi un argument lingvistic, neluat însă în

seamă de către domnie, anume acela că pământul dinafara vetrei târgului le este lor moşie38, aşadar

oci.nă sau moştenire din moşi-strămoşi, în timp ce donmii, dar şi boierii hotarnici rânduiţi de ei arată,
fără temei real , că prin locul târgului e înţelege numai vatra acestuia,

rară mo, ia înconj urătoare.

Pe mă ură ce abuzurile călugărilor greci si arendasilor lor pentru acele locuri din hotarul
'
târgului se înteţ.esc, protestul orăşeni lor este tot mai energic. În jalba din 1 820, după ce rememorează
etapele uzurpării drepturi lor lor a upra hotaru lui târgului şi silniciile pe care le aveau de suferit în

apărarea acelor drepturi, izbucnesc atunci când pomenesc de înscrisurile pe care le cere mănăstirea
pentru aşezarea pe locurile ace teia, invocând amar un element ce ţine de logica e lementară:
care
ce aşezare poate ă aibă când e află drept locul lor domnesc şi cu sila i-au supus bezmănului"3 ?
Cercetarea din

l
·�

1 O iulie 1 820, rânduită de donm în urma unei jalbe a lui lnochentie I liupoleos.

Nicolae, se face într-un moment în care târgoveţii erau "foarte răzvrătiţi, întru
socotinţa că mo ie ce esti împregiurul târgului ar fi a lor şi alcătuind întru pretenţe de moşie. iar nu de

proestosul mănăstirii

Sf.

loc de hrană''40. Mai mult, locui totii ora . ului nu se mai mulţumeau doar cu pretenţia de a li se da loc
mai îndestul, , ,ce s-au întors a cere toată moşie întru a lor de veci stăpânire"4 t .

Deşi justificată oricum, supărarea orăşenilor putea fi mult mai mare dacă domnii fanarioţi ar fi

procedat cu târgui Botoşanilor aşa cum procedaseră cu o bună parte din celelalte târguri moldoveneşti,
în ciuda vechimii şi a trad iţiei unora dintre ele, adică dacă.. după acelaşi tipic, ar fi încredinţat altcuiva
târgui propriu-zis. Din acest punct de vedere, Constantin Racoviţă, cu cele �ase danii de târguri42 şi

11'

Veti şi Constantin C. G i urcscu. 71irguri Sili/ oraşe . . . . p. 1 4 1 .
în ciuda lilptului că tatftl său. Nicola.: M avrocordat. fiJst domn. şi el. al Ţării Moldovei. l ua se măsllli pentru
consolidarea autonomiei oră�cneşti. prin anularea dan i i lor 11icutc de domnii anteriori din hotarele tâ rg.uti lor ( vezi D. Ciurea.

n Aceasta

1' V ez i Intelesurile t cnncn u l u i

OraJele şi IIÎI�I!,urile din Moldom În secolul al XI'J/1-IC'a. p. 97 şi u n n . ).

19 N . Iorga. op. cii..

4"

p. 260.

orină. î n

lnsiÎIIr!ii f(>udale . . . . p. 3 3 6 .

ASBT. Documente. 1 1160.
" '
Prin moşie, t ârgov e! i i în!elegeau atât vatra propriu - zisă a târgu lui şi mahalalele aceslllia. cât şi hotarul de "'"' " de

41 Ibidem.

acestea.
Astfel, în 1 756. el dăruia biseri c i i Precista din Roman locul domnesc ce mai rămăsese l i ber şi vat ra târgului Hârlău ( Theodor
Codrescu . Uricariul. X. laşi. p. 2 1 0). Î ntre 1 756 - 1 757. Constantin Rncovi!ă voievod dăruia vetrele tărgmilor Baia. Bârlad.
Vnslui. Tecuci şi Titrg u - Ocna ( c f D. Ci urca . op. cii . . p. 1 00 1.

42
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două danii de hotare ale târgurilor43 a stabilit un "record" absolut, el însemnând pentru târgurile
moldoveneşti ceea ce în enmase Petru Şchiopul pentru ocoalele acestora.

Ceea ce a contat în păstrarea, de către orăşeni, a vetrei târgului lor, a fost tocmai statutul
acestuia, de târg al Doamnei, ale cărui venituri fiind concedate Doamnei, vinderea sau dăruirea
târgului ar fi însemnat pierderea ace tei posibilităţi de câştig, în condiţiile în care veniturile ce-i
reveneau de aici erau însenmate; de prin a doua j umătate a secolului al X V T T I - lea, dezvoltarea
economică a Botoşani lor ia un avânt con iderabil44 , un alt argument în favoarea păstrării intacte a
târgului în toată fiinţa şi alcătuirea sa.

Cât despre hotarul târgului Botoşani, manmea a era considerabilă raportată la mărimea
târgului propriu-zis, aşa cum o arată şi măsurătoarea făcută la 1 820 moşiei mănăstirii Sf. Nicolae45.
Astfel, suprafaţa ocupată de vatra târgului, mahalale şi satele Popăuţi, Cişmea, Răchiţi şi Teascu,
măsurând circa 850 de ha, reprezenta doar 1 2% din totalul de 6530 ha al moşiei târgului, cuprinzând
hotarul propriu-zis, vatra târgului şi vetrele celor patru sate; rămâneau aşadar, ca loc de hrană şi f'anaţ

circa 5700 ha de teren. Dacă ar fi să ne raportăm la Extractul statistic din 183246, fiecăruia dintre cei
1 3 796 de locuitori ai Botosanilor îi reveneau 2500 m2 de teren, în conditiile în care al isverisul " unei
"
bune părţi din aceşti locuit�ri, asigurat prin negoţ, meşteşuguri şi alte slu]be, era îndestuiător,' ba chiar
mai mult decât atât.
În unna judecăţii de la Divanul domnesc din 1 844, când tânărul maior M ihail Kogălniceanu,
legat prin strămoşi de acest târg, le-a reprezentat atât de bine interesele, târgoveţii botoşăneni obţin noi
înlesniri şi recunoaşterea parţială a drepturilor pe care le au în hotarul târgului.
Aproape 20 de ani mai târziu, prin legea secularizării averilor mănăstireşti, călugării greci au

fo t nevoiţi să pără ească mănăstirea care redevine biserică de mir. Pământurile acesteia, prilej de
dispută pentru mai bine de o sută de ani, vor reveni celor cărora li se cuveneau, adică orăşenilor, prin
simplul fapt că Popăuţii, Cişmeaua, Răchiţi şi Teascu (acesta din un11ă contopit cu Tu lburenii, din care
se şi desprinsese) vor deveni cartiere mărginaşe ale Botoşanilor. Şi astăzi, ace te cartiere apar ca nişte
"
"intrândwi rurale în vechiul târg, ogoarele întinse ale lor contribuind, ca şi cu sute de ani în urmă, la
aprovizionarea , i îndestu larea orăşenilor c u produse agricole.
***

Statutul aparte a l Botoşanilor, cel de târg al Doamnei, i-a determinat p e domnii moldoveni să
nu-i uzurpeze hotarul decât târziu, începând cu jumătatea secolului al X V I T I -lea. H otarul târgului
Boto . ani avea o mărime considerabilă în raport cu mărimea târgului propriu-zis.

Conflictul cel mai de amploare, pentru hotarul târgului a fost cel dintre târgoveţii botoşăneni şi
mănăstirea S f. N icolae de la Popăuţi, aj unsă în administrarea călugărilor greci şi căreia donmii
fanarioti îi făcuseră danii ubstantiale.
U lterior, după intrarea în' vigoare a legii secularizării averilor mănă tireşti, pământurile din
hotarul târgului le vor reveni orăşenilor.

TH E BORDER OF BOTOŞ A N I TOWN
( S u m ma•·y)
The particular status o f Botoşani, that of Town of

Princess, detemuned the Moldavian

voivodes not to estrange its borders but much !ater, start ing with the second half of X V I I Jth centwy.

The borders of Botoşani had a considerable size, comparing with the size of the town it self.
The most noticeable confl ict regarding the town borders was the one between the inhabitants of
"
Botoşani and " St . N icholas Monastery from Popăuţi. which was in the administration o f G reek monks
and which had received substantial donations from Phanatiot rulers in the past.
Later, after the application of the Law of confiscation of monasteries prope11ies, the inhabitants
of the town became t he owners of the land. Ji·om the town borders . .
Este vorba ucsprc hotarul târgului Boto.. ani s i dt' o bucatfi d e loc d i n hotand tf1rgului Cotnari. dat l a schimb l u i Şteiim Bosic
pentru jumătate din satul Tlităraşi ( ASBT. Documente, J J/ 5 ) .

'3

4 4 Conform C'atagmf/ei din

1 X20. Botoşan i i emu a l doilea oraş c a miiriml' din M o ldova. fiind considerat în continuare domnesc.

adică l i bcr. ncdat nimănui ( D. Ciurea. Noi contributii . . . . p.

21

şi um1. ). Abia printr-o anafora din

1 827, domnul de atunci al Ţării

Moldovei. loniţă Sandu Sturdza, va pune capăt daniilor din târguri ( ldem, Oraşele şi trirgurile din Moldom

lea. p. J O I ).
4� AS BT, Documente.

f l/60.

46 D. Ci urca, Noi contributii. . . p.

circa

2 1 şi unn. Păstrând propo11i i l e şi
1 00.000 de locuitori. ar trebui să-i rcvină 25.000 ha de teren l

frn1ând comparaţia. populaţiei actuale
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Vasile AD Ă SC Ă L IŢEI

EVOLUTIA
DEMOGRA FICĂ A ORASULUI
DOROHOI
'
'
( 1 864 - 1 9 1 6) - (Il) *
X . l nfirmii
În formularul întrebuinţat la recensământul populaţiei din decembrie 1 899 a figurat şi o rubrică
specială pentru înregi trarea persoanelor cu diferite infirmităţi. La centralizarea datelor s-au stabilit trei

categorii de infinni

- orbi, surdo-muţi şi alte infirmităţi. Aceste persoane cu nevoi speciale se impunea

pentru prima dată a fi luate în atenţia autorităţilor.

La nivelul ţării au fost recenzaţi 38.350 de infirmi; în zona Moldovei

Dorohoi

-

1 .079, iar în reşedinţa j udeţului Dorohoi

37 alte infimlităti.

-

1 3 . 0 1 7, în judeţul
6 1 de infimli din care 1 2 orbi, 1 2 surdo-muţi şi
-

Pe cele p�tru zone folosite pentru comparaţie situaţia era unnătoarea:

Specificaţie

omânia
Moldova
Dorohoi (judel)
Dorohoi (oraş)
R

Populatia

Numărul

totală

infirmilor

Orbi %

Surdo-rnufi %

Alte infirmităţi

•;.

Total
infirmi

5. 956.690

38.350

4.967

0,08 1 %

4.896

0.08 1 %

28.497

0,48%

38.350

1 .848 . 1 22

1 3 .0 1 7

1 .748

0,09%

1 .256

0,07%

1 0.0 1 3

0,54%

1 3 .057

0,7%

1 59.461

1 .079

1 55

0, 1 0%

98

0,06%

826

0,52%

1 .079

0,68%

1 2 .690

61

12

12

37

0,64%

61

Recenzarea în premieră a acestor persoane este un semn a l im1oirii societăţii româneşti, al
racordării la valorile civil izaţiei europene . Deşi fiscal, Recen ământul din 1 899 oferă pentru prima

dată, după 40 de ani datorită e fortului l ui L. Colescu, o situaţie cât mai apropiată de adevăr privind -şi

populaţia României dar şi a populaţiei din Dorohoi.

Dublarea populaţiei oraşului, de la 6.049 locuitori în 1 859 la 1 2.690 locuitori în 1 899, se
datorează îndeosebi sporului natural, prin aportul perm ane nt de populaţie evreiască şi mai puţin

sporu l ui migratoriu, nesenmificativ mai ales în ultimul sfert al secolului al XTX-lea.

Este dovedit că şi la Dorohoi mulţi locuitori n-au fo t rec enzaţ i, fie din cauza neatenţiei

recenzori lor, dar în cele mai multe cazuri locuitorii cu bună ştiinţă s-au ferit de recensământ, plecând

din oraş, refugiindu-se în

atele limitrofe sau ascunzându-se pur ş i simplu d e recenz01i. Caracterul

fiscal al acţiunii inspiră t eam ă şi neîncredere printre locuitori. U lterior, datele recensământului vor fi

fo losite de autorităţile locale şi pentru stab i l i rea dom icili ilor, cei ne î nreg ist ra ţi la recensământ nefiind

consideraţi cetăţeni ai oraşului neavând dreptul să desfăşoare diverse activităţi comerciale . au

meşteşugăreşti, fapt ce nu convine multor locuitori nerecenzaţi, care solicită să fie înscrişi ulterior în
registrele de evi denţă a populaţiei. Arhivele primăriei oraşului Dm·ohoi înregistrează în perioada

1 9001 90 1 , 77 de cereri ale unor cetăţeni, maj oritatea evrei care. arătând că n-au fost recenza ţi din diverse
1
motive, cer să tie luaţi în evidenţa oraşului ca cetăţeni ai acestei urbe . Primarul oraşului, G . G .
Burghele. solicită po liţ iei veri f ic a rea cererilor �i numai după rezoluţia fa vorabilă a com i sari l o r de
poliţie se făceau cuvenitele rect i fică1i.

Conc luziile Recensământului din 1 899. deşi a fo st cel mai bun recensământ până la acea dată,
au arătat însă că e nevoie de o lege specială pentru recensământul populaţiei, acţiune independentă de
recensă m i ntele pentru impunerile fiscale.

' PaJtea 1 a fost publicatii în AMS, V I I-V I I I. 2008-2009, pp. 202-226.
1 Arhivele Statului Botoşani, Fond Primă 1 ia oraş Dorohoi, Ds. 3R/I �99, 11'.66- 1 72 .
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La 1 septembrie 1 90 1 , la începutul secolului al XX - lea, j udeţul Dorohoi avea 1 59. 1 75
locuitori. Judeţul era împărţit în 3 plase, plasa Herţa-Prutul de Sus cu 1 4 comune, plasa Başeu-Prutul
de Jos cu 1 8 comune, plasa Berhometele-Coşula cu 1 8 comune2. Între 1 septembrie 1 900 şi 1
septembrie 1 90 1 la nivelul j udeţului s-au înregistrat 6.263 naşteri şi 4.083 decese, cu w1 spor natural
de 2 . 1 20 suflete. La numărul total al locuitorilor sporul este de 1 .028 suflete, cu o pierdere de 1 . 1 52
suflete explicabilă prin imigrările masive a evreilor către S U A în j urul anului 1 900. După cetăţenie,
1 36.46 � locuitori erau români, 1 9.9 1 8 - străini supuşi români şi 2796 erau străini, supuşi altor state.
In 1 90 1 oraşul Dorohoi a,vea 1 2.902 locuitori din care 5 .202 români, 7 . 1 69 evrei supuşi români
şi 5 3 1 , străini supuşi altor ţări. In acelaşi an registrele stării civile înregistrează 456 de naşteri şi 4 1 8
dece e, un spor natural de 3 8 per oane. Cu 7 . 1 69 suflete evrei i reprezintă şi la începutul secolului al
XX
lea majoritatea populaţiei ora ului Dorohoi, 55,5%. La M ihăileni, 7 1 ,6% din populaţie o
reprezintă evreii. Din 3 .77 1 locuitori, 223 sunt străini supuşi altor state, 847 - români şi 2 7 0 1 evrei,
numărul evreilor fiind de 3 , 1 ori mai mare faţă de cel al românilor. La Herţa, cea de-a treia comună
urbană a Dorohoiului, din 2946 locuitori, 42 sunt străini supuşi altor state, 958 sunt români şi 1 946
evrei, un procent de 66% populaţie evreiască3 .
Concluzionând, la începutul secolului al XX
lea, în toate cele trei comune urbane ale
j udeţului Dorohoi, , evreii fonnau majoritatea populaţiei:la Dorohoi 55,5% , la Herţa 66% iar la
M ihăileni 7 1 ,6%. In 1 902 Dorohoiul continuă ă rămână cea mai importantă comună · urbană a
judeţului cu acelaşi nwne având o populaţie de 1 2.864 de locuitori4• În acelaşi an au fost înregistrate
478 de naşteri şi 380 decese, un spor natural de 98 de persoane5.
La stărşitul anului 1 903 Dorohoiul avea 1 3 . 1 99 de locuitori cu w1 por de 509 persoane faţă de
recensământul din 1 899 şi o medie anuală de 1 27,25 persoane6. În 1 904 sporul natural al populaţiei din
Dorohoi a fost de 225 de persoane, oraşul având 1 3424 locuitori7. Din analiza situaţiei născuţilor din
anul 1 904 rezultă câteva a pecte îngrijorătoare pentru autorităţile timpului:
1 . Numărul foarte mare al copiilor nelegitimi şi găsi�. Din 487 copiii născu� vii în oraşul
Dorohoi, 1 38 au fost copii nelegitimi şi găsiţi, ceea ce reprezintă 30 % din totalul născuţilor. Cauzele
acestei ituaţii sunt, în opinia autorităţilor, " tarea de destrăbălare morală a locuitorilor din oraşe"8, la
care evident din per pectiva timpului trebuie să adăugăm lipsa unei educaţii maritale şi a mij loacelor
contraceptive, iar în cazul copiilor abandonaţ.i frica mamelor de "vorba târgului şi a satului " care le
stigmatiza toată viata.
2. În 1 904 � umărul copiilor de religie mozaică este cu 80 mai mare faţă de copiii ortodoxi,
respectiv 282 , i 202. Sporul natural în 1 904 a fost de 63 de uflete ortodoxe şi 1 59 de suflete mozaice.
Cauzele sunt legate de natalitatea mai mare , i mortalitatea mai scăzută în rândul populaţiei evreieşti.
Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie pe 1 905 apreciază că "de vom continua tot aşa în curând ne
vom trezi în Moldova de S us completament aj unşi pe al doilea plan ca element naţional. Populaţiunea
românească de la ora , e mai cu seamă cea zi ă cultă este şi fără curaj şi rară încredere şi fără noţiunea
interesului ce-l avem ca neam să ne înmulţim". Moravurile orăşenilor manifestate prin economie de
copii, avOJturi, sterilitate au dus până acolo starea de fapt încât ne-a făcut să vedem cum neamul
românesc de la orase
. descreste în loc să se înmultească9
În 1 9 1 O, Do rohoiul, � raş avea 1 3 .478 loc �titori 10, ptimar fiind Gh. Marcu, iar ajutor Gh. Timuş,
Primătia avea în statul de funcţiuni 2 1 persoane, un ofiţer al stării civile, un secretar, ca. ier, aj utor
încasator, copist, şef de birou, un oficiant al stătii civile, un registrator-arhivar, un arhivar, un
statistician, doi copisti, un comandant al pompietilor cu ajutorul său, un intendent, un inginer. un
t
funcţionar şi doi me�anici t . Consiliul comunal avea nouă membri. În serviciul poliţiei comandat de
Th. Ion Vameşu lucrau 1 2 comisari şi subcomi. ari, un registrator, un comandant al sergenţilor, ce avea
-

-

1

Con�tantin Cojocaru. Judc{ui /Jotoşani:Itmcturi admini�tratii"C', p. 1 06.
Prefectura judetului Dorohoi. E.\pllll<'JWJ sitllll{iunii judcfului /Jorolwi fi<' unul f<){) J . D<1rohoi. Ti pog ru lia I . L. Bcrcovici J <)O L
pp. 3- 4 .
4 Emile Melbc11. Anuaml National of Homtini('i, Bucureşti. 1 902, p. 1 55.
' Arhivele Statului Bc1to�ani. Fond Primăria oraş Dnrohoi , ;lttcle s1urii ci1 ·il<' p<' anii / <)0 / - I Y02.
• Came-ra de Comeq şi Industrie, Circumscripţia IX Boto�ani, Dare de seamă osupru stârii l'conomice o jutfe{l'ior /Jotu�ani.
Oorohoi şi Sutl'm'u pe wwf f l)05. Botoşani 1 906. p. 2 1 .
7 Jdem . p. 29.
' ldem . p. 23.
9 Jdcm, p. 27.
111
Camera de Comeq şi Industrie. Bucureşti, Anuarul General of României. 1 9 1 O.
1 1 Ibidem, pp. 30-55.
1
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în subordine 32 sergenţi 12. Serviciul Prefecturii care avea sediul la Dorohoi,

avea 34 de angajaţi la

care se adăugau cei 9 administratori de plasă, pla a Başeu, Berhometele, Câmpu, Centru, Darabani,

Gorovei, Herţa, Lascăr şi Siree�. La Dorohoi se afla şi garnizoana Regimentului I I I Dragoş nr. 29,

aparţinând de Brigada 1 6 lnfanterie. Regimentul cuprindea 3 batalioane pennanente şi unul de rezervă

şi a fost înfiinţat în 1 89 1 din Regimentul 8 linie creat la 1 868 şi din Regimentul 2 Dorobanţi, înfiinţat

tot la Dorohoi în 1 880. Participant cu două batal ioane la Războiul de Independenţă din 1 877- 1 878,

Regimentul era decorat de domnitorul Carol

1 cu Medalia "Crucea Trecerea Dunării" la 8 octombrie
1 87 8 . Corpul ofiţeri lor, comandat de locotenent-colonel Bănescu Dumitru, c uprindea doi locotenenţi
colonei, 3 maiori, J 2 căpitani, 9 locotenenti,
' 6 sublocotenenti, un căpitan medic si un sef al muzicii
'

militare1 4 .

'

'

Tribunalul Dorohoi avea 5 j udecători, preşedinte fiind Dancu Dimitrie şi un procuror,

Lovinescu Vasile, în total 24 persoane, iar la J udecătoria de pace Dorohoi, 2 j udecători şi 3

funcţionari 15. În barou) avocaţilor, statistica din 1 9 1 O, înregistrează 24 de avocaţi, mulţi regăsindu-se

printre consilierii locali j udeteni sau în ervic iul prefecturi i, unul dintre ei, G heorghe M arcu, fiind
6
chiar primarul oraşului1 . În 1 9 1 O majoritatea locuitorilor continuă să rămână meseriaşi şi comercianţi.
Din 292 de meseriaşi înregistraţi la nivelul ora , ului, 80 unt români, 27,4%, iar 2 1 2 respectiv 72,6%

sunt evrei. I n domeniul comerţului din 263 de comercianţi doar 20 sunt români reprezentând 6,7%, iar

maj oritatea covârşitoare 243, respectiv 93,3% sunt evrei. Şi în 1 9 1 O meşteşuguri le şi comerţul

dorohoian erau dominate de evrei, după cum rezultă din tabloul general al profesiunilor publicat în

A nuarul general al României din 1 91 0.
Nr.

Crt.

1.

Evr·ei

Români

Nr.

Profesiu nea
MESE R l ASI

2.

A lă mari

3

3.

Armurieri

1

1

1 00%

4

4

25%

6

2

4.
5.

B lăn ari

Boiangii

3

Brânzari

7.

Căldărari

1

8.

Cărămidari

1

1
4

54

1

4

1

9.

C izmari

58

1 0.

Ceaprazari

1

1 1.

Ceasomicari

5

12.

Croitori

37

1 3.

Cojocari

9

3

6

14

12

2

1

Du lgheri

1

37

Ferari

3

Croitori dame

21

1 7.

Culă rari
Curda ri

5

5
4

1 9.

Doga ri

4

20.

Geamoii

5

21.

Instalatori

1

1

22.

Urcflluşi

L.eg.ii tor de rftqi

4

2

2

23.
24.

Manu f;lrtmieri

6

1

5

25.

Plflpumnri

5

3

2

26.

Potcovari

1

5

21

4

1

1

pp. 1 30 - 1 50.
p. 1 7 1 .
Ibidem, p . 1 47.
ibidem, p. 3 .

1 3 Ibidem,

1 � ibidem, p. 1 06.
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3
5

1 2 Ibidem.

15

2

1 5.
1 6.

1 8.

14

3
4

6.

1 4.

Observaţii

total
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Nr·.
Crt.

Români

Nr.

Profesiunea

Evrei

total

27.

Rotari

9

4

28.

Ţesători de saci

2

1

29.

Săpunari

30.

S l orari

2

31.

Strungari

3

32.

Tâmplari

7

33.

Mecanici ( ateliere)

7

34.

Perieti

1

Petl-ari

3

36.

Tapi ţeri

2

5
1
2

2

35.

2
1

2

1

6

7

1
2

1
2

37.

Ţesători

2

2

38.

Tinichigi i

20

12

8

39.

Tipogmfi

5

3

40.

Tricoteoti

1

2

41.

Vopsitori

3

1

2

42.

Zidari

20

18

2

43.

Zugmvi

2

1

1

TOTAL

292

80

212

11.

Observaţii

1

C O M E RCIANTI

44.

Băcani

59

45.

Brânzari

9

46.

Bnrtari

13

59
3

1

6
12

47.

Cafengi i

5

1

4

48.

Cârciumari

55

8

47

49.

Comercianti de cereale

28

2

22

50.

Comercianţi de cherestea

9

1

9

51.

Comercianţi de făină

1

1

52.

Comercianţi metale feroase

7

7

53.

Comercianţi unelte şi ma ini

1

1

agricol
54 .
55.

Cofetari

Vânzători d e galanteri i

5

1

4

5

5

2

2

56.

Vânziitori de vopsele

57.

Vânz.'ltori de galantcrii

7

7

58.

Vânzători de ga;r

2

2

59.

Vânzii tori băuturi spi r1oase

60.

Vânzători de lichioruri

1

1
2

1

1

61'

Vânziitori de sticlăric

7

7

6 :?. .

Vân.l.i\tori d..: manu lilcturi,

16

16

63 .

Viln7.i\tori de măru nţ iş u ri

2

2

64.

S imigii

2

2

65.

Vftnt"'ltori de mărunţi�uri �i

2

2

66.

Vârw.i\tori de oale

5

67.

Vânzători de ouft

3

68.

Vânzători de pil'lfwie

12

69.

Vânzători de var

1

1

70.

Mezelar (cămăţar)

1

1

71.

Vânzător de colon ia le, vinuri.

1

1

ga la nt eri i

inc;i lţămintc

spi11

1

4

1

I l

3
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r.

Evrei

t ot a l
TOTAL

I I I.

Români

Nr.

Profesiunea

Crl.

263

20

Obsen•aţii

243

AL TE CATEGO R I I

72.

Avoca1i

24

24

73.

Zar

8

4

4

74.

Zarafi

5

1

4

75.

Ingineri

3

3

76.

Omamentişti

2

1

1

77.

Bancheli

8

3

5

78.

Comisionari

3

79.

Farmacişti
Fotogra fi

2

81.

Doctori umani

82.

1

11

3

8

Doctori veterinali

1

1

Drogherist

1

1

Hotel ieri

2

80.

83 .

3
1

1

1

85.

Încadratori (cadast111 )

8
1

1

86.

Librari

3

3

84.

87.

6

Morari

3

1

2

TOTAL

84

45

39

Evreii sunt majoritari şi în alte categorii morari, librari, hotelieri, doctori umaru, fotografi,

bancheri , i zarafi.

C. Recensământul d in 1 9 1 2
Î n decembrie

1 9 1 2 se efectuează primul recensământ al populaţiei după o lege specială
1 O februarie 1 9 1 2 sub guvernarea conservatorului P.P. Carp. Legea stabileşte ca
recensământul general al populaţiei să se facă la 1 O ani iar toate infonnaţiile culese cu ocazia

promulgată la

recen ământului

să

recensământului din

fie

întrebuinţate

numai

în

copul

statisticii.

Rezultatele

generale

ale

19 decembrie 1 9 1 2 sunt publicate şi anal izate de dr. L . Colescu, iniţiatorul legii

speciale şi directorul statisticii generale în Dicţionaml statistic al României. Dicţionarul cuprinde

datele mai însemnate privind distribuirea popula�ei şi organizarea administrativă a României, dar

prezintă şi pentru fiecare localitate infonnaţii privind relieful, unităţile economice şi principalele
instituţii ale statului sau private din aşezările respective.

Dicţionarul statistic cuprinde trei părţi importante, populaţia, administraţia şi o parte

referitoare la

viata economică.
1 9 1 2, în conformitate cu prevederi le "Legii de organizare a COJ1mnelor", lege promulgată în
1 mai 1 904 de mini strul Vasile Lascăr, din punct de vedere administrativ, România era împărţită în 3 2
de judeţe c u 7 2 comune urbane ş i 2 .620 comune rura le. Comunele rurale cuprindeau 8.336 sate ş i 735
cătune, î n total 9.3 71 asezări 1 7
În decembrie 1 9 1 2, România avea 7 .234.9 1 9 1ocuitori, d i n care 3 .655.573 bărbaţi �i 3 .579.346
femei, 50,5% bărbaţi şi 49,5% femei. Comparativ cu 1 899, populaţia României înregistrează o creştere
de 1 .278.229 locuitori. În 1 3 ani, popu latia României a sporit cu 2 1 ,5%, ceea ce echivalează cu o rată
18
anuală de 1 ,66% . Creşterile de popu1a ie , îndeosebi în med iul rura l , se datorează aproape exclusiv
La

sporu lui natural.

\

J udeţ u l Dorohoi, la 1 9 1 2 , avea o populaţie de 1 R4.3 82 l o c u i tori , din care 9 1 .67 1 bărbaţi
(49,72%) şi 92.7 1 1 femei (50,28%). ponderea femeilor fiind mai mare. Din totalul populaţiei judeţului .
20.002 locuiau în comune urbane, ceea ce reprezintă 1 0,9% şi 1 64 . 3 80 în mediul rural, ceea ce
reprezenta 89, 1 %. Cu numai 1 0,9% din populaţ ie locuind în oraşe, judeţul Dorohoi se situează cu mult

1 7 Dictionarul swtistic al României J<) / 2.
1�

Ibidem, p. VI.
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Bucureşti,

1914.

vol l, p. V.
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sub media pe ţară a urbanizării, medie de 1 8,4% din totalul populaţiei 1 9. Administrativ, judeţul
cuprindea 3 comune urbane, Dorohoi, Herţa şi Mihăileni şi 43 comune rurale cu 220 aşezări, din care
206 sate şi J 4 cătune.
Recensământul din 1 9 1 2 înregistrează la Dorohoi 1 3 .95 1 locuitori, faţă de 1 2 .690 recenzaţi în
decembrie J 899. În 1 3 ani, populaţia oraşului a crescut cu 1 26 1 locuitori, cu o medie de 97 locuitori pe
an, medie care se regăseşte şi pentru perioada 1 899- 1 902. Procentual, creşterea popula�ei oraşului
Dorohoi este de doar 9,93%, cu mult sub media pe ţară care a fost de 2 1 ,5% şi cu o rată anuală de
0,76%. Cre. terea extrem de lentă a populaţiei se datorează aproape exclusiv sporului natural. Cu
această populaţie, oraşul Dorohoi este situat în rândul oraşelor mij locii ale României, din 72 de oraşe,
după numărul locuitorilor, Dorohoiul ocupa locul 46. Din totalul popula�ei judeţului, 7% locuia în
capitala de j udeţ iar 3% în celelalte comune urbane, Mihăileni şi Herţa. Din J 3 .95 1 de locuitori, 7330
sunt bărba�, reprezentând 52,54% din totalul populaţiei şi 6.62 1 femei, reprezentând 47,46% din
populaţie. Numărul femeilor este cu 709 unităţi mai mic decât cel al bărbaţilor, fapt ce determină o
pondere de 1 00 bărbaţi la 90,32 femei. Cauza ace tei situaţii este legată de numărul mai mare al
na, terilor la bărbaţi dar şi de imigrări le mai rapide ale bărbaţilor din mediul rural în mediul urban. La
cei 1 3 .95 1 de locuitori se adaugă şi o populaţie flotantă de 309 persoane20. Din totalul populaţiei
oraşului, 6.705 locuitori, reprezentând 48% din totalul populaţiei, erau evreiH Este primul
recensământ când la Dorohoi evreii nu mai sunt populaţia majoritară. În reşedinţa judeţului au fost
recenzate 1 .865 clădiri locuite şi 1 1 8 nelocuite, media persoanelor pe o clădire locuită fiind de 7 ,48,
mai mare faţă de media pe ţară care era de 5 ,2 persoane. Cu o aglomerare de 7 ,48 persoane pe
locuinţă, reiese un grad de confort destul de scăzut al dorohoienilor la acea dată. Agenţii recenzori vor
înregi tra şi 2 .824 menaşe cu o medie pe menagiu de 4,94 persoane, cifră apropiată de media pe ţară
care era de 4,4 persoane 2• În ceea ce priveşte densitatea populaţiei la o uprafaţă calculată de 400 ha
echivalent cu 4 km2 şi la o populaţie de 1 3 .95 1 locuitori, rezultă o den itate urbană de 3 .487,5 locuitori
pe km2 .
N ici la 1 9 1 2 oraşul nu era canalizat, alimentarea cu apă făcându-se din tăntâni, cu sacaua.
Oraşul era parţial ilwninat,o prute cu electricitate şi o parte cu lămpi de petrol. Cele 1 1 9 străzi
recenzate aveau o lw1girne de 3 3 , 8 km. Majoritatea locuitorilor se ocupau cu meşteşugurile, comerţul
şi agricultw·a, cele mai importante unităţi indu triale fiind moara mecanică şi fabrica de cărămidă.
Pentru relaxarea populaţiei, în oraş funcţionau 55 debite de băuturi spirtoase, o sală de spectacole, un
cinematograf, un parc, Amora şi o baie populară23. Aflat la 482 km depărtare de capitala ţării,
Bucw-eşti, departe şi de laşi, fo ta capitală a Moldovei, Dorohoiul continuă ă rămână . i la începutul
secolului al XX-lea un târg meşteşugăre c şi comercial, unde senmele înnoirii pătrund lent, deşi
existenţa celor două importante căi ferate Leorda -Dorohoi şi D01·ohoi -laşi, date în folosinţă în 1 888,
respectiv 1 896, ar fi trebuit ă grăbească ritmul şi sensul schimbărilor, regă indu-se constant la acea
dată în contextul cenuşiu al nuvelei . adoveniene "Locul unde nu -a întâmplat nimic" . Importanţa
oraşului era dată îndeosebi de concentrarea instituţiilor judeţene, Prefectură, Tribunal, Primărie,
Judecătorie, Consiliul judeţean, gamizoană militară, Spitalul judeţean, precum şi de cele câteva unităţi
de învăţământ 4 . coli primare. 1 şcoală inferioară de meserii, 1 şcoală profesională şi 1 gimnaziu
"Grigore Ghica Vv. " La hotelul central, proprietatea evreului Rozint Avram, cu mobilier vechi şi
lenjerie murdară, e opreau anevoie şi de nevoie puţinii trecători, veşnic nemulţumiţi de cazareH
Singurul evenim� nt notabil al anului 1 9 1. 2 a fost de chiderea unui cinematoşfaf, prop1ietatea evreului
Marcus Barasch 111 strada Costache Negn, 1_11 casele altu 1 evreu Aron Wem1er
În 1 9 1 3 , în Dorohoi erau 1 4.068 locuitori din care 7.369 bărbaţi şi 6.699 femei16. La
recen ·ământul din 1 9 1 2, în D01·ohoi au fost înregistraţi 1 3 .95 1 locuitori, pentru ca 1 an mai târziu,
numărul acestora să crească la 1 4.068 locuitori, cu un spor de 1 1 7 locuitori, o creştere anuală de
-

· .

,., lhide111.

��� lhidc111.

p.VII.

L. C'olescu. Ut population de rcligion momi(fiiC cn Romanie. F:tudc stntistiquc. Bucarest, 1 9 1 5. p. 20 .
pp. V I I I , X V I . C'al<:ul propri u .
2' Ibidem. p. 35 1 .
24 Arhivele Statului Botosani . Fond Primăria orasului Dorohoi. Ds. l 0/ 1 9 1 2.
25 Arhivele Statului Boto�ani. Fond Primăria Ol'll�u lui Dorohoi. Ds. l 0/ 1 9 1 2 . 1'.4 1 .
.
.
21' La
ză r Teodoru. Starea economicâ a jude{elor Bntoşrmi. Dorolwi şi Sucea1·a 1i1 anul 1 '-.1 1 3 , l ucmre întocmită sub egida Camerei
de C'omc11 şi Industrie Botoşan i . p.4 .
21

22 lbirle111.
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0,83%. În anul l 9 1 3 , sporul natural a fost de 45 de persoane, rezul tând că diferenţa de 72 persoane este

dată de sporul migratoriu .

Acest spor migratoriu trebuie pus îndeosebi p e seama muncitorilor străini veniti c a meseriasi în

judetul Dorohoi. În 1 908 au venit 1 .638 mw1citori, în 1 909 au venit 940 muncitori, În 1 9 1 O au v'enit
1 .66 9 muncitori şi 1 . 3 2 8 muncitori au venit în 1 9 1 1 27 . În total, în 4 ani, au venit 5 . 5 7 5 muncitori, cu o

medie anuală de 1 .394 per oane. Fără îndoială că o mică parte dintre aceşti muncitori au preferat să
rămână şi în Dorohoi, reşedinţa j udeţului, deşi pe piaţa oraşului preţurile produ elor agricole erau mai

scumpe chiar decât la Pari , unde 1 litru de lapte se vindea cu 2 5 de bani litru! , i untul cu 3 lei kg. Pe

piaţa Dorohoiului preţul unui l i tru de lapte era dublu, 5 0 de bani28, iar un kilogram de unt costa 5 lei,

mai mult faţă de piaţa Parisului cu 2 lei.

•

Români şi evrei, locuitorii Dorohoiului aveau aceleaşi mici bucurii şi nemulţumiri. Intr-o petiţie

adresată primarului îi fac cuno cută acestuia că . . . de ,i în Dorohoi s-a mai deschis în 1 9 1 O o baie pe
"
strada C. Stroici, proprietarii băii de pe strada Feredeu, Iosub Aizic şi asociatul său îşi pun in gând să

j umulească populaţia târgului şi în acest scop se înţeleg cu proprietarul băii de pe strada C. Stroici ca
în

chimbul sumei de 70 lei lunar acesta să închidă baia rămânând ca ei să deţină monopolul

afacerii"29. Subtile afaceri evreie, ti!

1 9 1 4 - anu l începerii primului război mondial .

L a Dorohoi, memoria insensibilă uneori a timpului avea ă consemneze î n registrele stării civile

442 de naşteri, din care 224 bărbaţi

şi 2 1 8 femei, iar după religie 223 de ortodocşi şi doar 1 96 de

mozaici30. Pentru prima dită, nwnărul născuţilor de religie ortodoxă îl depăşeşte pe cel al născuţilor de
religie mozaică.

Situaţia naşterilor, după registrele Stării civile pe 1 9 1 4 , se prezintă după cum urmează :
Du ă sex

Luna

%
48%
51%
55%
57%
54%
37%
48%
45%
50%
47%
55%
55%

F
22
16
16
Il
15
21
22
26

%
52%
49%
45%
43%
46%
66%
52%
55%

Septembrie
Octombrie
Noiembtie
Decembrie

B
21
17
20
15
18
14
21
22
14
16
21
25

14

50'o/o

18
17
20

Total

224

51%

218

lanuatie

Febmarie
Mattie
Aprilie
Mai
Iunie
I ulie
August

După religie

%
41%
48%
52%
42%
48%
48%
48%
45%
57%
61%
55%
55%

Catolică

53%
45%
45%

Ottodoxă
18
16
19
Il
16
17
21
22
16
21
21
25

49%

223

50%

7

-

%

-

2

7%

-

1
1

-

4%
4%

-

1
1

7%
3%

%
49%
42%
41%
48%
42%
48%
48%
55%
43%
30%
42%

19

4 2%

45

1 96

44%

442

1
6%

Total

Mozaică
25
17
15
15
17
17
21
22
12
12
16

43
33
36
26
33
35
. 43
48
28
39
38

Scăderea ponderii născuţilor în rândul populaţiei evreieşti se datorează îndeosebi imigrării

masive a evreilor, în perioada 1 899 până la primul război mondial.

către "pământul făgădu intei" S . U . A . În tre 1 899 - 1 9 1 2, populatia
evrei a. că scade în România datorită imigrărilor cu 26%, respectiv
'
�1

la 70.000 persoane· .

În acelaşi an s-au înregistrat 392 de decese, din care 2 1 4 în rândul bărbaţi lor şi 1 7 8 în rândul

femeilor. Cele mai multe decese

-au înregistra! în lunile de iamă decembrie - 58 şi ianuarie - 5 1 .

După religie. au decedat 2 3 3 ortodocşi , 1 4 catolici şi 1 4 5 de evrei. numărul acestora fi ind în scădere şi
la categoria decese. Pe luni, în acelaşi an 1 9 1 4 , situaţia

2 7 Ibidem.

�e

prezintă după cum unnează :

p.3.
p l 8.
2� Arhivele Stat ului Botosani. Fond Pri mări a orasului Dorohoi, L 90.
311 Actele de stare civilă din 1 90 1 şi până în pr�zent se păstr�ză în Ad1iva Primăriei M unicipiului Dorohoi, de unde au fost
extrase datele statistice mentionate.
11
Carol Iancu. E1·reii din N;mânia. 1 9 1 Y- 1 Y38 de la i'lllmlcipare la marginali:are, Bucure')ti. 2000. p. 49.
2' Ibidem.
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Nr.

Luna

După sex

deceselor
51
28
31
22
24
36
28
29
27
26
32

După religie

F

Ortodocşi

Catolici

Observatii

Evrei
-

58

22
14
16
15
14
19
38

23
13
Il
15
13
14
14
13
12
12
14
20

29
17
17
15
12
20
18
18
15
17
16
39

1
2
2
2

11
7
14
19

392

214

1 78

233

14

1 45

Ianuarie

Februarie

Ma11ie
Aplilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombtie
Noiemblie
Decembrie
Total

B

28
15
20
2
Il

22
11
Il

1
-

2
2
1
1

5

10
15
9

Il

-

Numărul mare de decese in ianuarie şi decembrie 1 9 1 4, 1 09 din tota l u l de 392 anual, ceea ce

reprezintă 27,8%, a fost cauzat evident de inamicul fatal al lui Napoleon, "generalul iarna". Fără
îndoială, la capitol u l nupţialitate, inceputul războiului mondial şi-a pus amprenta şi asupra tinerilor din

oraş. În august 1 9 1 4, se înregistrează doar o singură căsătorie intre două per oane de religie ortodoxă,
după ce doar cu o lună înainte fuse eră înregistrate 9 căsătorii . Statistica numărului de căsătorii în anul

1 9 1 4 o prezentăm in tabelul de mai jos:

După religie

u măr

Luna

Ortodocşi

casatorii

l anumie

8
8
3
4
12
5
9
1

Februarie
Mmtie
Apri l ie
Mai
Iunie
Iu l ie
August
Septembrie
Octombrie
Noiemblie
Decembrie

5

10
8
9

82

Total

B

F

B

5

5

5
2
3

5

2

2
3
8
2

5

5

1
3
7
7
7

1
3
7
7
7

55

55

8

Catolici
-

F

Total

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B

Evrei

3
3
1

F

1

4
3
4

-

persoane
căsătorite

3
3
1
1
4
3
4

16
16
6
8
24

10

18

-

2
3
2

2
3
1
2

27

27

1

2
10

20

16
18

1 64

Pe tot anul s-au încheiat 82 de căsătorii, 55 de căsătorii în rândul populaţiei de religie ortodoxă
şi 27 de căsătorii în rându l populaţiei evreieşti.
Î n anul 1 9 1 4. sporul natural al populaţiei la nivelul oraşului D01·ohoi a fost de doar 50 de
persoane. S-au născut 442 persoane );ii au decedat 392, rit mu l de creştere fiind de 1 1 ,3 1 %32 .
Î ntre anii 1 90 1 - 1 9 1 4 , situaţia ptivind mi�carea populaţiei a fost um1ătoarea: 33
Anul

32
11

Naştrri

Spor natu ral

Decese

%

Ohscrva t i i

Căsătorii

41X

38

8.33

37

47X

380

98

20,50

51

429

344
293
394

85

1 9.8 1

50

202

40.XO

40

61

1 3.40

40

1 90 1

456

1 902
1 903
1 904

495

1 905

455

Arhivele Statului Botoşani. Ds. 1 3/ 1 9 14, r. 3 1 6.
Datei<: au lt1st centralizate dupii actele Stării civile de la Primăria Dor·ohoi. nearhivate încă ..
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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Naşteri

Anul
1 906

•;.

Spor natural

Decese

445

354

91

Căsătorii

Observatii

20,44

92
83

1 907

479

419

60

1 2,52

1 908

474

449

25

5.27

81

1 909

455

385

70

1 5,38

99

1910

474

356

1 18

24,89

88

191 1

423

298

1 25

29,55

91

1912

487

27 1

216

44,35

1 02

1913

420

375

45

1 0,7 1

87

1914

442

392

50

1 1 ,3 1

82

TOTAL

64 1 2

5 1 28

1 284

20,02

1 023

În perioada menţionată,

6

divo1tmi

-au înregistrat 6.4 1 2 naşteri, 5 . 1 2 8 decese, 1 .023 de că ătorii şi 6

divorţuri . Pe 1 4 ani, sporul natural a fost de 1 .284 de persoane, cu o medie anuală de 9 1 ,7 1 persoane şi
o medie procentuală de 20,02 %.

În anul 1 9 1 4, Dorohoiul număra 1 4. 1 7 1 de locuitori, ceea ce reprezenta 7,36% din populaţia

judeţului34. Comparativ cu 1 9 1 3 , cfu1d populaţia oraşului a fost de 1 4 .068 locuitori se înregistrează un
spor de 1 03 persoane, din care sporul natural 50 de persoane şi sporul migratoriu 53 de persoane.
Raportul

primarului

G.G.

Burghele,

pe

" . . . s-a con umat în oraş în cursul anului expirat - 1 9 1 4,

un

anul

1 9 1 4- 1 9 1 5 ,

menţionează

că:

total un număr de 7673 vite şi anume 1 8

tauri, 405 boi, 1 406 vaci, 1 44 gonitori, 1 2 8 gonitoare, 5 j unici, 8 junice, 79 mânzaţi, 57 mfulzate, 74

viţei, 49 viţele, 1 67 berbeci , 98 oi, 3447 miei, 3 ţapi, 1 capră, 9 iezi şi 1 5 75 porci şi scroafe sau în total

cantitatea de 472 . 7 1 4 kg carne. Asemenea în c ursul acestui an s-a consumat în oraş cantitatea de

2 .24 1 .264 kg pâine". Dacă e să dăm crezare primarului, rezultă că l a o populaţie de 1 4. 1 7 1 locuitori

consumul mediu anual de carne pe cap de locuitor a fost de 33,35 kg, iar consumul mediu anual de

pâine a fost de 1 5 8 , 1 5 kg, cifre care teoretic reflectă un nivel de trai destul de ridicat pentru acea
vreme.

în perioada supusă atenţiei noastre, 1 864- 1 9 1 4, populaţia oraşului Dorohoi a crescut de la 7000

de locuitori la 1 4 . 1 7 1 , o creştere numerică de 7 . 1 7 1 locuitori şi o creştere procentua1ă de 1 02,44%.

Practic, în jumătate de eco1, populaţia Dorohoiului -a dublat. Ritmul mediu de creştere anuală a fost

de 2,04%, concretizat într-o medie nwnerică anuală de 1 43 persoane.

Ritmul anual de creştere a fost mai mare în perioada 1 864- 1 8 99 când e înregistrează

ÎJl 36 de

ani un por de 5.690 persoane cu o creştere de 8 1 ,28% şi o medie anuală numerică de 1 5 8 persoane şi

o creştere procentuală medie de 2,25%.

Deşi departe, războiul mondial îşi face simţite efectele şi la Dorohoi, multe din invest iţiile

planificate a se re.aliza la nivelul oraşu lui fi ind amânate, după cum reiese din raportul aceluiaşi primar
G . G . Burghele: " In p1ivinţa iluminatului oraşului cu electricitate am făcut un pas decisiv spre progres,
totuşi din cauza evenimentelor exterioare, aparatele necesare luminii fiind în străinătate nu se va putea

trage foloase până când actuala stare de lucru se va l inişti ( . . . ) aducerea apei, canalizarea şi facerea

planului oraşu lui, lucrări care după cum şti� sunt în studiu şi pentru care s-a avansat suma de 22.000
lei, suntem foqaţi a le suspenda tot din cauza evenimentelor critice prin care trecem. În cursul anului.

dacă starea actuală va mai dura, vom suspenda şi alte lucră 1i . mărginindu-ne pur şi simplu la mici
lucrări de întreţinere"3s.

Anul 1 9 1 4 îşi încheia de tinu!. îng�ijorat şi obosit. acope1ind sub aripile istoriei oameni i şi

amintirile unui liniştit târg moldav. cu nume parcă predestinat a demonstra nesfârşitul timpului �i al
spaţiului,

Dorohoi - drum lung. În lipsa unor invest i ţ i i modeme. productive, oraşul continuă să

rămână doar cu funcţ i i comerciale şi administrative, prioritare. Pentru oamenii locului. pământul �i
copiii conti11uă să rămână valorile fundamenta le la care-şi raportează destinul.

14 Expunerea Administra{iunii Comw11'i Dorohoi pe anu/ / 'J /4- / Y/ 5. Dorohoi. 1 9 1 5.
15

ldem. p. 4.
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Vasile Adăscălifei, Evoluţia demografico a oraşului Dorohoi ( 1 864- 1 9 1 6)

DEMOGRAFIC EVOLUTION OF DOROHOI C ITY ( 1 864- 1 9 1 4)
(Su mmary)

The study about the demografic evolution of Dorohoi city ( 1 864- 1 9 1 4) is following the
demografic process from Dorohoi in the econd half of XIX - th century un tii the begining of the frrst
World War. I n this period also, Dorohoi continues to remain residence of the county, and, in 1 90 1 was
having 3 parts, H erţa - Prutul de sus, Başeu -Prutul de jos and Berhometele-Coşula with 50 rural
establishments and three urban ones, Dorohoi, Herţa and M ihăileni.
In 1 899, at the end of XIX th century Dorohoi was having 1 2.690 inhabitants, 5 .690 more
than in 1 864, when 7 .000 inhabitant were registered.
At the begining of the next century, in 1 90 1 , this town was having 1 2 .902 inhabitants, from
which 5 .202 romanians, 7. 1 69 jewish people and 5 3 1 foreingners. With 7 . 1 69, jewish people were
forrning, at the begining of XX-th century, the majority of the population ( 55,5%). At Mihăileni, from
3 .77 1 inhabitants 2.70 1 are jewish people (7 1 ,6%), and in Herţa 66% of population is jewish, 1 946
from 2946 inhabitants.
The census from 1 9 1 2 shows 1 3 .95 1 inhabitants at Dorohoi, this city being on 46 th place from
the 72 cities in the county. From the 1 84.382 inhabitants of the county Dorohoi, 7% were living in the
town itself. At that period, the l ightning was made only partially with electricity and oii lamps and
water suplies were carried from fountains, with water-cart . The treet had 3 3 ,8 km and the majority of
the inl1abitants were craftmanships, traders and agriculture men, the most importants industrial units
being a mechanical miii and a brick factory.
In 1 9 1 4, Dorohoi was having 1 4 1 7 1 inhabitants, which represented 7,37% of urban population
of the county. The population growth is due to the natural and rnigratory enhancement. Lacking the
modem, productive, inve tments, the city continues to remain important only through his commercial
and administrative fonction . For its inhabitants, small affair , the land and the children are the
fondamental value to relly on.
-
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Gheorghe M ED IAN

EDI FI C I I RE PREZENT A TIVE ALE BOTOŞANI LOR:
PA LA TUL ADMINISTR A TIV
n ultimele patru decenii ale secolului al XIX-lea, Romania a cw1oscut un proces rapid de
J modernizare,
pe toate planurile. Reformele înfăptuite în timpul domniei lui Alexandru Ioan

Cuza, continuate şi adâncite după urcarea pe tron a lui Carol l, au înlăturat tructurile de tip feudal,
dând cale liberă de afirmare noilor relaţii de tip capitali t. Cele două partide, liberal şi conservator,
care, confonn principiului "rotativei guvernamentale", -au succedat la conducerea ţării, având
principii diferite în privinţa căilor şi ritmului schimbărilor care trebuiau făcute pentru a asigura mersul
înainte al Romaniei, au considerat că acest obiectiv e află deasupra oricăror alte intere e şi au asigurat
coerenţa proce ului ce avea să ducă la o schimbare de anvergură a tatului român, apropiindu-1 de
tările
dezvoltate ale continentului.
'
Paralel cu schimbările făcute pe plan economic, a avut loc un proces de modernizare a
instituţiilor statului, primele mă uri în acest sens fiind adoptate în timpul domniei lui Alexandru Ioan
Cuza, prin elaborarea legislaţiei privind organizarea ju tiţiei, annatei, instrucţiei publice, cultelor şi
realizarea unei noi împărţiri administrativ-teritoriale a ţării. In acest ultim domeniu, în anul 1 864, este
adoptată Legea comunală, prin dispoziţiile căreia, ţinuturile erau înlocuite cu judeţele, unităţi
administrativ-teritoriale mai mici ca suprafaţă şi mai multe ca număr, iar ispravnicii cu prefecţii.
Avantajul noii organizări administrative era apropierea conducerii de locuitori, ale căror probleme le
putea afla mai uşor , i rezolva mai repede.
Potrivit Legii comunale, judeţele erau împărţite în plăşi, conduse de subprefecţi şi în comune
urbane şi rurale. Comunele erau conduse de primari şi consilii comunale, fapt care le scotea de sub
controlul foştilor proprietari de moşii, dându-le posibilitatea satisfacerii unor trebuinţe de interes
obştesc, precum instrucţia şcolară, igiena publică, sau drumurile comunale.
Tot în anul 1 864, prin Legea nr. 3 96, sunt infiinţate consiliile judeţene, în competenţa cărora
intra organizarea şi controlul activităţii instituţiilor de învăţământ, cultelor religioase, a celei privind
sănătatea populaţiei, serviciului poştal şi infi·astructurii rutiere. Consiliile j udeţene au preluat o pa1te a
sarcinilor administraţiei centrale, dar în primii arti de la înfiinţare, au întâmpinat mari greută� in
aducerea lor la îndeplinire, pe de o parte din cauza lipsei personalului specializat, iar pe de alta a
paţiilor în care trebuiau să-şi desfăşoare activitatea instituţiile subordonate. Î n ace. te condiţii, până în
anul 1 882, când a fost adoptată Legea pentru construirea de ed{ficii ş·i construC(ii publice, pe baza
căreia autorităţile j udeţene puteau să apeleze la împrumuturi garantate de stat, pentru construirea de
clădiri de interes public, instituţiile de rang judeţean au funcţionat în localuri închiriate.
Î n situaţia prezentată mai sus, se afla şi judeţul Botoşani, în care, cu excepţia Primăriei
Comunei Urbane Boto._ ani, nicio instituţie administrativă nu avea sediu propriu. Pentru a rezolva
problema sediilor instituţiilor din subordinea sa, la l 7 noiembrie 1 889, Consiliul Judeţean a solicitat
Serviciului Tehnic al judeţului, să elaboreze un proiect. cu toate accesori ilc, pentru construirea
1
Palatului Administrativ, Palatului J ustiţiei şi Penitenciarului judeţului • Proiectul un11a să fie dezbătut
în Consiliului J udeţean şi apoi, trimis Consiliului Tehnic Superior. din cadrul M ini sterului de lnteme.
In cazul în care acesta îl aviza favorabil, Con:iliul Judeţean unna să angajeze un împrumut bancar
pentru achitarea devizu lui şi organizarea licitaţiei pentru construirea celor trei edi ficii.
Din motive necunoscute, această iniţiativă nu s-a finalizat, un nou demers în aceeaşi direcţie
fiind făcut deabia în anul 1 897. Răspunzând solicitării făcute de Consiliul J udeţean, M inisterul de
Interne îi făcea cunoscut acestuia, plintT-o adresă emisă la data de 28 ma11ie 1 897, decizia Consiliului
1 Arhivele
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Gheorghe Median, Edificii reprezentative ale Botoşanilor: Palatul Administrativ
Telmic Superior, de a da aviz favorabil pentru con truirea Palatului Administrativ şi de Justiţie şi a

Cazărmii pentru annata teritorială. In aceeaşi adresă, se atrăgea atenţia autorităţilor j udeţene, că
devizul aprobat pentru cele două construcţii era de

520 000 lei, sumă ce nu putea fi depăşită2•

In urma primirii adresei M inisterului de I nterne, Prefectura

organizează licitaţia pentru

construirea Palatului Administrativ şi de J ustiţie3. Câştigătorul licitaţiei a fost desemnat arhitectul

bucureştean Th. Dobrescu, care prin contractul semnat cu prefectul LV. Arapu, se angaj a ca până la
martie

1 898, să elaboreze proiectul pentru c lădirea ce avea să adăpostească cele două instituţii.

1

N ici de această dată, însă, l ucrurile n-au mers până la capăt, deoarece depăşind devizul aprobat,

proiectul a fo t respins. Ca urmare, Prefectura angajează un nou arhitect din Bucureşti, A lexandru

Săvulescu, pentru a reface proiectul, căruia îi face recomandarea, de a prevedea, ca la parterul clădirii,

să fie create spaţiile necesare Tribw1alului şi Curţii cu J uri, iar la etaj Prefecturii cu serviciile aferente
şi locuinţei prefectului.

combustibili4•

Sub olul urma să fie destinat adăpostirii arhivei

şi depozitului pentru

Arhi tectul Alexandru Săvulescu, a elaborat proiectul solicitat, în limitele termenului stabilit, dar

intrând în conflict cu prefectul Gh. Morţun, acesta a fost abandona{ A trebuit să mai treacă încă şase

ani până la rezolvarea problemei construirii unui local destinat administraţiei j udeţene, cel care a
contribuit decisiv la împlinirea acestui deziderat fiind prefectul Gh. Chernbach, care în anul
împrw1mtă, în numele Prefecturii, de la Banca de Con enmaţiuni şi Economii, suma de
rambursabilă în

1 904,
400 000 lei,

40 de ani, cu care a comandat arhitectului Petre Antonescu, proiecte le Palatului

Admini trativ şi a celui de Justiţie6.

Proiectele celor două edificii sunt înaintate, la

fârşitul Junii mai

1 904, Consiliului Tehnic
1 1 iunie. Concluziile au

Superior din cadrul M inisterului de Interne, care le-a dezbătut în şedinţa din
fost comunicate Prefecturii Judeţului Botoşani, la data de

28 iunie, odată cu J urnalul Tehnic, în care se
20 1
000 lei, prezentat de Prefectura judeţului cu Raportul nr. 3 1 3 7 din 29 mai 1 904 . . . fiind bine întocmit,

notifica faptul că: "proiectul pentru constmcţia unui palat administrativ în Botoşani, în valoare de
Con i liul este de avis că poate fi aprobat"7 .

Inainte de primirea avizului Serviciului Telmic S uperior, la data de

20 iunie 1 904, Prefectura a

organizat licitaţia pentru construirea Palatului Administrativ, după planul, devizul şi caietul de sarcini

întocmit de arhitectul Petre Antonescu. Pentru adj udecarea con truirii Palatului Administrativ, al cărui

deviz total aprobat era de

202.270, 27 lei, au depus oferte un număr de opt licitanţi : 1 . Bacalu, inginer ;
H. Enghel , inginer ; l . Yignali, inginer

M . Frangulea, inginer şi M . A. Segall, B. Moscovici, inginer;

arhitect; M. M iclescu, i nginer ; A. Bercovici, antreprenor şi fraţii Viacelli. Câştigător a fo t desenmat
l . Vignali, din l aşi, a cărui ofertă a fost cu nouă lei şi cincizeci de bani sub preţul devizului8.

Conforn1 proceduri lor legale, rezultatul licitaţiei a fost comunicat M inistemlui de I nterne,

re pectiv Consi liului Telmic Superior. In unna primitii avizului favorabil al ace tuia, suveranul
României, Regela Carol

Decretul Regal
Art. 1

-

nr.

1, autorizează construirea Palatului administrativ al j udeţului Boto , ani , prin
2350, emi" la 26 iulie 1 904 , care stabilea:

Se aprobă de Noi proiectul întocmit pentru constmirea Palatului Administrativ al

J udeţului Botoşani.

Art. I l - Prefectura zisului judeţ este autorizată să adj udece executarea lucrărilor de construire a

acestui palat asupra domnului inginer-arhitect

1 . Yignali, care la licitaţia ţinută în ziua de 20 Iunie,
9 lei şi 50 bani, sub preţurile devizului de 202 3 70 lei şi 27 bani9.
Locul ale pentru construirea Palatului Administrativ ra acelaşi stabilit încă din anul 1 898,
adică "terenul cuprins între strada Cuvioa ·a ( ·trada Unirii de acum, n. Gh. M. ) şi strada ce face colţul
a.c. a oferit un căzământ de

cu aceasta (bu levardul) " t 0 , mărginit în partea de est de proprietatea profesorului N. Răutu şi la sud de

cea a lui N . Mel tzer.

Cojoca111. Constantin, Judcful Botoşani. structuri oclmini.\lratil'·lc>ritoria!C'. Edil. "Quadrat". Botoşani, 200R, p. 2 5 7 .
Arhivele Nationale Serviciul Judetean
Botosani, Fond Prefectura Botosani,
Dosar. 1 I I I g 8 9 . f. 34 .
.
.
4 ldcm. r 1 4 8:
' ldcm.
" Cojocan1, Constantin, op. cit. . p. 257.
7 Arhivele Nationale Serviciul Judetean Botosani, Fond Prefectura Botosani. Dosar 1 1 1 / 1 904, r 9.
X ldem, r 7.
ldem, r 1 5.
'" Cojocaru. Constantin. op. cir .. [J. 2 5 7 .
2

1

'1

.

.

.

.
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AMS, IX, 201 0, SECTIUNEA A 11-A - ISTORIA ORAŞULUI: BOTOŞANI, DOROHOI, SUCEAVA
La data de 4 august 1 904, prefectul Gh. Chembach şi i nginerul

1.

Vignali, semnează Contractul

de construire a Palatului Administrativ. Acesta prevedea că imobilul, în valoare de 202 . 870 lei, va fi

construit, după planul, devizul şi caietul de sarcini întocmite de arhitectul Petre Antonescu, lucrările

urmând să înceapă în primăvara anului 1 905 şi să fie încheiate, cel mai târziu, la împlinirea a doi ani
de la data enmării documentul u i . Lucrările um1au să fie executate sub direcţia arhitectului Petre
Antonescu, iar controlul în privinţa calităţii ace tora, să fie făcut de Prefectură, prin Serviciul Tehnic al

judeţului. In privinţa decontării lucrărilor efectuate, aceasta um1a să se facă prin mandate ale judeţului

către Administraţia Publică din Botoşani, din fondul special alocat Palatului Administrativ şi pe bază
de situa�i şi certificate de plată, făcute de Serviciul Tehnic al judeţului
A l ături de contractul de con truire a Palatului

11.

Administrativ, Prefectura, prin prefectul Gh.

Chembach, semnează un contract separat c u arhitectul Petre Antonescu, prin care acestuia i se plătea,

pentru proiect, uma de 1 0.000 lei, din care, 6.000 la semnarea contractului, iar restul, în două tranşe a
câte 2.000 de lei, una la 1 octombrie 1 905, iar cealaltă, la 1 octombrie 1 906 1 2 .
Înainte d e începerea l ucrărilor, contractantul acesteia, inginerul-arhitect I . Vignali şi asociatul

ău, Enrico Gambara, domiciliaţi în I aşi, semnează o Procură generală, prin care-şi delegau reciproc

competenţele, în privinţa urmăririi şi realizării în condiţiile stipulate în contract, a Palatului
Admini trativ.

În perspectiva deschiderii şantierului, pentru a nu fi depăşită suma aprobată pentru real izarea
edificiului, arhitectul Petre Antone cu a întocmit şi înaintat antreprenori lor, o l i stă cu principalele

materiale care unnau a fi folo ite, cu preţuri le la care acestea trebuiau achiziţionate, între acestea
numărându-se pietrişul, varul, cimentul, lemnul pentru grinzi şi duşumele şi tabla pentru acoperiş13.
în privinţa mâinii de lucru, se pare că tennenul

detenninat pe antreprenori să aducă echipe

c urt în care trebuia tenninată con truc�a, i-a

pecializate din alte localităţi, fapt care a produs

nemulţumirea botoşăneni lor. Stă mărturie în acest sens, plângerea adre ată de Corporaţia a I l-a a

Meseriaşilor din Botoşani, Ministerului Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor, retrimisă de

aceasta prefectului de Botoşani, cu rugămintea ca acesta să solicite antre renorilor, "să întrebuinţeze,
p
pe cât posibil şi cât le pennit interesele în lucrări şi meşteri din Botoşani" 1
•

La 3 1 octombrie 1 904, cu câteva luni mai devreme decât era prevăzut, a fost pusă piatra

fundamentală a Palatului Admini trativ. La temelia construcţiei a fo t îngropată o casetă metalică

conţinând monede româneşti şi
personalităţi lor prezente

la

trăine aflate în circulaţie la acea dată , i un pergament cu semnăturile
V. Lascăr, ministru de Interne, protoiereul j udeţului,

festivitate:

reprezentanţii judeţului în Parlament, membri i Consiliului Comunal, foştii senatori şi deputaţi în

Parlament, foştii prefecţi ai judeţului, comandantul Diviziei Boto , ani, preşedintele şi membrii
Tribunalului, decanul corpu lui de avocaţi, preşedintele corporaţii lor de meşteşugari, şefii servic i i lor

�

�

administrative al judeţului şi oraş� lui, poliţaiul oraşu lui, ar 1itectul, ingi_n�rul-dir gin_te şi an� renorul
�
��
lucrănt. Alte doua acte comemorative au fost depuse la Arh 1 vele statulUI ŞI la arh 1 va JUdeţulUI.
·

Construcţia Palatului Administrativ a început in primele zile ale lunii martie 1 905, iar până la

sfârşitul anului, o bună parte a lucrărilor plani ficate pentw acest an au fost executate. S-au înregistrat

însă şi restanţe, fapt pus de şeful Servic iului Tehnic al judeţului, inginerul Ioan Tudor, într-o infom1are
către prefect, pe seama suprave hetorului angajat de antreprenori, pe care nu 1-a găsit pe şantier în
�
nic iuna din vizitele făcute acolo1 .
Sesizarea făcută de inginerul Ioan Tudor nu a rămas fără efec t, prefec tul aducândui-o la
cunoştinţă arhitectului Petre Antonescu, iar acesta, la rândul . ău, celor doi antreprenori. Reacţia
acestora a fost imediată. supraveghetorul incorect fiind înJocuit cu Emest Rot h 1 7 , care , din aceleaşi
motive ca şi predecesorul său , la puţin timp de la instalare, este schimbat Cll 1. Frederic 1 8 .

Datorită eforturilor depuse d e antreprenori, î n toamna anului 1 90o. construcţia, fără instalaţiile

de apă şi electricitate, a fost final izată. autorităţile jude!ului dedicându-o jubileului celor 40 de ani de
domnie ai regelui Carol 1 . La 26 noiembrie, în prezenţa prefectului I l ie Văsescu �i a oficialităţi lor
11

12

11

Arhivele NHtionalc -Serviciul Judetean
Botosani.
Fond Prefectura Botosan
. i . Dosar 1 1 1 / 1 904. C 1 8 .
.
.
.
ldcl11. r 24.
ldclll, r 4 1 .

" Jdcm, r
1 � Jdem. r

57.
1 55.

17

I l O.

1"
1'

ldem, r 1 07.

Jdem, r
Jde111, r
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Gheorghe Median, Edificii reprezentative ale Botoşanilor: Palatul Administrativ
j udeţu lui, a avut loc sfinţirea localului, ptilej cu care a fost întocm i t un act comemorativ, având
unnătorul conţinut: "Astăzi,

26 Noiembrie 1 906, anul j ubiliar al G lorioasei Domnii de 40 de ani a

M . S . Regelui Carol 1 , Preşedinte al Consiliului şi M i rlistru de I nterne fiind Domnul George Gr.

Cantacuzino.

în prezenţa noastră, I lie A. Văsescu, Prefectul Judeţului Botoşani, de faţă fiirld membrii

Consiliului J udeţean, printr-un serviciu divin efectuat de protoiereul j udeţului, a i tat de mai mulţi
preo�, s-a sfm�t Palatul Administrativ.
Despre care
această erbare" 1 9 .

-a încheiat acest act comemorativ subscris de noi şi de cei care au luat parte la

Documentul a fost senmat de prefectul judeţului, I lie Văsescu şi de

Judeţean: Constantin Ghica-Deleni, V . Palade,

membrii

Consil iului

1 . Jianu, D.G. Miclescu, A l . Cantacuzino-Paşcanu,

Carol Hynek, Samoil Scherfeld, Ioan Licu, Ioan G. Ciolac, A l . Prasa, V.D. Va i liu, Gh. I . Codrescu,
Emil Gherghel, l . C . Botez, C. Persiceanu, C. Praporgescu şi D.G. Cristescu.
La

5 i anuarie 1 907, a avut loc recepţia provizorie a clădirii Palatului Administrativ, procesul

verbal întocmit cu această ocazie, sernn a t de Petre Antone cu, Ioan Tudor, 1 . Vignali şi E. Gambara,

consernnând faptul că "toate l ucrările devizului, în general , sunt terminate şi executate conform
planurilor devizului şi modificărilor adu e în timpul execuţiei " . Cele câteva l ucrări care nu erau
terminate: etanşarea unor ferestre, l ustruirea datelor pardoselii în câteva locuri, adăugarea volutelor la

capetele scări i principale, poleirea cu aur a tuturor antablamentelor u, ilor de la sala de consiliu şi

refacerea vopselei căzute de la comişe, urmau, conform angajamentului antreprenorilor, să fie

efectuate în cel mai curt timp20 .

Finalizarea con truc�ei Palatului Administrativ a pennis trecerea la amenajarea spaţiului

adiacent acestuia. l ncă din anul

1 906, spre strada Belvedere, unde se afla intrarea principală, au fost
25/25 cm. aşezate pe un trat de beton cu
grosimea de 1 0 cm. şi borduri din piatră artificială frecată, având dimensiunea de 1 5/ 1 2 cm2 1 , iar în
primăvara anului 1 907 au fost amenaja te, din piatră brută, rigolele din jurul clădirii, iar piaţeta din faţa

amenajate trotuarele, din dale de ciment cu dimen iunea de

intrării principale a fost acoperită cu macadam. ln acelaşi tin1p, sub îndrumarea lui Franz Kolis,

grădinarul

ef al oraşului, în patele Palatului Admini trativ a fost amenajată o grădină cochetă, suma

fo lo ită pentru cumpărarea arbuştilor omamental i , florilor, conductelor de apă şi i.nstalaţiilor de stropit
ridicându- e la 3 .000 lei 22 .
De enând planul general al clădirii, arhitectul Petre Antone cu, a prevăzut in talarea, în piaţeta

din faţa acesteia, a unui lampadar, în partea superioară a căruia,

ă fie montat un orologiu. Tot el a

desenat modelul după care trebuia executat lampadarul, iar Prefectura 1-a contactat, pentru procurarea
acestuia, pe inginentl C. Reschovsky, de la Reprezentanţa din
La

Bucureşti a fmnei gennane

Ber/iner

25 apti l ie 1 907, acesta comunica prefectu lui Judeţului Botoşani că este în
măsură să procure şi să monteze lampadaru l, contra sumei de 2.450 lei 23 , cheltuielile de vamă, lucrările

Maschinenbaum Ges.

de zidărie, săpăturile şi pavaj ul din jurul soclului, um1ând să fie uportate de Prefectură.

In unna primirii acceptului Prefecturii, în luna octombrie a aceluiaşi an, C. Reschov chy,
comandă Fabricii Zacharia din Leipzig24 executarea orologiului după modelul solicitat, iar în Juna
septembrie a anului

1 909, acesta era montat pe oclul din faţa Palatului Admini lrativ25.

O problemă importantă legată de funcţionarea Palatului Administrativ, a reprezentat-o cea

privind i l uminatul clădiri i. La data la care acesta a fost constTuit, în Botoşani nu se introdu ese încă

i l uminatul electTic, soluţia cea mai uşoară fiind fo losirea lămpi lor cu petro l . lntrucât clăd irea avea o
i mportanţă cu

totul spec i a lă,

arhitec t u l

Petre

Antonescu a respins această

soluţie, propunând

achiziţ ionarea şi instalarea unui generator de curent electric. capabil să i lumineze întreaga c lădire. De
acord cu propunerea arhitectului, la

1 6 iunie 1 906, Prefectura comandă Societăţii Generale Române de

Electricitate A . E . G . executarea proiectului penu·u i l uminatul electtic al Palatu l u i Administrativ26, iar o
l ună mai târziu. organizează licitaţia pentru adj udecarea l ucrări i .

19

ldem, r. 1 85.
ldt'lll, f. 200.
telem, f. 1 39
lelem, f. 22 1 .
2) ldem, r. 227.
24 lelem, f. 258.
25 lelem, r. 272.
6
2 telem, Dosar 1 1 2/ 1 904.

20
1
2
22

r. 1

1.
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La licitaţie s-au înscris Societatea Română de Electrici tate A . E . G . , Societatea Electrica

Lohmayer si Berliner M aschinenbaum Ges., ultima oferind cel mai mic preţ, fiind declarată
i7
câştigătoare

Devizul prezentat de firma Berliner Maschinenbaum Ges. Prefecturii Judeţului Botoşani, la

data de

28 iulie 1 906 /8 se ridica la suma de 1 4 795,50 lei care acoperea costul unei microcentrale

electrice, compusă dintr-un cazan cu aburi şi o maşină dinamoelectrică ( Jocomobilă) produsă de
fabrica Renană de M otoare Benz din M anenheim ( Gennania), cablurile e lectrice, contorul general şi

manopera lucrării de instal are. Generatorul electric a fost instalat la subsoh.il Palatului Administrativ.

In privinţa corpurilor de iluminat, arhitectul Petre Antonescu a cerut ca la subsol să fie montate

lămpi de sticlă, cu grilaj de protecţie, la parter, în încăperile principale, candelabre cu două sau trei

braţe, pe holul de la intrarea princ ipală aplice din alamă poleită şi cupe ornamentale în fonnă de lalea,
cu trei lumini, iar în dreptul arcelor din jurul scării principale, dispozitive de tavan cu abaj ur creţ din

porţelan.

Pentru

holurile şi încăperile de la etaj , arhitectul a indicat montarea de plafoniere din email

bleu, cu câte trei lumini, sti l Ludovic al XVI -lea, iar în sala de con i l iu a unui candelabru stil Ludovic

al X V I-lea, cu înălţimea de 1 ,70 m. şi diametru! de 1 m. Candelabru!, care a costat 3 .700 lei, şi
9
plafonierele, au fost executate de fim1a M . C . et Co. din Paris2 , transportul şi montarea lor fiind făcute
0
3
de finna Proge et O. B i l ler .
In privinţa încălzirii Palatului Administrativ, cea mai lesnicioasă metodă de a o realiza, era

aceea a instalării de sobe, al imentate cu lemne, cu atât mai mult, cu cât, în oraş, erau două fabrici de

teracotă: Vasi liu şi Polak, renumite pentru calitatea produselor lor. Arhitectul Petre Antonescu a
respin

însă această

oluţie, propunând instalarea unui sistem de încălzire centrală, cu calorifere,

potrivit unei clădiri moderne şi în acord cu progresul telmic realizat în acest domeniu.

Pentru achiziţionarea instala�ei de încălzire, Prefectura s-a adresat ingineri lor asociaţi, Victor

Lupescu şi Joseph Colin din Bucureşti, care au livrat echipamentul necesar, cuprinzând cazanul pentru
producerea aburului de joa ă tensiune, conductele pentru distribuţia aerului şi caloriferele şi au asigurat
1 9 220 lei � 1 .

montarea acestuia, devizul întregii l ucrări ridicându-se la suma de

Cazanul pentru producera aburului, achizi�onat, la recomandarea lui Petre Antonescu de la

Societe Am10nime des Etablissements Delwmay Belleville din Saint Denise ( Franţa), a fost testat în
ziua de 1 mai

1 906, în prezenţa reprezentantului Prefectu1i i, a ingineru lui J. Colin şi a lui Emest

Richmer, şef monteur al Casei Belleville din Saint Denis. Confom1 procesului verbal încheiat cu

această ocazie, cazanul a fost probat la 2 1 atmosfere, faţă de 1 5, cât era nom1al, rară a suferi "nicio
3
răsuflare şi nicio defmmaţie 2 . Recepţia definitivă a instalaţiei de încălzire, a fost făcută la data de 1

aprilie

1 907, în prezenţa arhitectului Petre Antonescu, a inginerului Ioan Tudor şi a ingineru lui .1 .

Colin, antreprenorul l ucrării 33

In privinţa caloriferelor, ca şi corpurile de iluminat, acestea au fo t comandate şi instalate, după

recomandările lui Petre Antonescu. Astfel, în încăperile cu vederea spre strada Belvedere, au fost
34
instalate calorifere ornamentale, în concordanţă cu eleganţa c lădirii, iar în celelalte, calmifere simple .

A lături de problemele i luminatului şi încălzi1i i, arhit ctul Petre Antonescu a trebuit să o rezolve

şi pe cea a dotă1ii cu mobil ier a Palatului Administrativ. l ucru nu tocmai uşor de realizat, în condiţiile

în care aici um1au să-şi desfă . oare activitatea mai mu l te institllţii, cu nevoi şi trebu inţe dife1i te . lntTucât

la lici taţia organizată în vederea procură1ii mobilierului nu s-a prezentat niciun ofertant, arhitectul, de

comun acord cu conducera Prefectwii, a decis . ă solicite serviciile unor finne de pro fi l din Botoşani
sau din alte localităţi.

A ·tfeL

pentru procurarea meselor, dulapurilor pentru arhivă. fotoliilor şi

cuierelor pom, a fost încheiat un contract cu N .Hafi1er, negociant de mobilă, din Botoşani
mobil ierul să lii de consiliu şi cabinet ului prefectu l u i : masă de stejar. cu dimensiunile de

-'5

. Pentru

4,5/1 ,2 m,

acoperită cu postav. două canapele Louis al X J I J - Iea. douăzeci de fotolii tapisate cu velour brodat

27 1dem. r. 1 5 .
'' 1dem. r. 32.
19 ldcm. IT.

76-77.

"' ldcm. r. 1 1 7.

·' ' ldem. r. 63.

'2 1dem. Dosar 1 1 3! 1 904. r. 1 08 .

' ' 1dem. r . 1 60.
34 ldem. r. 63.
)� ldcm.

1 08

Dosar

1 1 51 1 904.

r.

10.
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mecanic, două banchete fără spătar, patru fotol i i mari, patru scaune mici şi trei perdele complete
6
brodate mecanic cu monograrnă de velour pane3 , s-a apelat la Casa E. Proger et D. Biller, cu care a
fost senmat un contract în valoare de 22 038,02 lei37 .
Pentru somptuoasa sală de consil i u, cu monumentalul candelabru comandat la Paris, cu pereţii

îmbrăcaţi, in partea inferioară in larnbriuri de lenm de stejar,

cu

cuturi din stucaturi amplasate

deasupra uşilor pe care este redată stema j udeţului, cu p lafonul decorat de asemenea cu stucaturi şi cu

o frurnoa ă fiiză in culori pa telate, la recomandarea lui Petre Antonescu, Prefectura a comandat
pictorului Artur Verona un tablou monumental, cu un subiect care să i lustreze o scenă câmpenească,
inspirată de

tema j udeţului. Conform contractului semnat între I lie Văsescu - prefectul j udeţului şi

pictorul Attur Verona, la data de

m. şi înălţimea de 2,70 m.

6 decembrie 1 906, tabloul trebuia să aibă lw1gimea de minimum 3 ,75

Pentru executarea tabloului, al cărui termen de predare a fost stabilit pentru data de 1 februarie

l 90i8 , pictorul a primit suma de de 5.000 lei, in care au fo t incluse şi transportul şi montatul acestuia.

Recepţia tabloului, înfă�şând un grup de cosaşi într-un lan de grâu, a fost făcută in ziua de 1 O mai
1 907, in prezenţa arhitectului Petre Antonescu şi a inginerului Ioan Tudor19 .

La sugestia şi cu consimţământul lui Petre Antonescu, au fost comandate două lucrări de artă,

bust in bronz, reprezentându-1 pe
Lascăr Catargiu, sculptorului Fr. Stork, pentru care s-a plătit suma de 1 . 000 lei4 0 şi un tablou
reprezentându-1 pe regele Carol 1, pictorului botoşănean A l . Onicescu4 1 . De asemenea, au fost
comandate la "C. Sfetea-Librăria Scoalelor" din B ucureşti, două prezece perechi de tablouri

pentru decorarea holului de la intrarea principală a clădirii: un

reprezentându-i pe regele Carol 1 şi pe regina E lisabeta.

Un ultin1 amănunt, care s-a avut în vedere, a fost ampla area pe faţada clădirii a unei plăci de

marmură, pe care s-a inscripţionat, cu litere aurite, numele instituţiei - Palatul Administrativ.
Comandată firmei H. Herdlika, placa, pentru care -a achitat suma de 704,65 lei4 2 , a fost adusă la
Botoşani in ziua de
La data de

2 noiembrie 1 907 şi montată câteva zile mai târziu.
1 8 ianuarie 1 908, la împlinirea unui an de la recep�a provizorie, antreprenorul

I .Vignali a solicitat Prefecturii efectuarea recep�ei fmale a Palatului Administrativ43 . O cerere

a emănătoare a adre at şi arhitectul Petre Antonescu, care a solicitat, ca tot acum, să fie recepţionat şi

mobilierul furnizat de Casa Prager et B i ller44 .

Din motive necunoscute, recepţia finală a clădirii , i mobilierului nu a avut loc in luna ianuarie,

ci deabia la data de

Tudor şi

45
20 mai 1 908 • Procesul verbal întocmit şi senmat cu această ocazie, de inginerii I .

Furcă şi de consil ierul j udeţean V . Timu , , vicepreşedinte al Consiliului J udeţean, din

N.

partea beneficiarului, de arhitectul Petre Antone cu şi de antreprenorul E. Garnbara, con enma faptul

că defecţiunile constatate la recepţia provizorie fuseseră remediate, iar în anul de întreţinere, nu se
iviseră probleme noi.

După recepţionarea definitivă a Palatului Administrativ, rând pe rând, s-au instalat aici

Prefectura,

erviciul Tehnic al judeţului, Revizoratul Scolar, Protopopiatul, Medicul şef al judeţului şi

Medicul veterinar, in pectorii comuna li, picherii şi arhiva judeţului.

După final izarea l ucrărilor de con trucţie a Palatului Administrativ, Prefectura a

olicitat

Primăriei avizul pentru in talarea în j urul ace teia a unui g1i laj de fier, pe soclu de mozaic. Pe latura
dinspre bulevard, acesta um1a să fie instalat la distanţa de 4,5 m. de la marginea bordurii, iar pe cea
4
dinspre strada Bel vedere, la distanţa de 2 m. Lun.p imea totală a gardului era de 1 77 m 6 . La data de 1 8
4
iulie 1 908. Primăria a emis autorizaţia , olicitată , permiţând începerea l ucrări lor. Recepţia definitivă a

1''

lclcm,

C 53.

·17 Jdcm. Il'. 1 9-20.

�'
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grilajului a avut loc la date de I l martie 1 909, proce ul verbal fiind semnat de inginerul loan Tudor, de
48
vicepreşedintele Consi liului j udeţean, V. Timuş şi de Enrico Gambara .
Din anul 1 909, Palatul Administrativ poate fi considerată cea mai importantă instituţie de
intere public din Botoşani . Eleganta construcţie, cu arhitectură eclectică de intluienţă franceză, devine
una dintre cărţile de vizită ale Botoşanilor, fiind imortalizată pe numeroa e cărţi despre Botoşani, în
albume istorice şi mai ale pe cărţi po . tale ilu trate. Ea i-a păstrat aerul aristocratic . i frumuseţea de-a
lungul celor peste o sută de ani de la inaugurare, fapt pentm care, în anul 1 973, a fo t destinată pentru
a adăposti M uzeului J udeţean de 1 torie. ln noua po t ură, edificiul şi-a porit importanţa, iar imaginea
sa, ajunsă pe toate meridianele lun1ii, poartă cu sine imaginea unui ţinut în care cultura este elementul
care-I reprezintă cel mai bine, valorificarea trecutului, o preocupare vizibilă la orice pa , iar su ţinerea
şi promovarea actului de cultură este considerată singura şansă de a-şi păstra identitatea.

Pa latul A d m i n i t rativ d i n Botoş a n i ( 1 908- 1 973)

" ldem. Dosar

1 10

1 1 1 1 1 904 .

r.

1 34 .
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Arh. Petre Antonescu

I ng. Ioan Tudor

LES E D I FICES RE P R E S E NTATI FS DE BOTOŞA N i :
LE P A L A l S A D M I N I STRA T I F
( Resu me)
L'ouvrage pre ente les date les plus importante sur le Pa lais Administratif du department
de Botoşani, bâtiment datant du debut du XX-me siecle.
L'auteur fait de references vis-a-vis de tout ceux ont contribue a la realization de cet edifice
si ! ' importante - l 'architect Petre Antonescu , les constructeurs 1 . Vignoli et E. Gambara, les prefets
Gh. Mortun, Gh. Chembach et I lie Văsescu, a I 'equipement electrique, pour le chauffage, les
meuble et evidement aux l ' institutions y instal lees: la Prefecture, le Comite Permanent du Conseil
Departamentale, 1'1 n pection Scolaire, 1' Arhidiocese Ortodoxe, puis le Medecin chef du department.
le Medecin veterinaire, les inspecteur commnnaux jusqu'au M usee Departamental d ' H istoire q u ' i l
s'y trouve e n present .
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Pau l VIERU
Nicoleta Delia

VIERU

ZONE L E FUNCŢIONALE ALE MUNICIPI UL U I BOTOŞANI (I l) *
Zonele cu funcţie de transport

Funcţia de transport a avut o importanţă deosebită încă de la apariţia aşezării. Astfel, oraşul a
apărut datorită poziţiei de intersecţie a drumurilor de veche circulaţie europeană. După construirea căii
ferate Botoşanii au devenit capăt de linie, cu legături anevoioase faţă de linia principală de importanţă
europeană.
Transporturile au evoluat în funcţie de dezvoltarea municipiului, în prezent transportul auto
deţine un rol important în exi tenţa ora , ului.
Până în sec. al XVIII-/ea, transportul rutier era reprezentat de vechile drumuri comerciale,
starea lor fiind precară, nepem1iţând nici viteze mari, nici un trafic prea igur. În sec. al XIX-/ea se
impune, ca formă principală de legătură exterioară a oraşelor, transportul feroviar. Î n anul 1 87 1 s-a
construit calea ferată Vereşti-Botoşani, iar în 1 889, s-a dat în exploatare şi linia Leorda-Dorohoi-Iaşi,
în lw1gul Jijiei. A tfel, Botoşanii au devenit capăt de linie, cu legături anevoioase faţă de linia
.
principală de importanţă europeană. In sec. al XX-lea, o dată cu dezvoltarea industriei şi în special
după 1 968 când ora\ ul devine re, edinţă de judeţ, a pectul urban al Boto, anilor a impus alungirea şi
îndesirea reţelei de comunicaţie, îmbunătăţirea considerabilă a infra tructurii de transport în aproape
tot oraşul, mai ale în partea nord-vestică ( zona industrială, noile complexe de locuinţe colective şi în
centrul oraşului).
Localizarea punctuală a indu triei pe platforma din partea de nord-vest a oraşului a du la
apariţia fluxurilor de muncitori, ceea ce a detenninat introducerea mij loacelor de transport in comun,
în 1 942, folosind camioanele. U l terior, tran portul se realiza cu autobuzele. Din considerente
economice, în anul 1 98 8 s-a început lucrarea ",ntroducerea transportului în comun cu tramvaiul în
municipiul Botoşam"', care a fost finalizată în anul 1 99 1 . Transp01tul -a realizat pe două linii, a treia
fiind la momentul respectiv în lucru, nu a fost finalizată nici până în prezent, din lip ă de fonduri.
După anul 1 989 t.ran,portu l c u tramvaiul a fost neglijat, iar investiţiile a u întârziat s ă apară. Î n schimb,
s-a infiintat
' un alt mij loc de tran port, cel în regim de maxi-taxi.
î n municipiul Botoşani sunt un număr de 235 de su·ăzi şi alei pe care se desfăşoară circulaţia.
Cu ajutorul observaţiilor de pe teren şi a infom1aţiilor primite de la Primăria Botoşani, am încercat o
inventariere a principalelor categorii de străzi şi cartarea lor. Principalele străzi din municipiu s u nt :
- străzi de categoria 1 cu 6 b enz i de circulaţie este Strad a Calea Naţională ce traversează
oraşul pe axa Nord-Vest - Centru - Sud. Din zona centrală ( la intersecţia cu strada I on Pillat) şi până
în zona industrială ( l a ie�irea spre Dorohoi) această arteră are o linie dublă de tramvai amplasată în

axul străzii.
- străzi de categoria a 1 1-a cu 4 benzi de circulaţie sunt: bulevardul M ihai Eminescu,
bulevardul George Enescu, str. Pri măveri i, str. B ucoYina, str. Cuza Vodă .. str. Doboşari. str. Drago�
Vodă. str. Griviţa. str. Ion Pillat. str. M archian, str. M i hail Kogălniceanu, str. N icolae Iorga. str. Octav
Onicescu. str. Î mpărat Traian. str. Sucevei, str. Maior lgna t;
- cele mai importante străzi de categoria a 1 1 1 -a cu 2 benzi de circulaţie sunt: str. Vâmav, str.
Victoriei. str. Uzinei. tr. Tulbureni, str. Teatrului. str. Ş tefan Luchian. str. Săvenilor. str.
Independenţei, str. Prieteniei. A leea Primăveri i. str. Pod de Piatră, str. P etru Rare ş str. Petru M aior. ·str.
Parcul Tineretului, str. Octav Băncilă, s tr. M io riţa str. M anoleşti Deal, str. I u l iu Maniu, str. l .C .
Brătianu, str. Gării e tc .
.

,

,

'

Pat1ca 1 a fost publicată în AMS. V I I-V I I I. 2008-2009. pp. 58-75.
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Strazi de categoria 1
Strazi de categoria a

r._ ·�
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1-a....l

·

(bulevarde si strazi principale)
Strazi da categoria a III-a
Calea lerata
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Intersectii semafortzate

Zone eu risc
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o

0.5

Figura nr. 1 7 - Trama stradală şi i nfrastructura de transport în anul 2007
Semafotizarea e reduce la 1 4 inter ecţii, administrate de Consiliul Local M unicipal, iar două
intersecţii (str. Marchian la inter ecţia cu str. Ca!_ea Naţională şi str. uza Vodă la intersecţia cu str.
Marchian) sunt supravegheate cu camere video. Intreţinerea sistemului de emaforizare se real izează
pe bază de conu·act de către S.C.Elproex S.A. Botoşani.
Pe harta cu trama tradală am încercat cartarea principalelor zone de risc rutier, majoritatea
situându-.e în aria inter ecţiilor nesemaforizate. În ace te zone se produc frecvent accidente rutiere.
Zonele cu functie de învătământ si cultură
Învăţământul din municipiul Botoşani ar o ponder� impo rtantă în cadrul judeţului, referitor
atât la numărul de unită!i de învăţământ (din cele 2 7 1 unită!i de învăţământ ale judeţului Botoşani,
2 3 ,2 % e află în municipiul Botoşani), cât şi al numărului de cadre didactice implicate în activitatea
instructiv-educativă (29,6% cadre didactice lucrează în municipiul Botoşani, din totalul de 5484 cadre
didactice aflate în judeţ ), precum şi al populaţiei şcolarizate ( 3 3 , 3 % elevi învaţă în municipiu, din
totalul de 8 5 3 1 4 elevi în j udeţ)'.
Ponderea populaţiei active din învăţământ în perioada 1 990-2006 nu a cuno cut o reducere
semnificativă (în anul 1 990 deţinea 6.6% din totalul populaţiei act ive iar în anul 2006 detinea 5,9% din
totalul populaţiei active).
Distribuţia tetitorială inegală a instituţ iilor de învăţământ în functie de specializări, forme şi
tipuri de învăţământ este rezultatul pol iticii sociale din perioada postbelică. Mă. urile pronataliste şi
creşterea numărului de locuitori. în special tineri, ca um1are a migraţi i lor rural-urban. înainte de 1 9 89,
explică densitatc-a mai mare a acestor servicii în interiorul cartierelor muncitoreşti, în raport cu lipsa lor
totală în zonele cu locuinţe individuale, mai puţin afectate de . istematizarea comunistă: Luizoaia,
Cişmea, Tudor Vladimirescu. Puşkin şi Şoseaua l a, ului. Aceasta dă na�tere la deplasări zilnice pe
distanţe mari. atât a copiilor pre, colari, cât şi a elevilor.
Analizând repartiţia spaţială în intravilan a tuturor unităţilor educative, au fost identificate , i
delimitate um1ătoarele arii de concentrare a funcţiei de învăţământ:

�

.

1

Date f'umizatc de Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani .
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a. zona Primăverii-Bucovina-Stadion unde sunt localizate 59,6% din scolile si grădinitele
botoşănene. În această zonă sunt înscrise 66,7% din totalul persoanelor şcolari�ate, as t fel : 6,8o/� în
învăţământul preşco lar, 30,7% în învăţământul liceal şi 29,2% în învăţământul primar şi gimnazial.
Aici se gă esc cele două colegii naţionale între care există o competiţie şi care polarizează
învăţământul botoşănean: "A.T. Laurian" şi "M ihai Eminescu" , precum , i Liceul de Ştiinţe Naturale
"
" Grigore Antipa . Se remarcă un flux de elevi spre această zonă de învăţămât, atât din intravi lanul
oraşului, cât şi din j udeţ.
b. zona Mioriţa-Parcul Tineretului unde sunt concentrate 3 1 ,7% din totalul spaţiilor
educative, cuprinde 26,6% din populaţia şcolară, fiind repartizaţi după cum urmează: 5 ,6% în
învăţământul pre . colar, 9% în învăţământul primar şi gimnazial, 1 2% în învăţământul l iceal.
c. ariile insulare Tulbureni şi Manoleşti Deal unde sunt cuprinse 8 ,7% din totalul unităţilor
de învăţământ şi 6,7 % din totalul şcolarilor unt repartizati astfe l : 1 ,2% preşcolari, 0,3% învăţământ
primar şi ginmazial şi 5 ,2% liceeni. Se remarcă în aceaste zone starea precară a dotărilor unităţilor de
învăţământ cu echipamente şi materiale didactice, racordarea insuficientă la telmicile de vârf şi
migraţia cadre lor didactice către celelalte două zone.
N

A

LEGENDA

zone cu unitati de invatll man/
a-Zona Primaverii-Bucovina-Stadion
b.-Zona Miorita-Parcul Tineretului
c. 1 -Aria Manolestl Deal
c.2- Aria Tulbureni

• numar de profesori
• numar de elevi
Limita intravilanului
Strazi principale
Strazi secundare
Calea ferata

Fig. 1 8 - Zonele şi ariile de concentrare a unităţilor de învăţământ în anul 2007
Repartiţia infonnatizată a elevilor în licee, în urma susţinerii examenului de capacitate în trecut
şi a testelor unice în prezent, ne-a pennis realizarea şi inteqJretarea unei hăqi cu fluxurile şcolare la
nivelul municipiului. Încercând să stabilim cum sunt orientate fluxurile şcolare spre învăţământul
liceal. am uti lizat drept bază de date rezultatele admiterii în l icee în anul 2004, 2005. 2006 şi 2007.
adică actualele clase a I X -a, a X-a. a X l -a şi a X l l -a.
Atracţia liceelor din municipiu asupra localităţilor din judeţul Botoşani în perioada 2004-2007
evidenţiază faptul că cei mai mu q i elevi care vin să-şi continue studiile liceale în municipiu, sunt din
comunele înconjurătoare. dar şi din unele comune aflate la distanţă mai mare şi din celelalte oraşe ale
judeţului datorită faptului că unele licee au un renume atât pe plan judeţean, cât şi regional. chiar
naţional.
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Fig. 1 9 - Atracţia liceelor din m u nicipiu asupra localităţilor din judeţul Botoşani
în perioada 2004-2007
Zonarea potenţialului c ultural
Municipiul Boto . ani este unul dintre cele mai vechi ora , e ale M oldovei, iar închegarea şi
dezvoltarea sa ulterioară poate fi pu ă, în bună parte, pe seama elementului comercial. Oraşul a
beneficiat şi de aportul unei numeroa e elite intelectuale, care a fo t . i baza genetică a geniilor culturii
române: M ihai Emine cu, N icolae I orga, George Ene cu, Ştefan Luchian.
Construc�ile cu valoare istorică şi arhitecturală din municipiul Botoşani în umează astăzi 1 85
de obiective dintre care: 5 monumente de importantă interna{ională ( Bi. ericile Sf. G heorghe, Uspenia,
Ro et, Sf. N icolae - Popăuţi şi Casa str. M i oriţa nr. 1 9), 28 monumente de importantă nationali/, 64 de
monumeme de importanti/ locală şi 2 obiective con iderate bunuri locale comune şi 86 de c/iidiri cu
valoare arhitecturală emnţ{icativă pentru ora., 2• Numărul de obiective ocial-culturale e te
satifăcător, dar sunt într-o stare avansată de degradare, necesitând renovări. Datorită prezenţei tuturor
acestor obiective de interes cultural, considerăm necesară delimitarea
::.onelor culturale ale
municipiului şi precizarea măsurilor care trebuie luate pentru conservarea caracteristicilor zonei .
îmbunătăţirea urbanistică şi valorificarea acestor zone.
Delimitarea zonelor s-a bazat pe analiza vechimii şi importanţei obiectivelor cul turale,
concentrarea monumentelor istorice şi a clăditilor cu valoare arhitecturală.
a. Zo11a Ce11trului Vechi Istoric, cu o suprafaţă totală de 27 ha ( 1 ,5% din total intravilan).
este cuprinsă între străzile Grivitci - Jndependen(ei - Ion Pillt11 - A rmeanâ - Calea Natională.
Personalitatea zonei este dală de fondul construit cu valoare istorică. arhitecturală şi urbanistică, fiind
susţinut de o concentrare a 1 5 monumente şi ansambluri istorice care justifică potenţialul arheologic şi
turistic ridicat. Din totalul suprafeţei entrului Vechi. cota ce o atinge suprafaţa monumentelor istorice
este de aproximativ 2 ha, reprezintând 7,4 %.
Analiza atentă a datelor arhitecturale şi urbane a condus la propunerea unor moduri de
rezolvare. care să accentueze şi să pa1iicularizeze prezenţa Centrului Vechi în ora�, deoarece clădirile
care formează centrul istoric al oraşului sunt cele mai vechi şi au cel mai ridicat risc seismic. Zona
beneficiază de studii şi proiecte deja elaborate şi de programe de finanţare a interven!iilor în vederea
2

Sursa: Direcţia .ludc·ţeană pentru Cultură,Cultc şi Patrimoniu Cultural Naţionnl Botoşani.
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reabilitării infrastructurii telmico-edilitare. Zona va deveni mult mai atractivă, atât pentru locuitori, cât
şi pentru vizitatori, şi va faciJita dezvoltarea suplimentară a magazinelor specializate, restaurantelor,
cafenelelor, turismului, divertismentului . i a altor activităţi economice.
b. Zmw Culturală Centrală cuprinde o parte din oraşul medieval. S uprafaţa zonei culturale
din centrul oraşului e te de 67, 1 ha. Aici e găse c cele mai numeroase obiective, iar măsurile care
um1ează a fi luate pentnt punerea în valoare şi protecţia construcţiilor vor fi gradate în funcţie de
importanţa i torică. Concentrarea serviciilor cuJturale în zona centrală a ora, ului se explică prin
localizarea tradiţională, dar şi de politica postbelică de urbani m .
c . , Zona c ultural-istorică Popău ţi -a fonnat în jurul Curţii Donmeşti ş i , m a i târziu, a gării
oraşului. In jurul acestui nucleu (9, 1 ha), s-a dezvoltat atu! Popăuţi care a fost înglobat în ora în 1 879
prin decizia Consil iului Comunal.
În afara celor 3 zone exi tă şi monumentele culturale izolate, valorificând imaginea unor străzi
sau c lădiri cu valoare istoriă sau arhitecturală.
Se poate afim1a că municipiul Boto , ani !? situează într-o pozi�e privilegiată printre oraşele
ţării din punct de vedere al patrimoniului cultural. In egală măsură, oraşul are şi un potenţial arheologic
însenmat, care trebuie pus în valoare.
N
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Figura n r. 20 - Zonele şi obiectivele culturale d i n mu nicipiul Botoşan i în a n ul 2007
Zonele cu funcţie sanitară
Până în anul 1 989. asistenţa primară era asigurată de o reţea de dispen. are, care erau
administrate de spitalul .i u?eţean şi care fumizau servicii de sănătate pentru o populaţie dintr-o anumită
zonă (te1itoriu arondat ) . Jncepând cu 1 998, ca urmare a reformei din domeniul sănătăţii, asistenţa
medicală primară se acordă de către medicul de familie. prin cabinetele medicale, populaţia având
libe11atea de a-şi alege medicul de familie.
Serviciile sanitare sunt localizate în zona centrală şi pericentrală a ora�ul u i . Acestea
coordonează cartierele marginale şi determină fluxuri impmiante. orientate dinspre periferie spre
centru. Di stanţa pe care o au de parcurs pacienţii din cartierele marginale până la medicul de familie
sau până la unitatea sanitară este mare. iar lipsa mijloacelor de tran, port reprezintă un obstacol în
accesul la serviciile medicale. Cel mai grav este că tocmai zonele cu populaţie îmbătrânită sau cu
venituri modeste (deci şi cu cerinţe crescute de îngrij iri medicale) au aceste probleme.
Analiza datelor arată că există o lipsă de acces la serviciile medicale legată de standardul de
viaţă precar al unui segment al populaţiei asigurate, problema incluzând şi existenţa co-plăţilor către
sistemul medical din partea beneficiarilor.
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Zona cu unitati sankare

.Zona Spitalului Mavromatl
1-Zona Spitalului de Oatretica &i Ginecologie
li-Zona Spitalului de Pneumoftiliologie
V.Zona Spitalului de Copil
-Zona Spitalului de Recuperare
• Spitale
�� Judete.., MHomae
2� de �
3-Spitllul de Obtnb " Ginecclogie
4-Spilolul de �
� de Copl c.M.... Pw.dleva
6-Spitllul de � SI. Gheorghe

a

e

Cebinel medical Individual
F1rmacll

Conform datelor obţinute de la Serviciile de Statistică ale spitalelor, au putut fi analizaţi
indicatorii activităţii spitaliceşti în perioada 2005-2007. Se poate ob erva că numărul cazurilor din
spitalele botoşănene a cre cut în u ltimii 3 ani ( de la 67622 în anul 2005, la 730 1 7 în anul 2007), însă
cazurile de deces -au menţinut la w1 nivel relativ constant (2,9%). S tarea actuală de sănătate este o
consecinţă a reducerii î11 tem1eni reali a fondurilor pentru ănătate alocate de stat cât şi din bugetul
familiei, di confortului psihic generat de . omaj , insecurităţii sociale, standardului de viaţă scăzut,
creşterii consumului de tutun, alcool şi reformei relativ lente a serviciilor de sănătate.
Discrepanţele în ceea ce priveşte nivelul de servire al cartierelor e datorează dispensarelor
existente înainte de 1 989 şi într-o mai mică măsură noilor cabinete. Cei mai mulţi medici de familie au
preferat să-şi desfăşoare activitatea în vechile locaţii, iar cabi11etele nou-înfiinţate -au grupat, cu
precădere, tot în zona centrală, datorită numărului mare de locuitori.
U nităţile sanitare a căror arie de polarizare depăşeşte l imitele oraşului (spitalele) sunt
concentrate în zona centrală şi zona gării, în locaţii tradiţionale, alături de instituţiile administrative,
financiar-bancare, transport etc.
abinetele particulare de medicină generală, stomatologice şi
laboratoare) înfiinţate în ultimii ani au tendinţa de concentrare în apropierea marilor unităţi sanitare
pentru a prelua o patie din pacienţii acestora şi în cartierele Primăverii şi Bucovina şi pentru a veni în
întâmpinarea cererii foarte mari.
Unităţi sanitare mai sunt amplasate şi pe arterele principale: Calea Naţională, Primăverii.
Marchian. Mihai Eminescu şi în j urul spitalelor.
I ndicatorii acti\'ilii ! i i
spi l a l iccş t i
A nu l / n u me spit a l

Spitalul M�vromal i

nu mii r de cazuri

2005

2007

cazuri c h i r u rgical<'

%

2005

cazuri intcrnări de
ur�cnt�

2005

2007

o/o

2007

cazuri ckrcda ! i

'Yo

2007

2005

32095

33530

4 7,4

4 5 ,4

59,9

58

0.8

1 .2

8239

1 0 1 59

20.4

38,9

50.8

44 . 1

0.4

0.3

Spita lul Sf. Gheorghe

50 1 3

544 1

0.2

o

6

1 ,7

o

o

Spitalul de Psihiatrie

6254

6389

o

o

38,6

40

0, 1

o

Spitalul de Copii
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1 ndicatorii activităţii
spitalicesti
Anul/nume spital

n u măr de cazuri
2005

2007

cazuri chirurgicale

cazuri internări de

%

u rgenta %

2005

2007

2005

2007

cazuri decedati %
2005

2007

Spitalul de Obstrctica si
G i necologi e

1 5026

1 5954

36,8

37,4

98.4

98.7

0, 1

0, 1

Spitalul de Pneumolliziologie

995

1 544

o

o

12

1 3,4

1 ,5

1 ,3

Tabel nr.2 - Anahza mdtcatorilor activttăţii spitaliceşti în perioada 2005-2007
Zonele cu funcţie politico-administrativă
După împărţirea administrativă, prin Legea nr. 2 din 16 februarie 1 968, Botoşanii devin
municipiu şi reşedinţa j udeţului cu acelaşi nume, datorită numărul ui mai mare de locuitori, nivelului de
dezvoltare economică social-politică, culturală ştiinţifică şi o bogată tradiţie istorică. Noua capitală de
j udeţ, în cadrul politicii socialiste de dezvoltare economică a tuturor zonelor geografice, a fost
favorizată prin importante inve ti ţii pentru dezvoltarea industriei.
Funcţia de reşedinţă de j udeţ implică prezenţa instituţiilor cu rol de coordonare la nivel
judeţean care sunt grupate conturând o zonă politico-administrativă, situată în partea centrală
( Cartierul Central) a oraşul ui. Fizionomia acestei zone a rezultat din structura internă şi din conţinutul
social i funcţional care au generat caracterul polarizator pentru viaţa comunitară.

Zonele cu funcţie turistică
M unicipiul Botoşani dispw1e de w1 important potenţial turistic, dar starea generală este departe
de a corespunde exigenţelor de ordin tehnic, economic, ecologic, e tetic, cultural etc., impusă de
politica de dezvoltare de tip european. Patrimoniul natural din municipiu are o valoare recreativă,
estetică şi peisagistică, fiind reprezentat ptin grădinile şi parcurile din intravilan: Parcul "Mihai
Eminescu", Parcul Tineretului, dar şi prin pădurile din extravilan: Pădurea Rediului, Pădurea
Tulbureni, Pădurea Cw·teşti.
Municipiul îşi datorează atracţia turi tică în mod deosebit valorilor antropice. Botoşanii
păstrează o personalitate arhitectonică specifică, multe monumente de arhitectură au rămas intacte şi în
contextul noilor cartiere. E le conferă oraşului di tincţie şi un fannec particular. Cele mai importante
obiective ce alcătuie c patrimoniu l turistic, de ordin istoric . i cultural sunt:

"
monu mente ecleziastice: Biserica " Sf Nicolae Popăuţi, Biserica " A rmenească ",
"
"
Biserica " Sf Gheorghe , Biserica " Uspenia , Mănăstirea Agafton - Curteşti;
•
construcţu cu valoare arhitectonică: Casa A ntipa. Casa Balfosu. Casa Si/ion, Clridirea
Primăriei municipiului Botoşani;
•
edificii culturale: Casa memoriale/ " Nicolae Iorga ", Muzeul Jude{ean Botoşani, Muzeul
Jude(ean (Seqia de etnografie\ Galeriile de A rră " Şr�fan Luchian ", Muzeul Memorial Ocrav
Onicescu4, Tearrul de Star "Mihai Eminescu ", Teatrul de Pripuşi " Vasilache ", Filarmonica de Star.
Biblioteca Jude(eană "Mihai Eminescu";
•
stabilimente de c u l t reprezentate prin biserici : Biserica
S( Ilie " (1 778). Biserica
"
,
" Roser ( l 826). Bisericile .. S( Trei Ierarhi " (1 789}, Biserica S.f ioan (1 750}, Biserica . S,{ Spiridon "
( 1 80 1 ) , Biserica " Sf Nicolae " { 1 808), Biserica " Cuvioasa Pamscheva " ( 1 8 1 6), Biserica .. S,(-ţii
Voievo:::i " ( 1 856), Biserica ., Dwnineca Mare "-( 1 83 8 ) , Biserica . . S.f Dumitru " ( 1 8 3 3 ), Biserica
. , Vovidenia "(l834) ere.
Evenimentele de ordin social-economic şi pol itic de după 1 9R9 au avut un impact deosebit şi
asupra dezvoltării acestui sector, turismul reprezentând dinamica ş i interferenţa cu celelalte sectoare
a le act iv i tăţ i i economice şi soc i a l e . Vechile locaţii au fost privatizate. dar s-au construit �i unităţi
turistice noi din categoria hoteluri/ar, 1 •ile/or turisrice şi al pensiuni/or. Din anal iza structUJii locurilor
de cazare rezul tă că cea mai mare pondere în total o deţin hotelurile (6R,4%) unnate de pen. iuni
turistice urbane (3 1 ,6%). Serviciile turistice sunt dublate. în mod o bi şnui ! de acţiuni ale agen(iilor de
rurism locale. Acestea sunt răsp â n d i t e în cartierele centrale şi peric entra l e şi sunt localizate, în general,
î n apartamente sau la parlerul b locurilor.
•

,.

.

Transferată la M uzeul .Judeţean Botoşani în 2007, datorită retrocedării Casei Manolc Drăghici. propridarul din perioada
interbelică (monument istOJic).
4 Vândut şi dărâmat în 2008 unui patticular, care a construit. pe vechea locaţie a casei memoriale. o clădire etaiată cu birouri.
1
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Zone cu servK:ii turistice

Unitati de cazare 8i masa
, � �·
2.Hoti/Maril
'.Hotlll �
4.Hotll 'TNN'I
5.11c11111 Tu OI.Ib
e.Ho uw.
7. Hotloi RMt•
.. ..... a.n.
t. P.n-... Te • Oub
10 � Ka!Neen
11. P......"... ,_bu
12 � L.MIHII
13. � 0r.4d
14. � Lhto
10i, PenlolunM c... Lu•
te. � MIIttllf' AMort
17' PeMiutiM NvetJo
11. Penla.lnu Lwmina LKUki
• Unitati de alinentatie publica
(restaurata, pizzeri)

..
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Oficiul Postal Botosani 1
Romtelecom

- Zone turistice de agrement
1-Parcul Mihai Eminescu
li-Parcul Tineretului
III-Complex Turistic Lebede
IV-Stadionul Municipal
V-Satul de vacanta Agafton
VI-Parcul Regional de Agrement
Turistic si Sportiv Cornisa-proiect

Strazi principale
Strazl secundare
Calea ferata

Figura nr. 22 - Zonele cu servicii turistice de cazare , masă şi agrement în anul 2007
Spaţiul rezidenţial şi dotările urbanistice

La începutul anului 2006, în municipiul Botoşani, zonele de locuinţe ocupau o suprafaţă de 959
ha, din c are 63, 1 % locuinţe colective şi 3 6,9% locuinţe individule. După 1 989, investitorii privaţi iau
locul tatului în ceea ce priveşte construcţia de locuinţe, piaţa locuinţelor fiind influenţată în mare
măsură de capacitatea financiară locală.
Un număr mare de locuinţe individuale s-au con truit, în 2007, în um1ătoarele zone: ANL
Cişmea-Doboşari (25 locuinţe), A N L Bucovina-Bariera Curteşti ( 14 locuinţe), în cartierul rezidenţial
A lpha Land ( 1 4 locuinţe), iar în viitorul cartier rezidenţial Lebăda s-au construit 4 locuinţe individuale.
Un număr mai mare de locuinţe individuale s-a construit în partea de sud-est şi est a oraşului: cartierul
Tudor Vladimirescu, um1at de Griviţa. Pu.kin, M ioriţa. Aproximativ 30% din locuinţele individuale
au o arhitectura tradiţională, 25% sunt constituite din parter şi mansardă, 20% din locuinţe au un etaj ,
1 5% un etaj şi man ardă, 5% două etaje, 2% două etaje şi mansardă, iar 3% unt duplexuri.
Locuinţele colective aparţin, în cea mai mare parte, unor firme pa;ticulare, di11tTe care cele mai
importante . unt: S.C. Victor Con tmct S RL ( ansamblul de locuinţe Ştefan cel Mare, 2 blocuri de
locuinţe pe strada Trandafiri lor nr. 1 4, alcătuite din parter . i două etaje şi un bloc de locuinţe cu 6
etaje - 3 8 apartamente, pe stTada Ştefan Luchian), MBB Auto ( ansamblu de locuinţ.e colective în zona
ANL urteşti), S.C. Semnal SRL (complex rezidenţ ial cu 7 clădiri pe B-dul Mihai Eminescu). S.C.
Neo tyle SRL ( locuinţe colective pe trada Col. Tomoroveanu). S. . Elsaco Electronic RL ( locuinţe
colective pe strada Nicolae Iorga ), S.C. Prolacom SRL (cămin pe . trada Manole .. ti Deal). În paralel cu
aceste fim1 , Primăria municipiului Botoşani construieşte un bloc de locuinţe cu 6 etaje pe Aleea
Griviţa, 3 coqJuri de locuinţe sociale în cartierul Ci�mea. iar în zona ANL Cişmea un bloc de locuinţe
sociale cu 3 6 de apa;iamente.
A tmctivita teu re::.iden{ialti reprezintă un alt element de diferenţiere zonală. Pentru analiză au
fost folo. ite anchetele ef�ctuate pe un număr de 1 200 de subieqi din toate cartierele oraşului. care au
răspuns la întrebarea: In ce cartier v-a{i dori sâ locuiţi? Se constată că cea mai mare parte a
Jocuitoiilor nu ar d01i să se mute din oraş, nu doar datorită obi .. nuinţei , ci mai ales datorită unui
accentuat ,. patiiotism·· local, cea mai mare pa1ie a locuitOii lor îşi iubesc fomte mult oraşul şi doresc
dezvoltarea acestuia. refacerea lui din punct de vedere economic. Zonele preferate de botoşăneni sunt
cartierele centrale, dar ferite de agitaţia de pe străzile principale.
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Figura nr. 23 - Zonele cu funcţie rezidenţială din anul 2007
Dinamica actuală a spaţiului reziden�al este foarte complexă, contradictorie şi ne electivă;
ocupă paţiile ljbere, înlocuieşte paţiile verzi. A tfel au fost delimitate unnătoarele zone de locwoţe:
a. zonele de locuinţe din partea centrală şi pericentrală unt reprezentate de cartierele de
locuinţe colective, construite după 1 965, cu densităţi mari a blocurilor de locuinţe, înălţimi de pe te 1 O
m, care e djminuează dinspre tradă către periferia cartierului, concomitent cu alterarea aspectului
exterior şi diminuarea confortului. Locuinţele construite în lU11gul principalelor căi de comunicaţii
(Calea Naţională, B-dul M i hai Emine cu, Primăveru) sunt con truite după 1 980, când principiul de
bază era cel cantitativ ( un număr mare de locuinţe pe o suprafaţă re trânsă). Un aspect interesant îl are
Centrul Vechi, care mai păstrează nivelul redus al clădirilor şi fizionomia vechiului târg, în care e mai
simte amprenta locuirii evreilor (cu parter comercial şi locuinţele la etaj ). Aceste clăruri sunt, în
prezent, înu·-o avan ată stare de degradare atât fizică, cât şi a echipamentelor teluuco-edilitare, fiind
ocupate în mare parte de cetăţetu de etnie nomă.
b. zonele de locuinte individuale cu dotâri edi!itare din parf<'a de sud-est şi est (Puşkin, Tudor
Vladimirescu, Luizoaia, Tulbureni) î., i păstrează fiziononua după 1 990 , noile locuinţe respectând în
linii mari arlutectura celor vechi. Calitatea locuinţelor a fost ridicată încă de la construcţia lor, s-a mai
intervenit după 1 990 doar cu recondiţionări şi modemizări . cru1ierele având o den itate medie a
locuinţelor.
c. zone! de locuinte individuale de tip rural. populare şi fărâ dotâri edi!itare, cu un singur
nivel. sunt peciftce cartierelor mărginaşe: Luizoaia, Cişmea, Tulbureni, în zone ce impun probleme de
favorabilitate, lipsite total sau parţial de dotări edilitare. Fizionomia clădirilor, a străzilor, materialele
din care sunt construite (predominant chirpici) şi modul de viaţă al locuitorilor dau acestor caniere un
aspect mai mult rural decât urban.

Activit ălile agricole ot·ăşeneşti

Cu siguranţă.fimc{ia agricolă e te o funcţie prioritar exu·a-oră�enească, însă toate aglomeraţiile
urba11e atrag în jurul lor o erie de activităţi cu profil agricol, în scopul deservirii ariei urbane:
cultivarea legumelor, creşterea păsătilor şi a1umalelor.
Din totalul terenului administrativ al municipiului Botoşani de 4 1 26 ha, o suprafaţă de 1 97 8 ha
este ocupată de terenurile agricole (48%), 204 ha (4,9%) este reprezentată de păduri iar terenuri!<' cu
destinatie speciaIri ( construcţii, dtumuri, ape) ocupă 1 944 ha ( 47, 1 %). Din totalul terenului agricol ( de
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1 978 ha), 1 895 ha sunt in extravilan (95,8%) şi 83 ha în intravilan (4,2%). În structura terenului agricol
o pondere însemnată o de�n terenurile ara bile 7 1 % ( 1 404 ha), um1ate de păşuni cu 2 1 % (4 1 5 ha), de
.fâneţe cu 5% (99ha), de livezi cu 2% ( 40 ha), de vii cu 1 % (20ha).

Organizarea funcţională a spaţiului urban

Dinamica zonelor funcţionale, surprinde evoluţii recente ale structurii oraşului, care pot
constitui baza de plecare pentru elaborarea ipotezelor, strategiilor şi măsurilor de dezvoltare ale
municipiului Botoşani. Terenurile capătă destinaţii diferite de cele avute anterior, zona de locuit se află
în continuă expansiune, iar distanţa către zona centrală sau locul de muncă este din ce în ce mai mare,
solicitând transportul urban. Principalele zone care structurează întravilanul municipiului Botoşani
sunt:
a. Zona cu funcţie industrial-comercială care îşi păstrează vechea localizare a platformei
(din parte de nord-ve t a municipiului), fiind în legătură cu zona transporturilor CFR si cu căile rutiere
(care asigură un transport rapid, cu servicii directe). În zona indu trială s-au instalat după 1 989 atât
comertul cu ridicata cât si cel cu amănuntul care au ocupat în general vechile ateliere, foste hale
industriale, vechi amplasa�1ente abandonate după falimentul unor întrep rinderi. Î n prezent, nu se mai
poate vorbi de o zona monofuncţională industrială în Boto ani. lntr-un proces cvasi-spontan,
neplanificat, părţi importante ale platformei industriale au fost transfonnate în unităţi comerciale en
gros, show-room-uri auto sau sedii de firme pre tatoare de servicii tehnice, magazine alimentare şi
nealimentare, chioşcuri, unităţi improvizate. Procesul de conver ie menţine atractivitatea acestei zone
a ora . ului şi evită declinul acesteia. Areale cu funcţie indu trială apar in ular şi în zona centrală, în
vecinătatea zonei rezidenţiale sau comercială, acestea aparţinând în principal industriei confecţiilor şi
alimentară care nu necesită foarte mult spaţiu.

b. Zona cu funcţie comercială-fmanciar-bancară-administrativă-învăţământ-culturală
sanitară-tu rism-rezidenţială e te o zonă cu funcţii complexe de interes public, cel mai vechi element

constitutiv al ora . ului. Ace tei zone i -a acordat o mare atenţie în perioada socialistă, deoarece au
existat printre cele mai vechi grupări de locuinţe din municipiul care au cunoscut o dezvoltare
accentuată după anul 1 950. Dezvoltarea municipiului a determinat extinderea ace tei zone în lungul
principalelor axe de transport şi in cartierele de blocuri pericentrale ( Primăverii , Bucovina, Mioriţa,
Griviţa). Concentrarea funcţiilor oraşului în această zonă detem1ină fom1area unui n ucleu urban care
e constituie ca unitate teritorială multifuncţională cu dotări de folosinţă periodică: centre comerciale
(Tratoria Center), supem1arketuri, filiale ale celor mai importante bănci din România, instituţii locale
şi judeţene, spa�i reprezentative pentru cultură, agrement, promenadă, spitale, dar şi de folosinţă
zilnică: şcoli, locuinţe multifamiliale sau uni familiale cu configuraţie spaţială deosebită. Condiţia de
bază, a bunei funcţionalităţi este accesibilitatea fără restricţii ce presupune posibilitatea locuitorilor de
a ajunge într-un timp scurt din orice punct al ora ului. Din acest motiv se recomandă exti11derea reţelei
de transport în comun şi în zonele periferice ale oraşul ui.
c. Zona cu fu ncţie comercială-învăţă mânt-cultură-sanitară-turistică-rezidenţială este

cuprinsă fn perimetrul strâzilor: Geo1ge Enescu -8-du/ M Eminescu-Nicolae Jorga-Primâverii şi
Gril 'i(a- Tudor Vladimirescu-Petru Rareş-Calea Na(ionalii. Aceaste zone sunt grupate în j urul

nucleului central şi au caracteristici bine evidenţiate, rezultate ale dezvoltării specifice municipiului
Botoşani. Din punct de vedere social, reprezintă expresia concentrată a vieţii urbane deoarece aici sunt
incluse Piaţa Centrală, Hala Centrală, Bazarul, pre care se întreaptă zilnic un număr impo11ant de
persoru1e, dar şi construcţii reprezentative din punct de vedere cul!ural, şcoli, grădiniţe, cabinete
medicale, spitale.
d. Zona cu funcţie comerrială-învă ţ ă mâ nt-sanitară-rezidenţială cuprinde clădiri de locuit
şi dotări social-culturale de folosinţă zilnică: unităţi comerciale şi de alimentaţie publică, grădiniţe.
şcoli, cabinete medicale, fannacii, unităţi de prestări servicii pentru popu laţie. terenuri de joacă şi
sport. spaţii de circulaţie carosabilă, alei etc. Concurenţa spaţială �i preţurile foarte 1idicate din centru .
determină extinderea zonei multifuncţionale în lungul principalei artere de circulaţie Calea Naţională.
Unele imobilele şi-au pierdut caracterul rezidenţial . în special cele de la parterul blocurilor, fiind
u·ansformate în spaţii comerciale, ·ocietăţi imobiliare, j uridice. cabinete medicale etc., inducând o
diversitate progresivă a funcţionalităţii. Extinderea spre gară este detem1inată de numărul mare de
persoane care u·anzitează zona şi solicită aceste servicii.
e.
Zona cu funcţie de transport şi-a păstrat vechea locaţie traversând şi l imitând partea de
nord-vest a municipiului. Prezintă un nivel comparabil cu perioada dinainte de 1 989 în ceea ce priveşte
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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dotările, echipamentele, lungimea tronsoanelor. Această zonă include gara, autogara, staţii şi triaje de
cale ferată, autobaza.
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Figura nr. 24 - Zonele funcţionale ale municipiului Botoşani în anul 2007
f.

Zona cu funcţie rezidenţial-comercială-agricolă ocupă un loc impottant fiind limi tată la

nivel spaţial de prezenţa zonei funcţionale a transponurilor pe calea ferată (considerat factor de stres)
dar şi de prezenţa pârâurilor Luizoaia,

itna şi Teascu (în partea de nord, nord-est şi Tu lbureni) care

fragmentează spaţi ul rezidenţial. În noul context social-economic, s-a produs o extindere a activităţilor
comerciale. Astfe l , în zona rezi denţială, au apărut societăţi mici ale comerţului cu amănunt u l , destinate
să acopere nece. ităţile populaţiei din zonă şi societăţi ale comet1ului cu tidicata, deoarece . pre
periferie preţul terenwi lor şi a chiriilor este mai redus. Zona predominant rezidenţ ială mai include pe
lângă comeq , i agricul tura care cuprinde suprafeţele planta te din preaj ma locuinţelor (grădinile
locuinţelor individuale), unde se c1il tivă în general legume, viţă de vie, pomi fructiferi.

Î n acest

context zona rezidentială a căpătat o functie complexă pe lângă cea de locuire i cea de asigurare a
'
cadrului vieţii particu tare şi sociale a popu i aţiei. În u l t i m i i ani această zonă s-a e� tins spre comunele :

Răchi!i ( în nord-est ), Curteşti ( în sud-vest), Băluşeni ( în sud). determinând şi o mobilitate teritorială a

populaţiei în spaţ i u l urban.
g. Zona spaţi i l o r verzi, complexelor sportive şi d e recreere care au rol de a !mbunătăţi
microc limat u l , au fo st reduse datorită activităţi lor din construcţii şi activităţi lor de prestări-servic i i .
A ceste zone s e află pe arii restTânse î n pat1ea centrală ( Parcul M i hai Eminescu. Parcul Tineretului şi
S tadionul M unicipa l ) . O altă zonă de recreare se află în . udul oraşu l u i , Complexul Turistic Lebăda. iar
în viitor municipiul Botoşani va avea şi un Parc Regional de Agrement Turistic şi Spotiiv Comişa în
pmiea de sud-vest la ieşirea spre Suceava. Repa1iiţia în teritoriu a spaţ i i l or verzi este neuniformă,
existând diferenţe majore la nivel de cartier, mu lte d intre ele aflându- e la distanţe mari de aceste spaţii

verzi (pot fi amintite catiierele Puşkin, Tudor V l adimirescu, Luizoaia, Manolesti Dea l , Bucovina). La

nivelul cartierelor Central , Primăveri i , M i miţa şi Griviţa suprafaţa parcurilor este insuficientă pentru
numă11.1l mare de locuitori.
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h. Zona cu funcţie agricolă cuprinde terenurile agricole din extravilan (terenuri arabile,
păşuni, făneţe, vii şi livezi), care în viitor îşi vor reduce suprafaţa odată cu extinderea intravilanului
oraşului.
i. Zona cu destinaţie specială de echipare a teritoriului ce include: echipamentele telmico
edilitare, construcţiile aferente căilor de comunicaţii, cimitire, râuri, lacuri, bălţi, canale deschise
pentru evacuarea apelor pluviale.

Concluzii
Având în vedere tendinţele înregistrate în evoluţia oraşului , i transfonnările care au marcat
viaţa locuitorilor, diversificarea funcţiilor şi, corespunzător, a zonelor func�onale, impactul asupra
mediului, devine tot mai necesară analiza detaliată a acestora, conturarea unei in1agini de ansamblu,
evidenţierea disfuncţionalităţilor şi tendinţelor din diverse domenii.
Viziunea de dezvoltare a municipiului a pornit de la unnătoarele elemente: importanţa
regională, afinnarea oraşului ca centru de inovaţie şi oportunităţi, importanţa construcţiei unei
comunităţi primitoare şi a unui mediu local plăcut pentru locuitori şi pentru vizitatori (creşterea
calităţii vie�i), importanţa crescută ce trebuie acordată turismului, dezvoltarea unui mediu de afaceri
bazat pe antreprenoriat, dinamism şi implicare în viaţa comunităţii, un oraş cu autorităţi locale
responsabile şi deschise şi cu cetăţeni activi. Creşterea numărului de agenţi economici, care să solicite
încadrare de personal calificat, precum şi posibilitatea de a dezvolta afaceri pe cont propriu, oferă
oportunităţi pentru persoanele di ponibi.Iizate.
Strategia de dezvoltare a municipiului conţine necesităţi le spa�ului analizat, măsurile de
eliminare a disfuncţiilor şi armonizării dezideratelor. Capacităţile materiale, fmanciare şi spirituale
trebuie să fie potenţate de competenţa şi pasiunea umană, dar şi de gradul de implicare a autorităţilor
administraţiei publice locale, astfel încât aceste strategii să se materializeze, în vederea adaptării la
cerinţele impuse de implementarea principiilor refonnei în toate domeniile de activitate, cu o
direcţionare clară de aliniere la nonnele Uniw1ii E uropene.
Esenţa strategiilor constă în depă irea condiţiei de izolare a municipiului, ca şi di pariţia ideii
de regiune improprie pentru mediul afacerilor, prin punerea în valoare a condiţiilor umane şi sociale.
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LES ZON ES FONCTI ONNELS A U X M U N I C I P AL IT E BOTOŞANI
( Resu me)
Les zones fonctiorme1s aux municipalite Botoşani n ' ont pas beneficie d aucune etude
complexe, etant presente dans le cadre d ' etude regionale ou nationale, qui par leur pecifique el
dimension, ils n' ont penuel pas une approfondie aborder .
Le renseignements ver la vil le Botoşani enhavie dans cette valeureux epreuve presenter une
serie des inconvenients: manque donnee au niveau de quartier, neces aire pour les dislinctions intra
urbaine, manque et1rdes sur les fonctiones el le zones fonctionnel w·bains, manque une aborder
interdisciplinaire .
Les par1icularite geomorpholgies el phytopedoclimalhyque mettre en evidence en fait , de
maniere generale, pour le municipalite Botoşani, celles-ci sont propice relativement, meme si doit
intervenir, pour eliminer disfoncliOlmements.
La personnalite authentique de Botoşani re uite pam1 i : l ' histoire economique et sociale.
conditions naturele propices qui ont fai t une marche excellente tant pour produils agricole el pour le
commerce avec des animales el pam1i le pose a un poinl de depart propice avec le grand routes
commerciales du M oldavie medieval . L 'affim1ation du economie a ete lie par le commerce de transit.
Puis, la viile a devenir un important centre commercial el artisanal . Le mandat de bourg
medieval a ete favoriser par existence d 'une marche de change. Entre le XV-e siecle et jusque
X V I l l -e. dans le Botoşani sont suivant zones fonctionnels ( J . Praj inariu . 2004): le nuc!h1s central
avec mandat commercial nomme « Targul Vechi » : le nuch;us tanneurs avec maisons rudimentaires.
ateliers et une ::.one loge par nob le et commerQant.
Entre les XVII-XIX-e siecles, le commerce a connu une inten ·e developpement , la viile
devenienl dans telle etape le deuxieme centre urbain de pays.
·
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Bogdan CARAN FILOV

GEN EZA I D ENTITĂTII
ÎN MOLDOVA
,
, NATIONALE
(PR I M A J UMĂTATE A SEC OLULUI AL XIX - LEA)
D xistă în istoriografia românească o gamă largă de preocupări asupra procesului de
V modemizare din lumea românea că, proces început prin secolul al XVIII-lea şi care se
dezvoltă în toată plentitudinea a în secolul al XIX-lea. S-a scris imens despre momentele importante
ce au jalonat acea tă perioadă: revolu�a din 1 82 1 şi cea din 1 848, Unirea Principatelor Române,
Independenţa; la fel despre structurile ociale, dezvoltarea economică, despre cultura şi sensibilităţile
epocii. Şi atunci, parafrazându-1 pe Sorin Alexandre cu, despre ce să mai scrii?
Problema conştiinţei naţionale, a formă.rii , i a tra eului pe care 1-a urmat este de o actualitate
trigentă, mai ales prin consecinţele pe care le comportă, poate Ji pentru că explică într-o anumită
măsură starea noa tră de azi , i locul pe care îl ocupăm în lume. In acest domeniu, e resimte nevoia
unor cercetări coerente şi obiective, fiind printre ramurile cea mai afectată de controlul comunist al
producţiilor istoriografice. Dacă în ceea ce priveşte Transilvania, spaţiul a început să fie acoperit, în
pecial prin valoroasele contribuţii ale profe orului Sorin Mitu pentru Moldova există încă un gol
imens.
Aflat în fata unei asemenea teme, cercetătorul are de rezolvat câteva probleme in urmontabile,
altele decât lipsa �nei bibliografii exhau tive. În primul rând, cum um1ăreşti dezvoltarea "conştiinţei",
care ţine de afectiv, de mental şi se lasă greu descoperită în structurile cotidiene ale societăţii. E de
ajuns să unnăreşti lupta politică şi activitatea culturală a unei clase restrânse şi elitare în încercarea de
impunere de u în jo a sentimentului de apartenenţă la na�une? Poate fi suficientă unnărirea
organizării tataie, in tituţionalizarea fom1elor de cultură pentru a surprinde re orturile intime ale
trăirilor umane, legate mai mult de olidarităţile locale şi de rezolvarea problemelor ce ţineau de
upraveţ:uire?
Pe de altă parte, naţionalismul şi consecinţele sale pol fi urprinse mai limpede în faza sa de
explozie , i dezvoltare decât în cea de germinare, iar România nu a fost cutită de "păcatele"
inflexibilităţii naţionale, a cărei pandant nece ar , i tulburător a fost xenofobia, însoţită de variantele
sale, antisemitismul şi intoleranta etnică.
În mod evident, dată fiir;d limitarea cadrelor sale, acest studiu nu îşi poate propune rezolvarea
neechivocă a dificultăţilor schiţate in paragrafele anterioare, ci doar încearcă să arunce o privire de
ansamblu asupra societăţii româneşti din p1ima jumătate a ecolului al XIX-lea, cu precădere asupra
structurilor ce încep timid, dar ireversibil să îşi depăşească stadiul de latenţă. Având totuşi convingerea
că în Moldova conştiinţa naţională nu a fost un dat organic. ci a venit din încercarea claselor elitare şi a
burgheziei în fom1are de a da un rost existenţei româneşti, în contextul construcţiei statale ni s-a părut
potrivit prezentarea acţiunilor ce au avut scopul amintit. De altfel lupta politică a fost strâns împletită
cu d<"finirea identităţii şi legitimarea istorică, a cărei geneză am încercat de asemenea să o schiţăm.
I mboldul în această direcţi vine firesc din dorinţa de înţelegere reală a mecanismelor umane
concentrate în ,,fom1idabila expresie de sensuri care este naţiunea'' (Lucian Boia). Cu atât mai mult cu
cât asistăm la cristalizarea unei identităţi comune europene, de la care ne revendicăm cu mândrie.
Asumarea identităţii naţionale trebuie să vină dintr-o profundă cunoaştere a realităţilor obiective ce au
precedat intrarea în forţă pe scena istoriei a naţiunii române. Este doar începutul unui drum ce sperăm
să S<" concretizeze prin realizări valoroase, dinamice şi inovatoare şi care să detem1ine noi cursuri de
abordare a problemei naţionale.
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Naţionalism, identităţi naţionale şi naţiuni
Dar ce este naţiunea? Cum, şi mai ales de ce apare naţionalismul? În această privinţă există o
paletă largă de variante şi încercări diverse de definire lansate dintr-o multitudine de paliere ale
1
ştiinţelor umaniste: istorie, filosofie sau sociologie • Cu toate acestea, pare a se insinua şi o unanimitate
care converge în sensul de a recunoaşte că definiţia naţiunii nu poate fi cuprinsă în nişte cadre bine
conturate, într-un tipar imuabil. Atunci când se crede că o definiţie a cuprins elementele constitutente
ale naţiunii în totalitate, apar numeroase alte contradicţii care răstoarnă sensul primar al celor
2
afirmate • U nii cercetători au văzut naţiunea ca pe o emanaţie a perioadei moderne, pe fondul
desacralizării religioase, alţii au legat apariţia ei de condiţiile economice ale repectivelor perioade, ori
3
dimpotrivă de evoluţia sincronică a politicului şi războiului . Dar nu există un fir roşu care să străbată
toate concepţiile de pre naţiune confruntate cu realităţile din teren.
Dar absenţa unei definiţii suficientă şi cuprinzătoare nu poate trece cu vederea suita de
contribuţii extrem de valoroase expuse de-a lungul timpului de cercetătorii naţionalismului, din care se
pot decela câteva concluzii fecunde cu privire la unghiurile din care trebuie abordată această problemă,
atât de actuală şi care continuă ă su cite numeroase sensibilităţi au să alimenteze nenumărate
frustrări. Astăzi vedem naţiunile pe scena istoriei, organisme bine definite, a căror coerenţă organică
nu poate fi pusă la îndoială.
Pe te discrepanţele inerente ce se stabilesc între membrii unei societăţi, se aşează naţiunea,
legând prin ţe ături invizibile, dar conştiente, mase largi de oameni, care ajung, astfel, să fonneze acele
4
"comunităţi imaginate" ale lui Benedict Anderson •
Membrii unei naţiuni au în comun elemente distinctive ale apartenenţei lor: rasa, limba, religia,
teritoriul pe care locuiesc sau istoria, ceea ce i-a îndreptăţit pe unii cercetători ai naţiunii să vadă în ele
părtile constituente ale natiunii încă din Antichitate. Este teoria "vechimii ubiective" opuse
'
5
"m� dernităţii obiective" în ceea ce priveşte vechimea naţiunilor. Î n pofida argumentelor pe care le-ar
putea identifica adepţii primului punct de vedere, credem că una din caracteristicile fundamentale ale
6
naţiunii este tocmai modernitatea sa .
Naţiunea a apărut ca fenomen atunci când a fost nevoie de ea şi s-a insinuat în cadrele noii
ocietăţi moderne, industriale, pe fondul desacralizării. Această societate îşi con truise tructuri cărora
vechiul fond de adaptibilitate nu le mai făcea faţă. Ordinea divină instaurase în societatea medievală
un sistem rigid de clase sau ordine, cuno cuta împărtire tripartită în oratores, be/latores, laboratores.
Î n frw1tea statului medieval e afla monarhul, reprez�ntant al lui Dumnezeu pe pământ, a cărui putere
coercitivă era exercitată, uneori în consonanţă în Biserica, deseori în contradicţie cu aceasta. Universul
oamenilor medievali era reprezentat de comunităţile locale, iar identitatea la care se raporta era de
esenţă religioasă. După Reforma religioasă şi modernizarea indust:Jială, omul îşi pierde încrederea în
vechile simboluri de putere . i însuşi me ajut religios pe care acestea se sprij ineau. Comunităţile de
oameni de la care se cerea upunere şi coerenţă trebuiau organizate în raport cu aceste rea lităţi. Forţa
simbolică a naţiunii a fost răspunsul la alternativa hao ului general. Naţiunea a venit să umple "golul
emoţional lăsat de retragerea, dezintegrarea sau încetarea valabilităţii unei comunităţi sau reţele
"7
autentice
Tendinţa spre unitate a fost constant prezentă în imaginarul umanităţii . O regăsim în uni tatea
Imperiului Roman, ca structură politică, dar şi în unitatea lumii creştine (Respub/icn Christiana) sau în

1 S i mona N icoară . Nntilmea modernă. Mituri. simboluri. ideologii, Edit .. Acc�nt'', C'luj- apoca.

2002. p. 9.

2 Este şi concluzia la care iljungc unul din cei mai buni cunoscători a fenomenelor naţionali>lc: H ugh Scton -Wntson, rcmarcii

:

�·a�·!(jf!l'f>.

i iu11i e "�: la
lo.tiWII�{ionalismu/ 1i1 bwopa, Eu il. .. Polirom", la�i. 2000. p. 2 3 .
prc/enţa in_urs Al�enua/1 . Pre� ·::
.
O anah7..<1 lucJda ŞI de malta ţmuta şlnnţliJca asupra stud11lor legate de naţHlnah"n se rcgi'1s�şt.: la Anthony D. Smlth

1\'a{ionufi,m şi motlcmi.1m: 1111 l'tudiu critic al rcoriilor rcrmtc cu pri1 ire la 1111{iunr•

>ii IW{ionali�lll, Editura .. Epigr�t". C'hisin�u.

2002: autorul clasi ficf1 studii il' na!ionalisll' în câteva categori i : ..ahorclarea nrganicistf1" ver.us ..abordarea voluntarislă". abordarea

pcrcnialistă" vrrsus .. abordarea modernistă" sau ..abordarea socio-construc!ionistă" versus ..abordarea etno·simholică"; a S<'
vedea �i M i rela Luminiţa M urg<·scu . l'o.H/a{â. în Na{i1111i şi 110fiOI1olisme. Editura . ,Corint", Bucllr('Şli. 2002,

pp. 1 77- 1 71;.

4 Autorul cxplicii că membrii unei naţiuni nu St' cunosc intre ri. dar îşi imagint:a/11 apanmenţa comună la c01vu l naţi un i i :

v..:t.i

Bcn�xiicl Anderson. Conumitâti imaginate. Hl:f/<'c{ii awpra originii şi râsp1indirii IW{ionalimw/ui, Edil. . .lntq,�<� l". Bucwqti.

2000,
p.
�

Ibidem.

I l şi passim.

p. 1 O.

' E.J. Hobsbawm, Natiuni şi na{io11alism din 1 7811 pânâ 1i1 pre=ent. Program. mit. realitati'. Edil. ..Arc". Chişinău, 1 997. p. 1 6 şi
Ullll.

7 Ibidem. p.

1 28

4X.

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

Bogdan Caranfilov, Geneza identităţii naţionale În Moldova (prima jumătate a secolului al XIX-lea)
comunitatea oamenilor de l itere şi nu numai aparţinînd Renaşterii

au c urentelor i l uministe. Odată

pierdută unitatea lumii, ea avea să se împlinească individual, prin fiecare naţiune în pa1ie"8.
"
Dar cui îi revenea sarcina de a construi naţiunea? Evident, statului, ingurul în măsură să deţină

întreg arsenalul nece ar. Premisele existau, dar era necesar să fie valorizate

i canalizate în direcţia

corectă. Şi aici ne lovim de dificultăţile înţelegerii obiective a fenomenului, în sensul anteriorităţii

statului faţă de na�une sau a naţiunii faţă de stat. Stadiile prin care trece naţionalismul sunt multiple; în

ace t sens putem face din nou apel la teoreticienii naţionalismului. Pe noi ne preocupă însă faza sa de

genninare, de naştere sau, după caz de crea�e. Ori, repetăm, modernitatea pare a fi principiul care stă
la baza apari�ei naţionali mului. Evident, nu se poate nega caracterul peren al c u lturilor, doar că

acestea în raport cu modernismul au generat fenomenul naţional ; l a fel de drept este că se poate vorbi,
in unele cazuri, chiar de o inventare a culturilor care să se muleze pe caracterul
tate.

Emst Gellner a propus,

"

naţional" al noilor

ub semnul metaforic al mariaj u l u i dintre stat şi cultură, o delimitare

teritorială a zonelor europene în care ace te fenomen a avut loc9. O primă zonă ar cuprinde putemicele

state Franţa, Anglia, Spania sau Portugalia, a căror cetăţeni aveau conştiinţa identită�i, astfe l încât
trecerea la na�onalism s-a făcut relativ uşor, sau altfe l

mireasa (cultura). Conştiinţa apartenenţei l a stat a penni

naţionale.

pus, aici existau atât mirele (statul) cât ş i

un s o i de docilitate în receptarea educa�ei

A doua zonă este c ircurn eri ă I mperiului Romano-Gem1an, teritoriu pe care s-a dezvoltat două

puternice culturi, cea germană şi cea ital iană; pe de altă parte aceste zone au cunoscut o puternică

mireasa" exista şi era
"
mirele". Aceste culturi aveau nevoie de protecţia unui stat puternic, care,

fărămiţare teritorială pe parcur u l întregii perioade medievale. Cu alte cuvinte,
disponibilă dar l ipsea

"
evident trebuia să ofere în primul rând unitatea naţiw1ii.

în fme, zonele 3 ,i 4 ar acoperi teritoriul Europei de E t, o zonă foarte fluidă din ace t punct de

vedere, ceea ce face această delimitare oarecum di cutabilă mtrucât c uprinde şi statele Europei

Centrale, la care se poate decela existenţa unor importante culturi sau, cel pu�, a unor premise

culturale. (Polonia i Ungaria pot fi exemple în ace t en ). Aici e remarcă absenţa statelor naţionale,

pe de o parte, dar şi a culturilor naţionale, pe de altă parte. A fost misiunea e l i telor politice de a

construi statul, oferindu-i totodată legitimarea prin căutarea unui trecut glorios şi justificativ în acest

ens. Era nece ară atât apariţia "mirelui", cât şi căutatea mire ei". Agresivitatea naţional i tă a acestor
"
e explică şi prin acest fenomen10. De altfel, în aceste cazuri, mireasa" lui Gel lner a fost mai
"
mtâi siluită şi, mai apoi, târâtă cu forţa la al tar.
state

Şi, totuşi, ce detem1ină o naţiune? Am putea spune că elementul fundamental este

toate naţiuni l e au înglobate grupuri etnice diferite (cazurile Belgiei sau Elveţiei

rasa. Dar

unt ilustrative),

situaţie cu atât mai pregnantă în seco lul în care se constru ia naţiunea şi care era martora flexibi l ităţii
graniţelor.

Religia, dar Refonna, ca să luăm un singur exemp l u, a produs ample diviziuni confesionale

în cadm1 acelora , i comuni tăţi naţionale. Limba, dar la 1 789, pe teritoriul francez puteau fi auzite peste
50 de dialecte. Trecutul comun? Câte din statele actuale se pot mândri cu aceea . i confonnaţie fizică
încă din Evul Mediu, sau măcar din epoca modernă'1

Pe te toate acestea. probabi l cel mai puternic factor a fost voinţa cetăţenilor de a se integra într

o comunitate. "Forţa integratoare a naţiunii . -a dovedit, politic vorbind, extrem de putemică"1 1 • De aici
caracterul "imaginar" şi ,.imaginat " a l naţiun i i , despre care ne vorbeşte Benedict Anderson. Oameni

care nu se cuno. c între ei se . imt solidari, legaţi unul de altul p1in dorinţa de apartenenţă la un anumit

grup, dorinţă determinată probabil din motive de securi tate şi conştiinţă identi tară. ,.0 naţiune e te prin
urmare o mare comunitate soli dară ( . . . ) Ea pre. upune exi. tenţa unui trecut, , i totu, i se concentrează în

prezent într-un fapt palpabi l, acel acord, acea dorinţă dec larată de a continua conveţuirea" ( Ernest
Renan). Naţ iunea nu este o , .fiică a memoriei'' pentru că ea trebuie să facă un compromis cu trecut ul în
sensul de ui tare a atrocităţi lor care au caracterizat comunităţi le umane.

E greu de identificat punctul de origine al i rumperii naţionaliste. Europa luminilor era

cosmopol i tă. dar ea a permis afirmarea reflecţii lor cu p1ivire la delimitarea popoarelor. individua l i tatea

Lucian Boia . Douci Sf'COII! de mitologie 1Wfioualrl, Edil. .. Humanitas". Bucureşti, 1 999, pp. 1 1 t 2 .
" Emcst Gellner, Nationalismul. Edil . .,Librom Antet SRL", Bucureşl i. 200 1 , pp. 53-60 .
1 0 Delimitarea celor patru zone terinoriale �e regăseşte şi la Urs Allcnnan , Prel'iziunile.. . . pp. 454 7: zona 4 revine lotuşi foslului
teritoriu al Uniunii Sovietice.
1 1 Hagcn Schulze. Stat şi natiuni' 1i1 is toria europeană. Edil. .. Polirom". laşi. 2003. p. 1 O 1 .
x

·
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12
lor şi rolul pe care îl comportau în istorie . "Spiritul legilor" a fost tovarăş de drum cu "spiritul
"
popoarelor . Revoluţia franceză a creat, fară îndoială, ireversibilitatea noţiunii de cetăţean, conştient
1
de drepturile pe care i le conferă apartenenţa la statul fi·ancez 3 . De altfel, francezii au perceput această
apartenenţă ca pe o alegere voluntară, spre deosebire de teoria germană a naţiunii care pune accent pe
predestinarea etnică. Revo l u�a nu a creat tatul, dar a fost intermediarul necesar pentru trecerea la
statul-naţiune; din acest punct de vedere 1 789 este impulsul decisiv în apariţia naţiunilor. Din acest
moment vom asista la apariţia unei multitudini de state naţionale.
Dar apariţia statului, care grupa comwlităţi cu afinităţi culturale, nu era uficient pentru apariţia
naţiunii. Statul în scllimb a creat propaganda naţionalistă care a aruncat în luptă mij loace moderne de
inoculare a ideilor na�onaliste: teatrul , presa, muzeul şi, în pecial, învăţământul . Factorul lingvistic
fiind primordial, s-a acţionat fenn în această direcţie, cea a unificării lingvistice şi a apariţiei limbilor
t
l iterare 4 • Mijloace moderne de comunicare au favorizat integrarea şi solidarizarea cetăţenilor în cadrul
naţiunii.
Peste toate, c urentul romantic a aşezat ţesătura mitizată a trecutului i toric, ceea ce a contribuit
enorm la individualizarea na�unilor. "Rădăcinile" istorice contribuie la caracterul de unici tate, dar şi a
mi iunii cu caracter mi ionar cu care era înzestrată naţiunea. Fiecare din ele a a , ezat la temelia
existenţei sale mituri fondatoare, înaintaşi glorioşi. Comunităţile preistorice au deveJlÎt, fără voia lor,
precursorii comunităţilor moderne. Cazul francez, definit de M are B loch drept "obsesia originilor",
este emblematic în acest sens. Vechi eroi antici sau medievali au fost dezgropaţi şi ridicaţi la rang de
fondatori ai popoarelor: germanii îl aveau pe Hernlinius, francezii pe Vercint01ix. Mitologia naţională
a imaginat un întreg cortegiu de sărbători îşi simboluri naţionale sacaralizând practic naţiunea.
Aşadar, statul, prin nlÎj loace specifice, creează na�unea . i nu invers. Analiza asupra apariţiei
naţiunilor ne înderptăţeşte să credem, împreună c u Hobswam, că naţiunea este o consecinţă a statului.
Statul a fost catalizatorul capabil să adune în jurul ău indivizii, ă wlifice teritoriul, să pernlÎtă
normarea l imbilor na�onale, să instituţionalizeze cultura.
Nu in ultimul rând, orice tentativă identitară se real izează inerent prin raportarea la celălalt.
Oricât de putenlică, identitatea naţională nu este suficientă prin ea însăşi şi trebuie in pennanenţă
scoase in relief trăsăturile distincte ce individualizează naţiunile. Graniţele etnice au devenit frontiere
de intoleranţă . i de aici a mai fost un pas până la apariţia xenofobiei, antisemitismului, urii faţă de ceea
ce este străin şi corupe spiritul naţional . Pe eama na�onalismului -au aşezat multe "păcate" tradu e
in purificări etnice, genociduri sau conflicte de amploare precwn cele două războaie mondiale. A tăzi
naţionalismul pare obosit, sleit, măcinat de ace te conflicte, dar aceasta poate fi doar o iluzie, fiind
cunoscută explozia naţionalistă după căderea comunismului, când toţi prevesteau stingerea pasiunilor
naţional i te. Rămâne ca viitorul, care pare să in1agineze o nouă structură ce îşi doreşte să estompeze
naţionalismul, să dea răspunsul la aceste nelămuriri.
Am î11t:reprins ace t excurs ca pe o introducere în problematica atât de delicatâ a naţiunii, cu
scopul de a descifi·a complexele mecanisme care au con truit una din cele mai putenlice "inventii''
umane. Scopul fiind definit, perăm că mijloacele au fost adecvate. Î nţelegerea fenomenului pe plan
universal va înlesni înţelegerea sa în cazul Moldovei, care, ca patte din angrenajul european, a
procedat în consonanţă cu acesta, adăugând evident nuanţele specifice. Vom um1ări în capitolul
"
w111ător geneza identităţii naţionale moldovene şi "chinurile na terii care au procedat acest proce .
Geneza identităţii n aţion a l e în M oldova

Dacă naţiunea, aşa cum au alinnat mai mulţi gândit01i, s-ar caracteriza prin 01igine comună.
limba unitară. trecut ist01ic :i religie specifice. ca şi prin unitate teritorială sau economică, românii. în
cele două secole ale con trucţiei naţionale. au dorit să se identifice în fiecare dintre acestea.
Având un traseu istoric sinuos şi a�ezaţi într-o zonă complicată din punct de vedere geopolitic,
românii au căutat debuşeul existenţial în constructul imaginar al naţiuni i. Î ncă din Evul Mediu, Ţările
Române au cunoscut fom1e de suzeranitate străină. amputări teritoriale sau au fost nliza jocurilor
strategice zonale. Reprimaţi pe plan politic. incapabili să se exprime în plan statal, moldovenii, ca şi
muntenii sau ardeleni. au dezvoltat o largă mitologie naţională pe care au aşezat-o la baza viitoarei
11

Ulrich lm Hol: Europa luminilor. Edil. ..Polirom"'. la�i. 2003. pp. 209-2 1 3 .

l) O bună introducere asupra acestei problematici giisim la Dominiquc Schnapper. Comunitatea cetă{enilor. Asupra ideii

moderne de natiune, Editum ,.Para lele

45'', Piteşti, 2004.
Refonna. mai ales prin traducerea Bibliei în limbile naţionak: omogenizarea

14 Un rol asemănător în nonnarca limbi lor 1-a jucat

lingvistică germanf1 care a prL'Cedat apariţia statului est<: mă11urie în acest sens.

1 30

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

Bogdan Caranfilov, Geneza identităţii naţionale În Moldova (prima jumătate a secolului al XIX-lea)

construcţii statale. Fiind prin excelenţă opera romantismului, ea a fo t mult potenţată în perioada
regimului naţional-comunist.
Fenomenul nu a fost întâmplător. Dezvoltând o serie de complexe faţă de civilizaţia europeană,
elita politică românea că a ştiut să î . i găsească calea construcţiei institu�onale tocmai prin preluarea
modelelor occidentale de dezvoltare. Ţările Române au reprezentat, aşa cum s-a spus, o insulă de
latinitate într-o mare lavă. Ca de cendenţi ai Imperiului Roman, le-a fost facil românilor să se
identifice ca mo , tenitori ai civilizaţiei europene comune. Ca în cazul multor alte popoare, una din cele
mai dezbătute probleme a fost cea a originilor. Procesul a fost îngreunat de apariţia teoriei
imigra�oni te a lui Robert Roesler, care a generat o serie de controverse nestinse până azi. Aşa cum
arată Lucian Boia, compromisul de a identifica în strămoşi pe daci şi romani a fost o inteză dificilă15.
Şcoala Ardeleană, care a influenţat profund şi gânditorii moldoveni, a elaborat teza latinităţii pure a
românilor, chiar cu preţul defonnărilor şi exagerări lor în prezentarea faptică; după care s-a instaurat un
ecl:li libru, rolul dacilor fi ind şi el recunoscut, pentru ca, mai târziu, ă se ajungă din extrema cealaltă,
cea a upravalorizării rolului dacilor în etnogeneza românească. Acest fapt servea excelent
demonstrării vechimii şi continuităţii români lor pe acest teritoriu, una din obsesiile majore ale
nationalistilor români.
E� l Mediu -a dovedit o sursă inepuizabilă din acest punct de vedere. În pofida divizării
teritoriale, s-a scos în relief unitatea românească, fie ea spirituală ori economică. Este o altă paradigmă
a identităţii româneşti; de altfel a p ira�a spre 'Imi tate este un dat universal . În condiţiile în care elita
politică românea că milita pentru Unirea Principatelor Române, era firească căutarea argumentelor
relevante în acest ens. Pe ace t fond s-au dezvoltat şi alte idei au complexe, precum cel al "cetăţii
asediate". Românii s-au identificat ca apărători ai Creştinătăţii, aşezaţi în "calea tuturor răutăţilor", în
antiteză uneori cu occidentalii, ceea ce explica decalajul Est-Vest. O astfel de individualizare explică
atitudinea fată de străini, care a devenit una de respingere, de frică generată şi de "obsesia
complotului" 1 6. Rolul de victimă este un dat al existenţei române . ti .
Spre deo ebire de alte zone, mai exi t ă o specificitate tipic românească, deşi n u numai, si
anume absenţa unei ela e de mijloc ca intermediar logic şi nece ar17. În aceste condiţii a revenit clas�i
boiere ti rolul de a î i a uma atât programul politic cât ,i pe cel naţional 1 8. Ace . tia s-au remarcat atât
prin rolul de beneficiari ai ideilor occidentale, ilumini te au romantice, dar şi ca factor activ, cel puţin
cu începere din secolul al XVl ll - lea prin plecarea la studii în străinătate a fu lor de boieri români, ceea
ce le-a penni contaminarea cu ideile europene ale timpului şi deschiderea de noi orizonturi. Înlăturată
de la conducerea ţării, boierimea română a dezvoltat o reacţie de respingere faţă de contextul oriental
al otomfinilor şi, drept unnare, de apropiere faţă de valorile civilizaţiei europene.
Incet-încet, această influenţă s-a făcut sim�tă la toate palierele de exi tenţă ale boierimii
române, în chirnbarea co tumelor orientale, moravurilor sau atitudinilor. Pătrunşi de spiritul
occidental , i fiind conştien� că îşi asumă o misiune istorică, elita politică românească a imaginat
construcţia statală . i identitară românească după model european şi în funcţie de conjuncturi le
intema�onale ale timpului respectiv.
·

A c t' i u nea pol i t ic ă

În ecolul al XVI l l -lea Tările Române cunosc o perioadă extrem de dificilă în cadrul dezvoltării
lor. Societatea românească cu �oaşte "un şir de crize, care îi destramă vechile structuri"19. În primul
rând se manifestă criza sistemului fanariot, instaurat din 1 7 1 1 în Moldova, şi care potenţează aspectele
negative ale dezvoltă1ii generale. Apoi, este criza generală a I mperiului Otoman, aflat în reflux
continuu, cu repercusiuni asupra Ţărilor Române, traduse în agravarea dependenţei faţă de otomani.
De asemenea, Ţările Române au devenit teatml de război a numeroaselor conflicte turco-austro-ruse.
deseori cu consecinţe ce grevau asupra teritoriului românesc.

Lucian Boia, ls10rie şi mii i11 co11ytiillţa ronuineuscii, Edit. ..1 lumanita,.. . Bunu �ti, 1 997, pp. 9 1 - 1 1 4 .
Simona Nicoară . .Naţiun('(/ 17/odemri. Mituri. . . . p. 2 1 5.
17 Pentru acc·astii problematic;! este loat1c util clasicul studiu al lui Ştcl�11 1 Zcktin. /Jurgllcciu ronuinâ. Originea şi rolul i'i istoric,
Edit. .. Humanitas", Bucuresti. 2006.
" Un loa11e elocvent studi� în acest sen. regăsi m la Gheorghe Platon. Al. Florin-Platon - Boierimea din Ma/dom 1i1 secolul al
XIX-/ea. Co111ext european. el'olu[ie socială şi politică (date statistice şi obserl'a[ii istorice}, Edit. Academiei Române. Bucureşti,
1 995.
'" Gheorghe Platon. Romii11ii in 1·eacul comtrucriei nationale, Edit. ..Enciclopedicf1.., Bucureşti. 2005, p. 1 8 .
tj
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Aşa cum am văzut, boierimea moldoveană fu ese. înlăturată de la exercitarea puterii, ceea ce a
impietat foarte mult a upra libertăţii sale de acţine. Intr-un context politic ostil, mai ales prin
frecventele chimbări sau permutări ale donmitorilor fanarioţi, "ari tocraţia românească a reprezentat
elementul politic stabil, de continuitate"20. De asemenea, aşa cum am subliniat, boierimea a umplut şi
golul existent în lipsa unei burghezii nationale.
Din lipsă de opţiuni, aşadar, tactica de luptă a boierilor români a fost mult limitată. În secolul al
XVII I-lea, cel puţin, ea a constat într-o abundenţă de memorii , i proiecte politice adresate Marilor
Puteri i care priveau reorganizarea sistemului intem şi afirmarea juridică intemaţională. E greu de
decelat din aceste memorii politice un veritabil program naţional, cât o încercare de preluare a
structurilor de putere; mai târziu, in ace te programe se va insinua şi argumentul naţional.
Marile evenimente din istoria românilor, cu precădere cele din secolul al XIX-lea, au fost
po ibile doar în contextul unor anumite conjuncturi intemaţionale. Fără a minimaliza rolul jucat de
elita românească, care a ştiut să îşi joace cartea atunci când a fost nevoie, este evident faptul că
evenimentele exteme care se precipitau au servit drept cadru luptei pentru afmnarea naţiunii române.
Este şi cazul ridicării lui Tudor Vladimirescu, pregătită de mişcarea naţională greacă şi susţinută de
boierin1ea română, dar care a alunecat repede pe panta unei revolte sociale. Deşi, Revoluţia din 1 82 1 a desf"aşurat în Ţara Românească, ecourile sale au fost resimţite şi în spaţiul moldovean. Consulul
austriac la Iaşi nota că "Principiile trân1biţate de Tudor Vladimirescu şi anume: înlăturarea domnilor
fanarioţi, restaurarea vechilor capitulaţii cu Poarta, înfrângerea amavolniciilor şi stoarcerilor boiere . ti
şi înlăturarea justiţiei de clasă sunt primite cu mare bucurie şi proslăvi te în mod public de târgoveţii
moldoveni, de mica boierime şi de ţărănime care gem sub apăsarea domnilor fanarioţi i a marii
boieri mi solidară cu ei. Această doctrină demagogică cu siguranţă că va găsi aderenţă . i in Moldova
( ... ) dacă nu se va pune din vreme stavilă ei"2 1 . De altfel, cauzele mişcării lui Tudor erau identice cu
cele din Moldova, iar consecinţele au fost în aceeaşi măsură pentru ambele Principate.22 Sfărşitul
Revoluţiei a dus la o nouă emigrare masivă a boierilor moldoveni, care aveau să incorporeze
obiectivele urmărite de Vladimirescu intr-o nouă serie de memorii. În acelaşi timp, are loc în Moldova
înscăunarea primului domn părnântean după lungul secol fanariot, Ioniţă Sandu Sturdza.
Revoluţia sârbă, mişcarea lui Tudor Vladinlire cu precum şi revoluţia greacă începută în 1 82 1
au readus în atenţia Marilor Puteri gravitatea "problemei orientale". Principatele Române tind ă e
desprindă din conditia umilitoare de simple raiale ale Imperiului Otoman i î i afirmă cu tărie
interesele. În acelaşi · timp, puterile europene realizează că apariţia unui stat-t�mp�n între o Au trie
extensivă i o Ru ie hrăpăreaţă ar putea fi un punct de echilibru în fluida zonă balcanică. În conştiinţa
europeană îşi face apariţia timid problema românească.
Donmiile regulamentare au în enmat un relativ progres în cadrul organizării inteme. Ca
reprezentant al boierimii mici şi mijlocii, loniţă andu Sturdza a încurajat apariţia w1ei serii de proiecte
de refom1ă menite să înle nească afim1area acestora în administrarea ţării23. Este şi cazul unuia din
"
cele mai importante proiecte ale timpului, respectiv aşa-numită "constituţie a cărvunarilor , atribuit lui
Ionică Tăutu, cunoscut pentru activitatea sa în acest sens. Documentul, un veritabil proiect de
constituţie, prevedea principii moderene venite pe filiera franceză, precum separaţia puterilor in stat,
egalitatea în faţa legii sau instituirea meritocraţiei.
Pe plan extern, însă, a fost nevoie să izbucnească un nou război ruso-turc, încheiat, în anul 1 829
prin pacea de la Ad.rianopol: această pace a fost deseori văzută în istoria românilor drept o piatră de
hotar prin consecinţele pe care ea le-a comportat asupra Principatelor Române, în sensul ieşirii de sub
influenţa turcească, chiar dacă cu preţul sp01irii influenţei ruse.
Acest conflict a adus cu sine ocupaţia militară a celor două ţări române: paradoxal, pe tem1en
lung, ocupaţia se va dovedi benefică. Administraţia celor două Principate a fost încredinţată
generalului Pavel Kiseleff, un bun administrator şi reformator în sens iluminist. Pe lîngă câteva măsuri
cu caracter intem. K iseleff a impulsiona! adoptarea primelor acte cu caracter constituţional,
Regulamentele Organice. Semnificativ era faptul că Rusia accepta faptul că Unirea Principatelor era
un obiectiv dezirabil şi necesar. În secţiunea a V-a din Regulamentul Organic al Tării Româneşti
stipula că .,Începutul, religia. obiceiurile şi ceea de un fel limbă a sălă�uitorilor într-aceste două
·

Platon, Al. FIOtin-Piaton, Boierimea din Moldova. . . . p. 1 32 .
21 Gheorghe Plalon, Geneza Revoluţiei Române de la 1 848. Edi t . Universită!ii ,.AI.I.Cuza"', laşi, 1 999, pp. 86-87.
22 N icolae lsar. lstoria modernă a românilor 1 77411 784 - I 'JI8. Edit. Universitară, Bucureşti, 2006. pp. 70-7 1 .
l) Ibidem, p. 74.
2" Gheorghe
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prinţipaturi, precum şi cele deopotrivă trebuinţă sunt destule elemente de o mai deaproape a lor unire,
care până acum s-au fo t poprit şi

-au zăbovit numai după împrej urări întâmplătoare şi cele urmate

după dânsele bunile dobândiri şi um1ările folositoare ce ar odrăzli dintr-o apropiere a acestor două
popule, nu pot fi supuse la nici o îndoială; începuturile, dar, s-au aşezat într-acest regulament prin ceea
de un fel clădire a temeiurilor admini trative din amândouă ţările "24.

Evident, revoluţionarii paşoptişti au respins Regulamentele Organice ca pe o legiuire impusă de
Rusia şi care păstra un statut privilegiat al boierimii, statut incompatibil cu obiectivele romantice ale

epocii. Dar Regulamentele aveau meritul de a fi aspirat într-un text unitar multe din cererile boierimii
prezentate Rusiei ţariste. În martie 1 83 1 , Kiseleff avea să declare: "( . . . ) iată starea asupra căreia, rând
pe rând, oamenii luminaţi din amândouă Principatele au atras atenţia asupra Curţii ruseşti. Aceste

plângeri repetate au dat P uterii protectoare o însemnată indicaţie că nevoia unei reorganizări a

regimului lăuntric al ţării Dumneavoastră se simţea adânc ( . . . ) comisa călăuzită de instrucţiunile

guvernului care o-aveau ca temelie decât chiar plân erile dumneavoastră, a terminat, în sfărşit, acest
"�
proiect al Regulamentului organic ce vă e prezentat 2 .

Fără a fi fost revoluţionare, regulamentele au meritul de a fi statuat pentru prima dată w1 cadru
"
j uridic eficient pe care se vor grefa gem1enii "partidei naţionale . Ele au pem1is exprimarea politică a
marii boierimi prin prerogativele ale, dar şi a boierilor de treaptă inferioară prin opoziţia pe care au
exercitat-o; e drept, de a emenea că, pe plan cultural, Rusia a instituit o severă cenzură în spiritul
Congresului de la V iena pentru stăvilirea spiritelor Liberale.

Ocupaţia rusească a mai avut meritul de a potenţa în Principate spiritul a multe din ideile

occidentale ale timpului, fie prin intennediul legiferării , fie prin intermediul ofiţerilor ruşi; vorbitori de
limbă franceză, ceea ce a stimulat adoptarea în Principate a modelelor ocietale franceze. I n 1 834, ruşii

s-au retras din Principate, investind noii domni : A lexandru Ghica în Ţara Românească şi M ihail
Sturdza în Moldova.

Deceniul care a precedat Revoluţia din 1 848 a reprezentat o inten ificare rară precedent a luptei

naţionale din Mo ldova, în conjuncţie cu emulaţia europeană declanşată în această perioadă. Este o

tendinţă remarcată şi de observatorii trăini, ca de exemp lu, consu lul francez din laşi, H uber, care nota

că "boierii şi ţăranii, mai mult decât oricând în trecut, au entimentul dragostei de atrie" şi că
E
"donmi!orul în ăşi nu neglijează nimic pentru a in pira mol doveni lor gustul naţiona lităţii" 6 .
in 1 839, în Moldova, a ieşit la iveală exi tenţa unei mi, cări numită "Conjuraţia confederativă " ;
ea reprezenta "expresia unei preocupări largi de transfom1are a societăţii române . ti care interesa
întreaga clasă politică"27. Mişcarea condusă de cornitele Leonte Radu aspira spre autonomie internă,

garanţie colectivă dar , i realizarea unei confederaţii cu Ţara Românea că

caracter radical, Conjuraţia a readu în prim-plan programul naţional .

i Serbia. Fără a avea un

Condiţiile specifice, dintre care amintim regimul intem ş i vecinătatea R u iei n u a u pennis
"
"partidei naţionale să elaboreze o mişcare revoluţionară de amploare, aşa cum a fost cea diJ1 Ţara
Românească. Adaptând o tactică lega listă, prudentă, boierii moldoveni au reuşit doar convocarea unei
"
adunări a notabil ităţilor care a redactat documentul programatic " Petiţia proc lamaţie (martie 1 848), în
35 de puncte şi care viza o schimbare moderată a regimului intem.

Specificul moldovean

Am arătat în paginile anterioare cum . i-au făcut pătrund rea în paţiul românesc ideile originii
latine a român ilor şi curentul francez care provoacă mutaţii în vechile structuri de gândire. Cum tudiul

nostru este circumscris Moldovei, se impune nuanţarea specificităţii acestui teritoriu în rapor1 cu
celelalte provincii românest i .

În primul rând, di �punerea geografică a celor două Princi1 ate a permis o receptare diferită a

infl uenţelor exterioare, de oricare fel ar fi fost ele. M untenia a fost intotdeauna mai expusă invaziilor
sau controlului otoman ceea ce a pennis cristal izarea ideilor politice şi . în condiţiile relluxului otoman,
afirmarea lor:

în Moldova. pe de altă parte. conştiinţa politică a fost inhibată de vecinătatea Ru iei,

aflată in tr-o expansiune continuă. Se adaugă . i particulari latea autoritari. mului impus de M ihail
Swrdza în deceni ile culminante ale luptei naţionale.
.

24 Dan Bcrindci, Eiwca

Unirii, Edit. ,.Corint", Bucureşti, 2009, p.

11.

2; Eugen Lovinescu. Istoria cil'ili�a{iei române moderne, Edit. .. M inerva", Bucureşti,
lf•

27

Gheorghe Platon. Gene�a l?ei'Oit.t{iei l?omâne. . . ,

ldem, Românii tit

p. 286.
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În al doilea rând, aşa cum s-a arătat în di verse rânduri, programul politic sau naţional românesc

a fo t întreprins în M o ldova de clasa boierească, spre deosebire de Ţara Românească, unde exista, la

cară mică, e drept, o pătură i ntermediară de germeni revo luţionari. Este una din explicaţiile privind

diferenţele de abordare în cazul Revoluţiei din 1 848.

Faptul a fost consemnat, de a emenea, de observatorii străini. În urma călătoriei sale în cele

două ţări româneşti, în 1 83 6, Saint Marc-Grrordin nota că în Mo ldova "averile sunt . i mai mari şi mai
bine administrate" ; "în genere, gă eşti în Moldova mai multă aristocraţie decât în Valahia "28. Aşadar,
ideilor înaintate ale timpului le-a fost interpus un ftltru care, evident, purta interesele unei întregi
clase. El poate fi văzut în sens de estompare

au în sen

de regulator în primirea influenţelor de

civil izaţie străină. " Spiritului revoluţionar al Munteniei i-a ră pun spiritul inhibitiv al M o ldovei, în
care trebuie să căutăm izvorul conservatorismu lui politic şi, mai ales, al criticismului cultural "29.
De altfel, încercările Mo ldovei de a avea o contribuţie proprie în creearea culturii sale, a fost

probată încă din secolele X V I I -X V I I I prin contactele cu Polorua, aceasta din unnă ca vârf de lance al
civilizaţiei apusene în această zonă; consecinţa a fost apari�a unei pleiade de cărturari sau crorucari
moldoveni care au încercat

ă prezinte originile istorice ale româllilor conştiienţi de importanţa

ace tora.

Garabet Ibrăileanu a încercat, într-un interesant studiu, să demonstreze ro lul moldovenilor, a

fiilor de boieri în special prin studiile în

trăinătate, în crearea unei şco l i critice30. Astfel, cultura

apuseană a fost supusă unui proces de decantare în spa�ul moldovean: "era ( . . . ) nevoie de un pirit
critic, care să cerceteze elementele culturii apusene şi să valideze numai pe acelea care ( . . . ) erau proprii

pentru a pune în valoare energia şi capacităţile româneşti"3 1 . Aşadar, nu activitatea politică , i cul turală

au lip it în Moldova, ci ele au fo t transpu e într-un mod particular, în acord cu necesităţile de
dezvoltare a Moldovei, ceea ce este, într-adevăr, esenţa ideologiei con ervatoare. O va demonstra şi

apariţia J urumii la Iaşi, al cărei exponent, Titu M aiorescu a lansat celebra critică a "formelor fără
fond " . Şi poate nu întâmplător în Moldova s-au născut ori au activat mari le spirite ale vrerill i, M i hai

Eminescu, M il1ail Kogălniceanu, Vasile A lecsandri etc. Iaşiul va deveni în plan cultural ceea ce
B ucureştiul a fo t ca expresie politică a românilor; se poate deci, spune, împreună cu Garabet

I brăileanu, că " istoria culturii moldoveneşti din veacul al X J X-lea e, mai ale , istoria acelui pirit critic
aplicat la introducerea culturii străine, adică la procesul de regenerare a piritului românesc. E, ceea ce

e

acel a , i

l ucru,

Transilvarua "32.

istoria

luptelor

împotriva

tendinţelor

fal e,

necumpătate,

din

Muntenia

şi

l n stituţionalizarea culturii

Fundalul pe care

e desfăşoară lupta pentru af1m1area naţiuni lor, în general, si a naţiunii

române, în pecial, este cel al curentului romantic. Europei cosmopolite, articulată de iluminism i s-a

opus romantismu l , care, aducând în prim-plan individua lul, şi-a propus să accentueze diferenţele di ntre

popoare (primatul teritorial, nobleţ.ea originilor, vechimea istorică etc . ), ,.deci să acorde întâietate

culturii, şi nu civi l iza�ei, în ierarhizarea valorilor".l3.

Romantismul a imaginat o structură de
sen ·ibi l i tate şi nostalgie în regăsirea .,paradisului pierdut" al naţiuni lor. o efuziune de entimente
fierbinţi. solidi tatea pasiunii, în opoziţie nu numai cu i l umini smul, ci şi cu vlăguiala spirituală a

clasicismului, care a dat naştere c1izei conştiinţei europene desc1isă atât de miniţios de Paul Hazard.

Dacă iluminismul a găsit slabe ecouri in societatea românească, insuficient maturizată �i

necoaptă din punct de vedere politic, romantismul s-a aşezat în cadrele unei evoluţii generale.

generatoare de acţiune politică şi a finnare naţională. Romantismul a fost corolarul lentului progres din

secolele anterioare, impul sionând arderea etapelor şi infuzia modelelor apusene şi pentru faptul că era
alibiul perfect al mitologiilor naţionale şi totodată fundamentul acestora.

Subsumându-se curentului ideologic european, romant ismu l românesc a evoluat spre forme

proprii. insinuate pe toate planurile societăţii. El detem1ină accelerarea adoptări i modelului de

civi lizaţie

occidentală

şi

anunţă

intrarea

în

scenă

a

ideii

naţionale

�i,

odată

cu

aceasta.

inst itutional izarea fonnelor de cult ură cu scopul de a fi difuzate în toate straturile sociale. Astfel. în

2' ldcm. Gene:a llcmltt(iei Române.

.

..

2� Lovin�cu , Istoria cil'ilizariei române.. . , p. 43.
" ' Garabet lbrăilcanu, Spiritul critic in cultura românească. vol . l, Edit. .. Litera". Chişinău, 1 997. pp.
11 Ibidem, p.

32 Ibidem.

p. 2X9.

28.

p. 45.

JJ Paul Comea. Originile romantismului românesc, Editum .. M i nerva". Bucureşti. 1 972, p. 509.
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această perioadă începe organizarea învăţământului, se dezvoltă presa, proliferează teatrul, societăţile
literare, bibliotecile, ceea ce îl îndreptăţea pe Mihail Kogălniceanu să afirme în anul 1 839 că "am făcut
mai mult în aceşti zece ani din urmă decât în cur de cinci secole"34.
Importanţa acestui fenomen de instituţionalizare este enormă; el va pennite profesionalizarea
elitei, unitate intelectuală, dar i răspândirea culturală în rândul maselor, chiar dacă va mai trece mult
până ce acest proces se va tabiliza în linii mari.
Î nvăţământul

Este evident că învăţământul joacă un rol de primă mărime în afirmarea culturală a naţiunii,
lucru pe deplin conştientizat de tat, care odată definit ca organism politic a realizat importanţa
coeziunii sociale pe care o reclama noile realităţi. Trebuie identificat aici şi calculul pragmatic al
statului, interesat în modelarea conştiinţelor spre aducerea lor la stadiul de disciplină şi patriotism
dorit, ori aici "intenţiile autorită�lor politice e întâlnesc cu dorinţele elitei intelectuale, preocupată tot
mai mult de transpunerea în practică a idealurilor de educaţie promovată şi propăvăduite de "secolul
ratiunii
si al luminii "35.
'
Î ;1 acest ens intere ul pentru crearea unei reţele şcolare se impune şi în Moldova secolului al
XIX-lea, legat în primul rând tot de deschiderea pe care o resimţeau cei plecaţi la studii în străinătate.
Încă din 1 775, domnitorul Grigore Ghica al l l l-lea a reorganizat Academia din laşi, dar rezultatele au
fost mai mult modeste, raportate în special la cele din vestul Europei; în plus limba de predare era
greaca. Va avea ca 1 irnbă de predare română Seminarul de la Soco la, din 1 803, destinat pregătirii
viitorilor preoţi, dar care cuprindea , i însu irea altor materii cu caracter laic. Dar activitatea educativă
avea să capete contur odată cu activitatea lui Gheorghe Asachi, cel care, în cadrul Academiei din lasi,
a înfiinţat în 1 8 1 4, o ela ă de inginerie, predarea făcându-se în limba na�onală. În 1 828, acel�,i
Gheorge Asachi avea să organizeze Ş oala Vasiliană de la mănăstirea Trei Ierarhi.
Etapa deci ivă în dezvoltarea educaţiei avea ă fie făcută tot în cadrul stabilit de ocupaţia
rusească si elaborarea Regulamentelor Organice. Acestea tatuau obligatia tatului de a contribui la
binele pub lic prin între�nerea unei reţele şcolare. "Î nvăţătura publică tr�buie asemenea a fi obiectul
îngrijirii şi privegerii Stăpânirii, ca cre, terea tinerilor să fie întemeiată pe începuturile celui mai sănătos
moral...Să vor întocmi şcoale începătoare pentru amândouă secsurile în fiecare căpetenie de loc a
judeţelor, unde se vor învăţa cunoştinţele elementare; după modelul lui Lancaster; să vor da acestor
aşezări toată întinderea înaintătoare şi asemănată cu suma banilor hotărâţi pentru învăţătura publică.
Cur ul învăţătorilor va urma în limba Rumânească nu numai pentru înlesnirea şcolarilor şi
desăvârşirea limbii ţării, ci încă şi pentru că toate trebile publice trebue a să tracta într-acea tă limbă,
care este acea ce să întrebuinţează şi întru toate sluj bele sfintei credinţe" (art. 365-366). Pe baza
acestor regulamente, reţeaua şcolară se organiza pe patru trepte: şcoli începătoare, şcoli umanioare,
învăţătu1i complementare şi cursuri speciale, la care adaugă ceea ce se numeau "cursuri slobode"�6.
Tot acum se dezvoltă, în consecinţă, interesul pentru apariţia unei reţele de manuale şcolare,
gandite ca un instrument lingvistic în primul rând. Primele încercări au fo t de asemenea modeste.
departe de ţinu ta , tiinţifică a manualelor de mai târziu, fapt explicabil în contextul absenţei unui corp
profesoral bine pregătit. Oricum, ideea naţională î . i făcea imţită prezenţa, chiar dacă "deocamdată.
şcoala creează cetăţeanul patriot şi nu patJiotul naţional"37. Cert este că istoria naţională şi galeria
personajelor care o populează a fost văzută de la început ca un element primordial al unităţii naţionale.
Cu toate aceastea, în pofida dezvoltăJii chiar şi a învăţământului privat în Moldova, situaţia a
rămas în general nesatisfăcătoare. cel puţin până în 1 R64. mai ales din cauza reţelei şcolare, aproape
inexistentă. sau, în orice caz, aOată în mare suferinţă. Numărul şcolilor înfiinţate de stat în mediul rural
este încă fomie mic, iar preocuparea oficială lasă de multe ori de do1it. Este drept, saltul nece. ar în
această privinţă, în condiţiile timpului. nu se putea produce rapid ( lipsa unei experienţe instituţionale în
domeniu, reduse posibi lităţi materi<lle, insuficienţa învăţătorilor etc . ). "Dar se făcuse începutul, s-au
fixat cadrele normtltive, exista precedentul" ( G abriel Bădărău ). La fel de defectuoasă era situaţia în
privinţa învăţământului superior.
14 lhidem,

p. 434.

" Luminita Mirela Murgcscu,

1l 11re . . 13unul Crc> ltin " şi . . 13unul Român ": rolul şcolilor primar(' În construirea identităfii
.
Edil. A '92, p. 3 3 ; a se vedea şi excelenlul studiu al lui Gabriel Bădărău. Organizarea şi

naţionale româneşti (1831-1878),

1- t l l. în A /IA /XI, X V I I .
Nicolae Iorga . Istoria im·ătământtt!ui românesc. EDP. Bucureşti, 1 97 1 . p. 1 95 .
.
1 7 Luminiţa Mirela Murgcscu , J! ttre . . Bunul Creştin . . p. 52 .

con{inutul tin·ătământului puhlic in Moldom 1Î1tre anii 1832- 1848.
11'

..

1 980,

pp. 345-3 6 1 .

.
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Presa
Deşi revendicată încă după 1 82 1 , apari�a organelor de presă româneşti a fost întârziată de
admjnistraţia pământeană românească. I nteresată în popularizarea şi prezentarea într-o lumină pozitivă
a acţiunilor ale, ocupaţia rusească a încurajat apariţia de gazete, chiar dacă ace tea erau atent
supravegheate şi cenzurate. În aceste condiţii, în Moldova, apare în 1 829 buletinul Novitale de la
armie, urmat de A lbina românească ( 1 iunie). G heorghe A achi va juca, de a emenea, un rol
important, în editarea periodicelor româneşti, în pofida dulbei condi�ionări la care era supus: pe de o
parte, lipsa mijloacelor materiale, pe de altă parte, presiunea generalului K.iseleff. La 1 4 martie 1 837,
Asachi va înfiinţa Alăuta românească, din care unele numere vor fi conduse de M ihail Kogă]njceanu,
proa păt întors de la studii de peste hotare. 38 Vor mai apărea Foaie sătească a Principatului Moldovei
( 1 838 1 85 1 ) şi Spicuitorul moldo-român ( J 84 1 ).
Un moment extrem de important pentru afi1marea culturală românească 1-a avut înfiinţarea, în
1 840, a revistei Dacia literară, sub redac�a lui Mihail Kogălniceanu, om de stat emblematic pentru
afinnarea politică şi na�onală a românilor. Deşi suprimată în acelaşi an, ecourile ei se vor
permanentiza, inc lusiv în alte reviste precum Arhiva românească, editată la laşi de acelaşi
Kogălniceanu. Presa va avea un rol hotărâtor în întreţinerea stării de spirit a populaţiei, precum şi în
fonnarea conştiinţei acestora.
-

Societăţile
Au reprezentat un fenomen caracteristic, în special pentru anii 30 ai secolului al XIX-lea. În
condiţiile în care lupta politică era îngrădită prin orice mij loace, fie de ocupaţia străină, fie de domnia
autoritară, boierii intelectuali au fost nevoiţi să îşi desfăşare activitatea la paravanul unor ocietăţi
l iterare sau ştinţifice, în ţară sau străjnătate, în real itate nuclee dure ale luptei politice. În Moldova, în
special din cauza regimului autoritar, emigraţia va avea mai mare succes, în interiorul ţării fiind de
remarcat doar o societate avantă, "Cercul de lectură a medicilor"39 , cu rezultate nesemnificative.
Teat.-ul
Deşi prezent în Moldova încă din epoca fanariotă, teatrul românesc şi-a început afirmarea după
1 830, până atunci fiind preponderente piesele j ucate în l imba franceză. La origini îl regăsim pe acela , ă
G heorghe A achi, care a înfiinţat, î n 1 836, la l aşi, "Conservatorul fi lodramatic " , uspendat n u la mult
timp după înfiinţare. După 1 850 proce ul va fi preluat cu mai multă energie, dar chiar şi a . a, teatrul a
avut rol de tran miţător al ideilor culturale din epocă.
Tiparul
Proliferarea tiparului în Moldova va avea loc după Pacea de la Adrianopol, până atunci fiind
monopolul puterii eclezia tice. La baza dezvoltării . sale s-au aflat Gheorghe A achi şi M ihail
Kogălniceanu. Progresul a fost extrem de rapid, în acest sens cifrele fiind elocvente: "în deceniul
1 830- 1 840, se tipăre c 1 200 de căt1i. în vreme ce în trei secole. între 1 508- 1 830, numărul cărţilor
publicate e doar de 2 1 1 3 ; într-un singur an, dintre cei mai slabi ca randament editorial, în 1 832, apar
"
totiuşi 75 de opere într-un tiraj variind între 500-2000 exemplare .40 Totodată se înmulţesc
considerabi l numărul traduceri lor . i sporesc numărul biblioteci lor. deţinute de marii boieri ai timpului
re pectiv, dar care conţineau mii de ti tluri de mare valoare.

" D. Popovic i. Romantismul romanesc. Editura .. Albatros··. Bucureşti, 1 972. pp. 444 - 44 5 .

'' Paul Comea.

Originile romantismului . . . . p. 4 3 8 .

411 D. Popovi c i . Roma111ismul. . . .
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Bogdan Caranfilov, Geneza identităţii naţionale în Moldova (prima jumătate a secolului al XIX-lea)

T H E G E N ES I S OF NATIONAL I D E NT I TY I N MOLDA VI A
(THE FJ RST H A L F OF T H E X I X - TH CENTU RY)
(Su mmary)

Key word : nation, modernizing, Moldavia, politica! fight, cultural outstanding.
The 1 9tl' century wa the witness of a universal valid development, which generated important
modifications in the ela sical thinking structw·es. It was named " the nations' century'' as, in this period
many nation got to be weH known based on their history, either as a state fonn, or as a cultural fonn.
The doctrinaire of nationalism started to make assumptions in order to decode the difficult
mechanisms of this phenomenon. What aH theories supported is the modernism of the nation which
occwTed during the industrialization and decoding which the medieval society was based upon.
When the wish for unity was lost, the nation was about to fulfill it elf individuaHy. It was
obvious that the process wa not the ame ali over the world. Ernest Gellner identified four areas for
national outstanding under the fonn of marriage between tate and eul ture.
Above aH the elements that seem to create a nation ( land, race, lal)guage, religion) the most
powerful of aH was the will of citizens of getting into a community, thu re ulting the " imaginary and
imagined" feature of nation ( Benedict Ander on). In this complex system, state had the main role,
managing to determine by specific means, tbe occurrence of nation as an organic conmmnity.
The outstanding of Romanian nation in Moldavia fol Jowed the European process mainly and
there could be added speci fic features (nuances). PoliticaHy suppressed and unable of being remarked,
the Romanians created a great national mythology which they placed at the base of t.heir future state.
Another feature in Moldavia was the absence of a middle ocial ela s.
The politica! Romanian action in the 1 8'11- 1 9tl' centuries was helped by externa) benefic means,
but it was also quickened by the firmnes of the boyar in creating a national program. The important
events were: the Revolution in 1 82 1 , but especially the Russian domination in 1 82 8- 1 834 which,
amongst others, gave to the Cow1ties the frrst con titutional officiaJ paper : the Organic Regulations.
ln tead, the Forty-E ighters Revolution in Moldavia foHowed a legal prudent way.
When su taining of the national idea, we can talk about a "Moldavian feature" (G. Ibraileanu)
offered by the critica] perception of we tem ideas in that age, a a con equence of the absence of the
enthusiastic and revolutionary bourgeois. Upon this bases the con ervative ideology shall develop.
The Romantic current is the background where the fight for the national outstanding took place
on. It was the one that quickened the foHowing of certain steps and the introduction of westem
models. The Romanticism allowed the introduction of eul ture in in titutions which led to the training
of the elite and the preading of cui ture amongst tJ1e masses. This is a boul the teaching system which
al o aHowed the rate-setting o f the Romanian language.
Pre s . theatre, litera1y societies and printing had a . ignificant ro le, too. They were the binding . .
The outstanding process of the Romanian nation wa a difficult long one; it was determined by
specific extemal means, but also by an intemal organizing. It represented the natural result of two
centuries of developing which the politica) class managed to exploit with ability and severity.
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D or i n DO LOGA

SOCI ETATEA DE L ECTU RĂ A ELEVI LOR "V I RTUS ROMANA
REDIVIVA " ÎN PERIOA DA DUAL I S M U L U I AUSTRO-UNGA R
Contextul istoric

Î n absenţa altor modalităţi de organizare, asocia�onismul a constituit un factor de institu

ţionalizare în toate domeniile de activitate în secolul al X I X - lea. El a pem1is afirmarea identităţii

naţionale şi ridicarea ei din punct de vedere calitativ. Ideea ilumini tă a in titu�onalizării culturii într-o
"
expresie românească nu s-a reaJizat. Pe de aJtă parte, ideea culturală de "na�une nu avea legătură cu

naţiunea politică. Filonuf iluminist intrase în doctrina romantismului române c, care avea în vedere

ridicarea culturală a naţiunii prin "iluminare", prin ră pândirea culturii.
Diver ificarea socială a societă�i şi creşterea gradului de instruire au impu

necesitatea

con tituirii unor asocia�i cu caracter profesional. Iar ridicarea gradului de instruire a societăţii a

provocat o adevărată explozie a asociaţiilor. Obiectivul acestora era împărţit: cel mai important era
cultivarea solidarităţii na�onale, alături de care exi tau scopuri

ecundare, bine definite. Acest

fenomen un poate fi pus pe seama laicizării vieţii publice, aproximativ 70% din asocia�ile române ti
fiind încă patronate de către biserică. Printre primele asociaţii româneşti care au apărut

-au numărat

cele culturale. D intre acestea, unele erau ale elevilor. Ele s-au organizat după modelul elevilor

maghiari i gem1ani. A u um1at apoi asociaţiile studenţilor, create de elevii care au du cu ei mode lul

a ociaţiilor de elevi în cadrul univer ită�lor. O altă categorie o formau reuniunile de lectură ale elitelor

create în aproape toate centrele urbane, numite casine. Prin biblioteci, reviste, baluri . i spectacole,

reuniunile de elevi o fereau un model pentru publicul mai puţin in truit, pentru o lume rurală dispu ă a
imita acest tip de activităţi culturale. Aceste asocia�i promovau nişte forme de

cale profesională, cât şi pe fl beră confesională.

ociabilitate, atât pe

Aflat în plină fonnare, publicul a receptat valorile modemi mului şi în primul rând ale

Junimismu l u i . Din acest punct de vedere, un rol de seamă 1-a avut beletristica, deşi există o distanţă
între spiritul anului 1 848 şi realismul promovat de revista

Tribuna.

Asociaţiile culturale create de elitele orăşeneşti erau nişte încercări de a veni cu o alternativă la

oferta cu lturală a celorlalte naţionalităţi. Spre deosebire de alte zone, în Transilvania s-a imprimat

acestor asociaţii o direcţie programatică. Cel mai bun exemplu îl constituie "Asociaţia transilvană

pentru literatura şi cultura poporului român" ( A STRA). Aceasta a fost, într-o anumită măsură, o

rewuune de popularizare a cultLu·ii, dar şi o societate erudită, savantă, capabi lă să redacteze dife 1ite
studii. ASTRA a constituit un model chiar şi pentru Academia Română, ezitările de la început fund
depăşite în momentul în care asociaţia reuşea să îşi creeze un sistem prin care implica societatea

românească. Acest sistem f1.111Cţiona în a fara bisericii, de�i în parte benefi cia şi de autonomia acesteia.

Una dintre aceste asociaţii culturale a fost Societatea de lect ură a elevilor " Virtus romana
rediviva" ( V i rtutea românească reînviată), o creaţie a elevilor de la Gimnaziul greco-catolic din
Năsăud. Soc ietatea s-a înfi i nţat din dorinţa de a promova lectura şi mai ales l i teratura română, în

condiţ iile în care elevii. mulţi din ei săraci, nu erau capabili să-şi cumpere cărţile şi rev istele ştiinţifice
de care aveau nevoie. Desigur, societatea nu era singura de acest gen din Transi lvania, altele fiind

înfiinţate şi de către elevii gimnaziilor româneşti greco-catolice din B laj , Beiu�. ai celui ortodox din

Brasov
si de cei ai gimnazi i l or străine din Cluj si
. Oradea 1 .
.
Î ; 1 septembrie 1 8 68, elevii s-au adresa i c onducerii gimnaziului năsăudean cerând aprobarea de a
înfiinţa o societate de lectură2. Profesorii au

o l icitat ca mai întâi elevii să arate c are este scopul

1

Direcţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud a Arhivelor Naţionale ( în continuare D.J .B.-N.A.N . ), fond Liceul
dos. 1 5/ 1 877- 1 878, f. 2.
2 1dem, dos. 1 / 1 X 6 8 . r. 65.
Năsăud,
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. George Coşbuc · ·

Dorin Dologa, Societatea de lectură a elevilor "Virtus Romana Rediviva" În perioada dualismului austro-ungar
societăţii şi apoi să ceară pem1isiunea constituirii acesteia3. În noiembrie 1 868, elevii au solicitat din

nou înfiinţarea societăţii de lectură, înaintând şi statutele acesteia4 • La

4 decembrie 1 868, direcţiunea

ginmaziului a aprobat con tituirea ocietăţii5. Profesorii ginmaziali au hotărât, la 9 decembrie 1 868, să
ceară şi aprobarea conducerii Districtului N ăsăud, înştiinţând Comisia administrativă a fondurilor
şcolare

despre înfiinţarea societăţii6. Conducerea districtului năsăudean şi-a dat acordul în privinţa

înfiinţării societăţii, după ce în februarie 1 869 a cerut modificarea articolului 2 din statute (referitoare
la mijloacele prin care societatea urmărea să îşi atingă scopurile; activitatea acesteia nu trebuia să

cuprindă teme politice sau religioase)7. La

1 4 ianuarie 1 870, statutele ocietăţii au fost aprobate de

către M inisterul de Culte si I nstructie Publică8. Societatea nu s-a putut realiza însă decât odată cu
înfiinţarea clasei a V I I J-a

gimnaziaie9.

În anul 1 876, societatea şi-a încetat activitatea. Motivul 1-a

con tituit ordinul M inisterului. Cultelor şi l nstrucţiei Publice nr. 1 2787 din 22 iulie 1 876, prin care erau

admisi ca membri ai societătii numai elevii claselor a V I I -a si a V l l l-a10. La 9 februarie 1 877, elevii au
solicitat conducerii gimnazi � lui să intervină pentru reîncepe�ea activităţii acesteia 1 1 • Corpul profesoral

nu a pennis recon tituirea societăţii, dar a hotărât, în compensaţie, înfiinţarea unei biblioteci a

elevilor12. La 22 septembrie 1 87 8 , e)evii au cerut din nou reînfiinţarea societăţii 13. Şi de această dată

demer ul lor a rămas fără rezultat. In ace te conditii, ocietatea a functionat în secret, în 1 878 fiind
.
elaborate noile statute ale acesteia. în unna demersurilor conducerii gi � aziului pe lângă a utorităţile
superioare, în 1 880

ocietatea a primit, în sfărşit, aprobarea de a- i reîncepe activitatea legală.

Funcţ.ionarea acesteia a mai fost întreruptă în timpul Primului şi a celui de-al Doilea Război
Mondia l 1 4 •

Organizarea societăţii

Conform statutelor din 1 872, reuni Wlea se numea " Societatea de lectură a junimii studioase
"
(elevilor) de la G inmaziul românesc greco-catolic din Năsăud . Statutele societăţii aveau 1 4 paragrafe

şi 30 articole. Acestea se refereau la scopul societăţii, oficialii (organele de conducere), membrii,

drepturile şi obligaţiile conducătorului, preşedintelui, vicepreşedintelui, notarului (secretarului),
perceptorului (ca ierului), bibliotecarului, la bibl iotecă, la adunăril e

ocietăţii şi la modalităţile de

schimbare a statutelor. Scopul societăţii era perfecţionarea prin cultură şi ştiinţă, în vederea completării

tudii lor . colare. M ij loacele prin care societatea unnărea să-şi atingă obiectivul erau: lectura ziarelor

literare şi ştiinţifice, în special a celor româneşti, a cărţilor, precum şi formarea deprinderilor de a

recita poezii consacrate ori a unor creaţii proprii. Temele ale e trebuiau

ă fie

Î11 concordanţă cu

tudiile şcolare, cele politice şi religioa e fiind exclu e. Membrii societăţii erau împărţiţi în patru

categorii: ordinari, extraordinari, onorari (onorifici) şi fondatori. Ei trebuiau să aibă vârsta de minim 1 5
"
ani. Membrii "ordinari erau ocotiţi elevii care plăteau o taxă lunară de 20 creiţari, iar membrii
"
"extraordinari cei care dădeau 1 O creiţari. În afară de elevi, din societate puteau face parte şi oameni
maturi. I ntelectualii care plăteau o taxă de 2 florini anual erau socotiti membrii onorari (onorifici). Cei

care plăteau 1 O tlorini intrau

Î11 categoria membrilor fondatori. In ftmcţie de contribuţia plătită,
ocietăţi i aveau o serie de drepturi. Cei "ordinari" ., i fondatori puteau citi toate ziarele şi
cărţile afl.ate în bibl ioteca ocietăţii şi aveau drept de vot decisiv. Membrii .,extraordinati" aveau drept
membri i

să împrumute ziare . i cărţi, dar nu puteau pa11icipa la discutarea problemelor societăţii. Cei onorari

Şotropa. Nicolae Drăganu, ls10ria şcoalclor nâsăudcne, Năsăud, 1 9 1 3 , p. 3 1 3 .
D.J . B.- N . A.N . , fond Liceul .. George Coşhuc " N!l,·âud, dos . 1 1 86 � . f . 70.
' Alexandru N i,t r. Ioan M ure.. an, lun Ru u-Sii ră ţ cn nu . loan Vira_i . lndmmător in Arhil'!>/e Statului. .Judc>ftd Hi.stri(a-Năsăud.
Bu cu reşti . 1 988. p. 3 3 5 .
1 ' Şcol i k nibăudenc erau îmr�ţ inute d i n Fondurile şcolare grăn icm.:�ti �i erau admini>tralc de un Comitet administrativ cu atribuţii
dcci;ionale. care alegea o C'omi � i c a(ilnini>trnti' ii cu rol ex ec u t i \ . Vc/.i D..I.B.-N.A.N., 10nd Liceul .. George Coşbuc · · Nti.>âud.
dos. 1 1 868, r 74.
7 V i rg i l Ş otropa. Nicolar Drăganu. oi '· cit. . p. 3 1 3 .
' Alexandru N istor. Ioan M urcşan. Ion R tNI -Siirăţcanu. Ioan Vi m.i . op. cit . . p. 3 3 5 .
" Clasa a V I I I-a gimnazia lă �>-a deschis in anul şcolar 1 �70 1 � 7 1 : ginmai'iul misihld<"dn c m intemeiat in 1 863, in liecarc an
inliinţându-'c o nouă clasf1. V..:zi Iuliu Moisil . Amintiri din vio{u dr liceu . in Arhi•·u Someşună, scria veche. nr. 26. Năsăud. 1 939.
p. 1 9.
III
D.J.B.-N.A.N .. I0nd Liccui . . GMrge Coşbuc " Nâsâud. dos. 1 5'1 87 7- 1 87R. r 1 ş i Virgil Şotropa, N icola..: Drăganu. Ofl. cii. . p.
'

4

Virgil

D.J . B.-NAN . • 10nd Liceu/ .. GeOtge Coşbuc ·· Nâsâud. dos. 1 5/ 1 877- I Sn. 1r 1 -4 .
ldcm. dos. 6 / 1 877. r 9.
l clcm . dos. 1 5/ 1 877- 1 878. Il 5-6.
A l exandru N istor. Ioan M urcşan. Ion Rusu-Sărăţeanu. Ioan V i ra.i . op. cit. . pp. 3 3 7-33 8 .

3 1 3.
11
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(onorifici) dispuneau, pe lfu1gă dreptul de împrumut, şi de dreptul de vot consultativ. Oficialii
(conducătorii) societăţii erau preşedintele, vicepreşedintele, notarul (secretarul), perceptorul
(trezorierul) şi bibliotecaru l . Aceştia puteau fi aleşi numai dintre membrii "ordinari". În afara acestora,
mai exista funcţia de inspector principal diriginte, care era directorul şcolii. El trebuia să ia parte la
toate şedinţele societăţii. In cazul în care nu putea face acest lucru, putea desemna un profesor care să
îl înlocuiască. El mai trebuia să aprobe hotărârile luate de către adunarea membrilor societăţii şi
ră pundea de bunurile acesteia. Conferinţa cadrelor didactice de la ginmaziul năsăudean alegea pe
durata unui an un conducător, care avea sarcina de a supraveghea activitatea societăţii. Preşedintele
convoca adunarea membrilor şi o prezida împreună cu conducătorul . V icepreşedintele îl ajuta pe
preşedinte în conducerea societăţii şi îi ţinea locul în lipsa acestuia. Notarul ( secretarul ) alcătuia
procesul verbal a l şedinţelor şi purta corespondenţa societăţii . Perceptorul (trezorierul) încasa taxele
tuturor memb1ilor şi prezenta situaţia financiară în şedinţa lw1ară a ocietăţii. Banii strânşi erau depuşi
la profe orul controlor spre păstrare. Bibliotecarul ţinea evidenţa cărţilor şi ziarelor existente şi
împrumutate, primea cărţile procurate sau donate, aduna ziarele studiate de membrii societăţii şi
prezenta raportul în adunarea generală. Banii strânşi erau folosiţi pentru sporirea numărului cărţilor
aflate în bibliotecă. Ace tea trebuiau să fie cu precădere româneşti şi să corespundă nivelului de
dezvoltare intelectuală al elevilor. Şedinţele societăţii erau de două feluri, ordinare şi $enerale.
Şedinţele ordinare se ţineau l a stărşitul fiecărei luni, iar cele generale de patru ori pe an. In cadrul
şedinţelor lunare se discutau problemele curente ale societăţii. Cu ocazia adunărilor generale se
prezenta raportul privind situaţia fmanciară şi a bibliotecii, se alegeau dacă era necesar oficialii
(conducătorii) societăţii şi se discutau toate problemele care trebuie rezolvate. Cu ocazia alegerilor
generale se declamau poezii cuno cute sau creaţii proprii şi se cântau diverse cântece. În cazul în care
ocietatea se desfiinţa, se revedea ca bunurile acesteia să treacă în seama Societăţii " Mariana" a
p
învăţătorilor greco-catolici 1 .
La . edinţa din 2 iunie 1 872 s-a hotărât ca toţi elevii gimnaziali să fie membri ordinari ai
societăţii şi să plătească o taxă de 1 O creiţari. Cu acea tă ocazie, au dispărut categoriile membrilor
onorari (onorifici) şi extraordinari. Şedinţele generale trebuiau să aibă loc de minim 2 ori pe an şi
16
maxim 4 .
În anul 1 878, au fo t adoptate noile tatute. Acestea aveau 1 4 paragrafe şi 4 1 articole.
Paragrafele e refereau la numele şi sediul ocietă�i, la scopul şi mij loacele acesteia, drepturi le şi
obligaţiile membrilor, la desfăşurarea şedinţelor societăţii, la organele de conducere ale acesteia, la
averea şi revi ta societăţii, la respectarea . i modificarea statutelor i la dizolvarea ocietăţii. Acea ta e
numea Virtus Romana Rediviva " şi avea sediul în Năsăud. Scopul acesteia era "perfecţionarea
"
reciprocă a membrilor pe terenul literaturii naţionale, dezvoltarea şi a limentarea piritului social . i
unirea mai trânsă a membrilor". Realizarea acestui deziderat unna să se facă pri11 discursUii sau
dise1taţii literare ţinute de către membri în prezenţa publicului larg sau numai a membrilor societăţii,
prin fom1area unui cabinet de lectură, prin editarea unei revi te literare, ca şi prin producţii muzicale.
Toţi membrii societăţii erau "ordinari". Puteau fi înscrişi ca membri ai societăţii numai acei elevi ai
ginmaziuh.1i supe1ior ( clasele V-V l l l ) care se obligau în sc1is să respecte statutele. M embrii aveau
drept de alegere "activă şi pasivă" ( să aleagă şi să fie aleşi). de vot decisiv, de a face propuneri , de a
lua pa1ie la activitatea societăţii. de a studia actele societătii în prezenţa unui membru al biroului şi de a
1
propune primirea unui nou membru sau eliminarea lui 7 M embrii erau îndatoraţi să cont1ibuie la
realizarea scopului soc ie tă ţi i prin l uc rări literare sau alte fom1e de manifestare culturală. Ei erau
obligaţi să se prezinte la toate şedinţele societăţii. La înscrierea în societate, memb1ii trebuiau să
p lătească taxa de 1 florin. Şedinţele societăţii erau de două feluri . Cele ordinare aveau loc de două ori
pe Jună, iar cele extraordinare de câte ori era necesar. Acestea din um1ă erau convocate de către
preşedintele societăţi i . Şedinţele se desfăşurau după o ordine de zi stabilită. Pentru ca deciziile să fie
val ide trebuiau să fie luate în prezenţa majorităţii membri lor. Cei absenţi erau consideraţi a fi de acord
cu hotărârile aduse. Societatea ţinea 1 -2 şedinţe generale anual. Desfăşurarea în ordine a activităţii
societăţii, alcătuirea situaţiei financiare şi respectarea st at utelo r era încredinţată unui comitet. Acesta
e ra alcătuit din preşedinte, notar ( secretar), casier şi bibliotecar. Comitetul se alegea în prima ş ed in ţ ă la
în ce pu tu l fiecărui an şcolar cu majorit a tea votUiilor. care erau secrete. Cei a leşi puteau fi rea leşi.
.

15

fond Virtus Romana Redh•il'a, dos. 1 . IT. 1 -4 .
ldcm. dos. 3 2 . r . 65.
17 Propunerea lrebuia susţinută de 213 d i n totalul mcmb1ilor.
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Dorin Dologa, Societatea de lectură a elevilor .,Virtus Romana Rediviva" în perioada dua/ismului austro-ungar
Preşedintele societăţii era �celaşi cu preşedintele comitetului. El convoca şi prezida şedinţele ordinare,

extraordinare şi generale. In lipsa acestuia era ales un preşedinte

ad-hoc. Notarul ( secretarul ) redacta

procesul verbal , purta corespondenţa, păstra actele, sigiliul şi albumul societăţii în care erau înscrişi

membrii acesteia. Casierul încasa taxele, primea donaţiile şi prezenta la sfârşitul fiecărei luni un raport

privind situaţia financiară. Bibliotecarul avea g1ijă de ziarele, scrisori le şi cărţile societăţii, raportând la

stărşitul fiecărei luni despre situaţia bibliotecii. El împrumuta cărţi pe bază de adeverinţă, membrii
săraci putând fi cutiţi de plata taxei. Comitetul se întrunea în fiecare lw1ă la chemarea preşedintelui.

Fiecare membru trebuia să se poarte cuviincios atât în timpul şedinţelor, cât şi în cabinetul de lectură,

pentru a nu-i deranj a pe ceilalti, neavând voie să fumeze au ă vorbească tare. Societatea trebuia să
redacteze o revi tă cu numele de Muza

Someşană. Revi ta avea un redactor şi doi colaboratori. În afara

comitetului, funcţiona şi o comisie cenzurătoare ( verificatoare) alcătuită din trei membri. Societatea

era socotită secretă. Dizolvarea ei se putea face prin ordinul autoritătilor

au prin acordul a 2/3 din

numărul membrilor. În acest caz, averea sa trecea la o altă societate publică sau la biblioteca elevilort8.

În şedinta din 2 5 octombrie 1 885, s-a constatat că vechile statute nu sunt corespunzătoare,

ocietatea trebuind să se conformeze regulamentului M ini terului de Culte şi I nstrucţiune Publicăt9. Î n

anul 1 895, mini terul a aprobat Regulamentul organic al societăţii d e lectură a elevilor0.

Relaţii cu alte societăţi

Societatea elevilor de la Ginu1aziul greco-cato lic din N ăsăud întreţinea relaţii c u alte societăţi
românesti. Societatea "Andrei Şaguna" din Sibiu i-a invitat în 1 880 pe elevii năsăudeni să ia parte la
'
"
şedinţa literară a societăţii2 t . în 1 88 1 , societatea " România Jună din V iena a trimis o invitaţie la bal
"
ocietăţii năsăudene, iar societatea "I ulia din Cluj a trimis o invitaţie la un concert şi joc22.

Activitatea societăţii

Prima şedinţă extraordinară a societăţii a avut loc la 14 septembrie 1 87 1 . Cu această ocazie, cei

46 membri au ales oficialii (membrii conducerii) societăţii. I ntelectualii din districtul Năsăud au fost
invitaţi

ă se în crie ca membri ordinari ai ace tei societăţi. Cei mai mulţi au refuzat însă, deoarece

erau înscrişi ca membri ai Reuniunii române de lectură din N ăsăud (Casina), cu excepţia judelui

proce ual23, din Mocod Toma Hontilă24• În cursul anului şcolar 1 8721 1 873, s-au înscris totuşi, ca şi

membri onorari, Ioan F lorian, avocatul Ioachim M ureşanu, vicarul greco-catolic Grigore Moisil,

directorul ginmaziului Ioan Lazăr, T . D;ăgan şi învăţătorii Şcolii normale (primare superioare) din
Nă ăud, Teodor Rotar şi PetJu Tofan25. I n perioada în care societatea a funcţionat în ecret, numărul
căzut. Astfel, în anul 1 878 societatea nu număra decât 20 de membri26•

membri lor a

În

1 883, s-au

în cris un număr de 25 membri fondatori şi aj utători. Printre aceştia erau lda Gold chmidt (soţia lui
lulian Marţian), căpitanii pen. ionaţi Vasile Popiţan, N icolae Anton i Iacob Pop, profe orii ginmaziali
Beniamin Hangea, Octaviu Batiţiu, Ioan Mălai, cei ai Şcolii nonnale (primare superioare) din Năsăud
osma Anca şi Ioan Jarda, avocatul Ioachim M ureşanu şi Macedon Grigoriţă27•

Unul dintre conducătorii societăţii a fost George Coşbuc, pe atunci elev al gimnaziului

nă ăudean. În 1 882, el a fost ales vicepre.. edinte al societăţii nu prin majoritatea votwilor aşa cum se

obişnuia, ci prin aclamări, ca o recunoaştere a valorii li terare a poezi ilor sale şi a activităţii depuse în
cadrul societăţii. Î n 1 883, Coşbuc este a les pre�edinte al societăţii cu una11imitate de voturi28.

Membrii societăţii se întruneau lunar în şed inţă. Aceste şedinţe erau compuse din două părli.

Prima parte era dedicată rezolvării problemelor curente, iar a doua era destinată activităţii literare. In

cadrul acestor şedinţe, elevii îşi prezentau încercările lor li terare în versuri sau proză29 Şedinţele aveau
1 ' Jdcm. dos. 21 1 g78. fT. 1 -4 .

1 '' tclcm. rc·g. I / I XXO- J R9 1 . p. X7 .

2"

2'

12

D.J.B.-N.A.N fond Liceul .. (ieOI:!!,<' Co.)llilc !l'ti1âucl. do,. 1 6 1 903. f.
D . .I. B -N.A.N., fond l 'irtu1 llomono llcdil•im. rcg. 1 1 Xl\0- I R9 1 . p. I l .
..

..

1.

lbirh m, p. 1 3 .

2' Pcrs0ani1 însărcinată cu j udecarea pricini tor mărunte in cadrul cercuri lor. care erau uni�i!i administmtive mai mici decât

cnmitatul. numite mai t:ÎJ7.iu pl:işi.
24
2!

1 7 1 X7 1 .

f 1.

.
fond Liceul . . George Co.�huc . Năsâud. dos . 201 1 X7 1 ,

f 2.

D.J. B.-N.A.N., foncl l.iceul . Gl'ol�f!e Coşbuc .. Ntiwiud, dos.
D.J.B.-N.A.N fond l 'irrus Romana Redil·il•a, dos. 32. f 7 .
.

.•

2" tdem, dos. 4 1 1 878,

r 3.

27 telem. reg. 1 1 1 880- 1 89 1 , pp. 6 1 -62.

2'

2''

Ibidem, pp. 47 şi 70.
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Joc în localul ginmaziului. În 1 878, când ocietatea a funcţionat fără aprobare, sediul acesteia era la
gazda din Năsăud a doi elevi de ginmaziu30 . Adunările generale ale ocietăţii aveau loc în hotelul
Rahova" din Năsăud3 1 .
"
Societatea a constituit un mij loc de învăţământ complementar. Tot ceea ce nu se putea preda la
clasă se f:ăcea în cadrul şedinţelor acesteia, iar l ucrările literare ale elevi lor aveau ca scop dezvoltarea
patrioti mului. La şedinţa din 3 iulie 1 872, aceştia au citit poeziile Mărirea şi eroismul românilor în
"
timp de pericole şi nenorociri " , "0 privire în trecutul patJiei" , Rugăciunea patJiei orfane" , Roma şi
"
"
unul dintre fiii săi " , iar la cea din 1 8 decembrie 1 872 poezia Dialog între pă torul moldovean şi cel
"
român la o întâlnire la M ilcov"32 . Poeziile La mormântul lui Iancu ", La patria mea" si lucrarea în
"
"
proză Câte ceva despre patJiotism" au fost ascultate în cadrul şedinţei din 1 3 iwlie 1 873j3. La şedinţa
"
din 29 octombrie 1 88 2 s-a recitat poezia G lasul unui român" , de Andrei M ureşanu34 .
"
Un aspect important îl con tituia faptul că după citirea de către elevi a unor lucrări proprii, alţi
elevi îşi luau însărcinarea de a face critica acestor încercări literare35. Acest lucru ilustrează revigorarea
spiritului critic în l iteratura transilvăneană, datorită influenţei spiritului societăţii Junimea" de la I aşi.
"
Era un lucru necesar deoarece, în prima jumătate a secolului al XIX - lea, literatura românească
transil văneană nu a fost una de cea mai bună factură. La sfârşitul secolului al X I X - lea asistăm la o
schimbare a feţei culturii transilvănene de către câţiva autori din acest spa�u. Un fenomen interesant,
care este observabil într-un plan mai larg, îl reprezintă unificarea peisajului literar la nivelul întregii
societă� române , ti.
Un alt subiect de dezbatere în cadrul şedinţelor societăţii îl constituia limba română. La şedinţa
din 3 iulie 1 87 2 a fo t citită lucrarea în proză Despre necesitatea şi în enmătatea literaturii române"36.
"
Un alt elev a prezentat la şedinţa din 3 februarie 1 878 lucrarea Însemnătatea limbii pentru români,
"
pornind de la afmna�a lui Alexandru Urechia în conformitate cu care nu sabia, ci limba susţine o
naţiune"37. La şedinţa din 1 4 februarie 1 88 2 s-a citit lucrarea Originea limbii române şi dialectele ei" ,
"
iar la cea din 1 2 martie lucrarea Apărătorii limbii şi l ibertăţii române"38. Disertaţia Necesitatea
"
"
cunoaşterii radicale a limbii materne" a fo t citită de un elev la şedinţa din 24 februarie 1 883, iar la
,edinţa din 4 martie w1 alt elev a recitat o poezie a lui Vasile Alee andri39. O poezie de Co tache
Negruzzi a fo t reci tată de un elev la edinţa din 9 martie 1 884 40 . La . edinţa din 7 aprilie 1 887 -au
recitat poezii de D. Bolintineanu şi V. Alecsandri 4 1 . Poezii de Va ile Alecsandri au fo t recitate şi la
, edinţele din 1 8 martie şi 23 decembrie 1 88842 . La şedinţa publică din 27 aprilie 1 889 -au citit poezii
de Dimitrie Bolintineanu , i Vasile Alecsandri43. O poezie de Vasile Alecsandri a fo t recitată la
şedinţa din 1 6 noiembrie 1 889, iar la şedinţa din 7 martie 1 890 -a recitat o poezie de Andrei
Mure , anu44 • În anul şcolar 1 905/1 906, -au declamat mai multe poezii ale lui George Coşbuc,
A lexandru V lahuţă şi Va ile Alecsandri 45 . Prin intermediul societăţii, elevii aveau posibilitatea să
cunoască operele de referinţă ale literaturii române.
În cadrul şedinţelor ocietăţii şi-a făcut debutul poetul George Coşbuc. La şedinţa din 6
februa1ie 1 88 1 , elevul oşbuc, aflat în clasa a V-a gimnazială, a citit poeziile Mângâierea poetului" şi
"
Steluţele"46. Primele poezii pe care Coşbuc le prezenta în şedinţele societăţii nu erau cele consacrate.
"
a elev al clasei a V l-a, acesta a sc 1is aproape 1 60 poezii de 3-4 strofe. Unele au fost citite în cadrul
şedinţelor ocietăţii. În revista societăţii Muza Some.�·anii, oşbuc a publicat 54 poezii , i o nuvelă.
După alte surse. ar fi publicat în revista amintită 48 poezii originale, 14 poezii şi o proză tradu e din
10

D.J.B.-N.A.N . . fimd l 'imts Romana Redit ·it·a. dos. 7/ 1 !!78. 1r 3 si
. 1 3- 1 4.

3 1 1dem. reg. l / 1 880- 1 89 1 , pp. 4 1 . 60, 1 4 5.

·11

lckm. dos. 32.

1 1 Ibidem.
14 lclcm.

r. 1 .

rr 7 şi 69.

r,·g. 1 1 1 X80- l lS9 1 . p. 52.
15 1hidem. pp. 14 şi 3 7 .
,.
ld.:m. dos. 3 2 . r 69.
17 ldcm. dos. 7/ 1 X78. r. 5.
" lclcm.

reg. 1 1 1180- 1 � 9 1 . pp. 34 şi 37.

"' lbidl!m, pp. 57-59.

411 Ibidem. pp. 79-80.

4 1 lhidem. p. 1 20 .
42
Ibidem, pp. 1 32- 1 3 3 şi 1 55 .
4·1 Ibidem, p. 1 64.

" Ibidem. pp. 1 82- 1 83 şi 1 92- 1 93 .
..
45
D.J . B .-N.A.N . . fond Liceul . . George Coşbuc Năsăud. dos. 20/1 906, r. 4 .
46
D.J.B.-N . A . N . , fond Virtus Romana Redil·im. rcg. I / 1 8H0- 1 89 1 . p. 1 3 .
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Dorin Dologa, Societatea de lectură a elevilor ,.Virtus Romana Rediviva" în perioada dualismului austro-ungar

germană şi maghiară. Ele au apărut şi în fom1ă tipărită în Amicul Familiei şi Şcoala practică a lui
Vasile Petri, în Familia lui Josif Vulcan, în Calendarul pedagogic, Tribuna " şi Cărţile săteanului
român, în parte sub pseudonimul anagramatic C. Boşcu47.
Istoria românilor a constituit o altă temă importantă de activitate. La şedinţa din 6 februarie
1 88 1 , un elev a citit o disertaţie despre originea românilor48. Lucrarea Trecerea coloniştilor romani
"
peste Dunăre" a fost citită la şedinţa din 3 octombrie 1 889, cea cu tema Liniamente din istoria
"
românilor" fiind dezbătută la şedinţa din 1 4 octombrie. De a emenea, l ucrarea Despre veridicitatea
"
descendenţei românilor din poporul roman şi despre existenţa lor în U ngaria pe timpul venirii
4
maghiarilor" a fost citită în cadrul şedinţei din 30 noiembrie 1 889 9 .
Muzica şi folclorul constituiau de asemenea subiecte de interes, preocupând membrii societăţii.
0
Lucrarea Muzica naţională la români" a fost citită în şedinţa din 2 5 decembrie 1 88 1 5 . La şedinţa din
"
28 februarie 1 886 s-a hotărât ca la şedinţa publică să se cânte mai multe cântece ale lui Ciprian
Porumbescu5 1 . Melodiile acestuia au fo t cântate la şedinţa din 7 aprilie 1 8875 2 . La şedinţa publică din
27 aprilie 1 889 şi la cea din 2 1 februarie 1 900 s-au cântat, de a emenea, melodii ale lui Ciprian
Porumbescu53. Lucrarea Ceva despre datinile şi modul de serbare aJ nunţii ţărăneşti la poporul
"
român" a fo t citită de un elev la şedinţa din 28 martie 1 88654 , iar în şedinţa din 9 martie 1 89 1 elevul
Victor Onişor a citit colecţia sa de poezii populare55. Tot Victor Onişor a citit l ucrarea Până la
"
56
Braşov" în care şi-a expus impresii de călătorie la şedinţa din .22 februarie 1 89 1 .
A lte lucrări aveau ca subiect învăţământul şi ştiinţa. In cadrul şedinţei din 1 6 martie 1 878 s-a
citit lucrarea Despre ştiinţă în general şi necesitatea ei la poporul român", iar la şedinţa din 1 3 aprilie
"
teza Lipsa instituţiilor de învăţământ"57. Temele politice erau mai puţin dezbătute, dar un l ipseau
"
totuşi. La şedinţa din 27 ianuarie 1 884, s-a citit lucrarea Cauzele decăderii românilor dincoace de
"
Carpaţi " , iar la cea din 7 noiembrie 1 885 teza Războiul privit de pe partea sa folositoare şi
"
tricăcioa ă"58. Teatrul con tituia un alt obiect de preocupare al ocietăţii. În 1 887, s-au j ucat piesele
Rămăşagul " şi "Nobila cer, etoare" de Vasile A lee andri59 . La şedinţa din 2 1 februarie 1 900 s-a
"
organizat o cenetă tot de Vasile A lecsandri60.
În cadrul societăţii, un loc important îl ocupa lectura cărţilor i ziarelor. Societatea dispunea în
şi 1 4 ziare (din care 1 2 au fo t ob�nute prin donaţie)61 . Bazele bibliotecii au
1 872 de numai 44 c
fost puse abia în 1 873 2 . Dar nu trebuie ă ne imaginăm că acea ta era una foarte mare. Bunăoară, în
anul şcolar 1 895/ 1 896 mobilierul bibliotecii era format din 5 dulapuri (din care 4 mari şi 1 mic), 1
masă cu pupitru . i 4 scaune63.
Circulaţia cărţilor în anul şco)ar 1 882/ 1 883 a atins cifra de 1 .200 volume64 . Prin donaţii şi
cumpărări numărul cărţilor a cre cut. In 1 904, bibliot�ca avea 2.0 I l titluri şi 2.389 volume. Biblioteca
era împărţită î'n 4 secţii, fiecare pentru 2 clase65. ln 1 885, ocietatea a hotărât ă procure cărţile
clasicilor români, Poveştile Peleşului de Cam1en Sylva (pseudonimul reginei Elisabeta a României),
nuvelele lui Ioan Slavici, poeziile lui Mihai Eminescu şi istoria literaturii române de Aron
Densuşianu, în câte 2-3 exemplare. e dorea si procurarea a 2-3 manuale pentru fiecare disciplină,
precum i a dicţionarelor66. În anul 1 9 1 1 , societ� tea a cumpărat, de la librăria "M . Onişor" , operele lui

�

4 7 Anuarul Liceului grăniceresc .. George Coşhuc ·· din Nâsăud. Anul .�colar 1 92511926. Bistriţa,

Societăfi culturale nâsăudene. Bistriţa. 2005, p. 3 8 .
"
D.J . B.-N . A . N . . fond Virtus Romana RC'di•·im. reg. 1 / 1 �80- 1 89 1 . p . 1 3 .

pp. 1 73 şi 1 75 , 1 76- 1 77
p. 3 1 .
Ibidem. p. 97.

''' Ibidem.
\li
li

Ibidem.

52 lbidC'm.
q Ibidem.

p.

�i

p. 3 6 . 5 8 - 5 9. .. i

Traian Pavel ea.

1 84- 1 85 .

p. 1 64 şi dos . 32, r. 1 1 6.
1 20.

q lhidem. p. 99.

\l lbidem,

'1'

lhidem.

p. 2 1 4 .

p. 2 1 2 .

r . 5 ş i 7.
reg. I / 1 880- I R9 1 . pp. 76· 7 7 �i 89.

'7 ldern. dos. 7 1 ! 878.

''

'''
'"

"

ldern.

D.J.B.-

.A.N . .

fl)l)u Liceul . . Ce01ge Co.yhuc

D.J . B.-N . A . N . • rond

Ibidem.

f. 67.

..

Nă,·,iud. do,. 1 9 1 XR7. r. 7.

1 'irtus Romana Redi•·im. do;. 32. r. 1 1 6.

02 Ibidem. r. 1 1 6.

"-'

""

.
D. J. B.-N .A . N ., fond Lic{'/(1 . . Ceorgp Coşbuc . Năsâud. dos. 20/ 1 895. IT. 1 -2 .
D.J . B . - N . A . N . , rond Vimts Romana Redil·im, dos. 32.

r. 1 9.

"5 D . J . B .-N . A . N . . fond Licert! .. George Coşbuc ·· Năsăud. dos. 1 8/ 1 904, r. 6.

M
' ldern, dos. 1 7/ 1 885. r. 1 5.
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Ion Creangă, Ion Luca Caragiale, Mihai Eminescu, Octavian Goga, Alexandru V lahuţă, Costacbe
Negruzzi, Vasile A lecsandri, Bo dan Petriceicu Ha deu, Dimitrie Bolintineanu, George Coşbuc,
�
Mihail Sadoveanu şi A lecu Russo6 .
Membrii societăţii s-au preocupat să obţină ziare româneşti, în special l iterare, prin donaţie sau
abonament. Ziarele citite în 1 87 1 în cadrul societăţii erau: Familia, Convorbiri literare, Transilvania,

Amvonul, Federatiunea, A lbina, Patria, Gazeta Transilvaniei, Speranta,
Gura Satului, Priculiciul,
.
8
Românul, Poporui, A rmonia şi Semănătoruf . În cursul anului colar 1 8 721 1 873, s-a hotărât obţinerea
.
ziarelor Familia, Transilvania, Federatiunea, A lbina, Gazeta Transilvaniei, Gura Satului, Românul,
9
Poporul si Semănătoruf • Cu ocazia edintei din 27 ianuarie 1 878 s-a hotărât să se procure
Observat01:ul şi Convorbiri literare10. Î� şedinţa din 6 februarie 1 878 -a hotărât să e procure
România literară11 . Membrii societăţii au hotărât, la şedinţa din 3 1 decembrie 1 88 1 , să se procure, pe
12
seama societătii,
. ziarele Familia, Convorbiri literare, Lira Română si Calicul .
'

Pe baza Regulamentul organic al ocietăţii de lectură a elevilor, aprobat de către M inisterul de
Culte si I nstructie Publică în 1 895, s-a înfiintat un fond numit: " Fondul bibliotecii si al societătii de
'
.
lectură a şcolari'!or gimnaziali " . În anul 1 903, s-a adoptat Regulamentul pentru admi rtistrarea fond ului
bibliotecii şi societăţii colarilor de la girnnaziul din Năsăud. Scopul fondului era de a dota biblioteca
cu cărţi care promovează şi completează instrucţia şcolară, cu reviste corespunzătoare, cu mobilier,
manuale de scoală i rechizite de cris care urmau să fie date elevilor săraci dar merituosi. Din acest
fond erau pr� rniaţi � embrii societăţu care s-au di tin printr-o activitate literară inten ă sa � declamări.
Taxa anuală care trebuia plătită de fiecare elev gimnazial cu ocazia înscrierii era de 2 coroane. Sur ele
de venit ale fondului erau constituite din taxele anuale ale membrilor, dobânzi le după capitalul
fondului, venitul obţinut cu ocazia desfăşurării eratelor literare, donaţiile i amenzile. Fondul era
administrat de către directorul gimnaziului, care încasa veniturile, ţinea evidenţa acestora şi a
cheltuielilor şi pregătea proiectul de buger13. Regulamentul a fo t aprobat de către M inisterul de Culte
şi I nstrucţie Publică în rulUl 1 90474 . Mult mai târziu, în anul 1 9 1 4, s-a întocmit I nstrumentul
fu.nda�onal al Fondului bibliotecii şi al Societăţii de lectură al elevilor de la Gimnaziul superior
fundational din N ăsăud75•
'
În 1 88 1 , s-a hotărât organizarea unui concurs având ca teme diverse domenii ale ştiinţei şi
culturii. La acesta luau parte membrii societăţii cu l ucrări, dintre care cele mai bune urmau să fie
premiate. Domeniile alese erau: limbi ela ice, limbi moderne, i tone-geografie şi ştiinţe naturale.
Tema propusă pentru ştiinţele naturale era: " Apa con iderată ca şi corp natural şi ca vehicul de
cultură" . Tratarea ace tui subiect pre upunea redarea definiţiei generale a apei, discutarea de pre
aceasta ca element geologic, mineral, fizico-meteorologic şi igienic. Trebuia ă e mai aibă în vedere
influenţa apei asupra comerţului şi culturii din toate punctele de vedere. La grupa istorice-geografică,
s-au preferat luptele de Î11dependenţă ale elveţienilor. Concw·enţii trebuiau să expună situaţia
elveţieni lor, raporturile acestora cu statul şi, în cele din wmă, luptele propriu-zise . i rezultatul lor. În
ceea ce priveşte limbile moderne se cerea alcătuirea unei nuvele istorice care să îl aibă ca personaj
pru1cipal pe eroul martir Tănase Todoran din Bichigiu. La grupa limbilor clasice s-a solicitat alcăt'uirea
unei versiuni in limba latină a unei păqi din opera "Eneida" de Virgiliu. Lucrările trebuiau realizate in
intervalul 6 mruiie - 1 mai 1 88 1 7<'.
În 1 882, a fost organizat un nou concur. . Printre temele propuse se aflau şi cele refe1itoare la
personalităţii româneşti locale. Astfel, subiectul lucrărilor era: "Ioan Marian, viaţa şi faptele lui ca
vicar greco-catolic al Rodnei şi ca director la Şcoala normală (primară superioară ) greco-catolică din
Năsăud, precum şi însemnătatea acelora " . La şedinţa din 1 2 mart ie 1 882, s-a propus ca temă de
concurs "Starea bise1icii româneşti din Transilvania sub principii calvini"77. În 1 88 3 . subiectul de
concurs la limba română se referea la via!a şi faptele lui Vasile Naşcu, la grupa limbilor clasice la
''7

kkm. dos.
l dcm, dos.

1 7/ 1 g 7 1 . r. 1 .
'''' D..I.B.-N . A . N . . fond l'irtu\ Romana /l,,dil'im. dos. 32. r. 7 .
7 " lclcm, dos. 7/ 1 878. r. 2.
(•>

7 1 Ibidem,

1 7/ 1 9 1 1 , r. 27.

1'. 4 .

1 / 1 XS0- 1 89 1 , p . 32.
..
D.J .B.-N.A.N . • fond LiN'ul . . George Coşbuc Năsăud. dos. 1 61 1 903 . IT 1 -4 .
7' ldcm. dos. 1 9/ 1 9 1 4, r . 1 .

71
7)

ldem. rcg.

7� Ibidem,

n� 1 -2.

ldcm. dos. 7/ 1 88 1 ' r. 2 5 şi dos. 1 8. n� 1 -3 .
77 D.J .B.-N.A.N .. fond Virtu' llomana Redil'im. rcg.

76
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1 1 1 880- 1 89 1 .

p. 36.
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Dorin Dologa, Societatea de lectură a elevilor "Virtus Romana Rediviva" În perioada dualismului austro-ungar
"
versiunea " De rerum natura de C icero, la istorie la răscoala ţăranilor din 1 437, iar subiectul de la
grupa religiei şi filosofiei se referea la stabi lirea congruenţei dintre conţinutul conştiinţei şi limbă,

dovedite pe baza psihologiei, in legătură cu raportul dintre logică şi gramatică78. La şedinţa din 29

decembrie 1 883, la obiectul religie s-a stabilit ca tema de concurs să se refere la unirea românilor cu

biserica Romei79. Doi ani mai târziu, membrii societătii hotărau, in sedinta din 24 decembrie 1 88 5 , ca
'
să propună ca temă pentru concurs alcătuirea scruţei' biografice şi liter�e a lui Andrei M ureşanu80.
Cele mai bune l ucrări erau premiate în 1 88 8 cu 4 sau 6 florini8 1 •
Î I! anul şcolar 1 890/1 89 1 , societatea a ţinut 1 3 şedinţe, din care l de con tituire, 1 oficială ş i I l

literare. In decur ul sedintelor l iterare s-au citit 1 O opere proprii, 6 traduceri din lucrări străine, 1 6
'
critici ale operele proprii si 2 declamări81 . Î n anul şcolar 1 895/ 1 896, societatea număra 56 membri
ordinari din clasele V I I -V I I I . În cursul anului s-a ţinut 1 şedinţă de constituire, 9 şedinţe l iterare, 1

administrativă si 1 de incheiere. În cadrul acestora s-au citit 4 opere proprii, 5 traduceri din lucrări
,
magruare şi 3 d in gennană, precum . i 6 critici ale lucrărilor propri i . Î n cadrul şedinţelor s-au făcut I l
declamări. Î n afară de ace tea s-a ţinut o şedinţă publică unde s-au citit 2 disertaţii, s-au făcut 2 deda

mări şi -au cântat 3 cântece83.

Bunurile societăţii

La începutul anului şcolar 1 87 1 /1 872, ocietatea nu dispunea decât de 47 florini şi 60 creiţari,

iar până în luna mai 1 872, a mai strâns 56 flori ni

i 22 creiţari. Banii adunaţi erau folosiţi pentru
,
procurarea unor cărţi şi ziare. În cursul anului şcolar 1 87 1 / 1 872, s-au cheltuit 42 florini şi 47 creiţari

pentru cumpărarea unor cărţi, abonamente la unele ziare i procurarea unor rechizite pentru societate84 .
"
In anul 1 88 1 , societatea di punea de 757 flori ni şi 25 creiţari, bani care erau depuşi la Banca "Aurora
din Năsăud85 . La stărşitul anului 1 9 1 3 , ocietatea avea 1 2 .9 1 3 coroane şi 93 fileri86. Această

importantă sumă nu putea proveni decât din partea Fonduri lor şcolare grănicereşti. Este
eu de crezut
g
că atâţia bani -au putut aduna numai din coti.zaţiile mărunte ale membrilor şi din donaţii .
La stărşitul

ecol ului al X I X - lea şi încep l!tul secolului al XX - lea, fenomenul asociaţionist a
ocietatea românească. In această perioadă, nivelul economic al românilor

jucat un rol important în

fiind mai ridicat, lectura cărţilor devenise un l ucru obişnuit, uşurat şi de întemeierea w1or biblioteci.

Evident, asociaţiile din România Veche con tituiseră un model pentru românii transilvăneni, care
primeau de acolo revi te şi gazete gratuit.

LA SOCl E T E DE LECTURE DES E L EVES " V J RTUS ROMANA REDI VJ V A " DANS
LA P E RJODE DE D U A LI S M E A USTRO-HONGRO J S
( Resu me)
En l ' absence d'autres modalite

d ' institutionna lisation

d 'organisation, l ' associationnisme a constitue un facteur

dans tou le. domaines d'activite du X I Xe siecle. 11 a permis l ' affim1ation de

l ' identite nationale et son ascension du point de vue qualitatif. L ' idee du siecle des lumieres sur

l ' institutionnalisation de la culture dans une expression roumaine ne s'est pas accomplie. D ' un autre
cote, l ' idee cul turelle de « nat i o n » n'avait rien ă voir avec la nation politique. Le fi l on des lumi eres
etait entre dans la doctrine du romantisme roumain, qui ava it en vue 1 'ascension cu lturelle de la nation
par l ' i ntem1ediaire d e la « lumiere », par l a propagation de la culture.
A la fin du XlXe et debut du XXe siec le, le phenom e ne associationniste a joue un r6le
i mp011an t dans la societe roumaine. Dans cette per iode , lorsque le niveau economique des Roumains
etait plus eleve, la lecture des livres etait devenue une chose habituel l e. fac il itee aussi par la fondation
de bibl iotheques. E videmment, les association. de 1' Ancienne Roumanie avaient represente un modele
pour les Roumains de Transylvanie, qui en recevaient gratuitement des revues et des gazeltes.
0 . .1.8.-N . A . N . •
7'' 0 . .1 . 8 . - N . A . N . .
'" lhidem. p. 95.
7'

'1

ff>nd l.icelll

..

p. 74.

Nriwiud. dos. 1 4 1 1 882- 1 88 3 .

f(md l "ir/11� l?ommw Redi>·im. rcg. I / 1 8X0- 1 89 1 .

O.J . 8 . - N . A . N . . fond Lice11f .. GC'nrge Coybuc · · Nâsiiud, dos. 201 1 ggg. r.

'2 ldem. dos. 23' 1 890- 1 89 1 .

'1 ldem.

"

.. Cil'OIJ!.l' Cn5f!11c

dos. 20/ 1 8<!5. IT.

1: 1 .

f. 6 şi ds. 1 5 1 88 3 . f". 1 .

1 0.

1 -2 .

ldem. dos. 20t l 87 1 . f . 2 .
x j O.J.8.-N.A.N . . fond Virt11s Romana l?edivh·a. dos . 3 2 . f. 1 06.
'"
O.J.8.-N . A . N .. fond Liceul .. George Coşb11c ·· Năsăud. dos. 1 9/ 1 9 1 4 . f. 1 -2 .
' 7 ldcm. dos. 1 4 1 1 882- 1 883. f. 8 .
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Dan PRODAN

ETA PELE BI BLIOGRAFIEI BINOM IALE
ALEXANDRU IOAN CUZA - UNI REA DIN 1 859 (I I) *
m identificat cinci etape istoriografice ale bibliografiei A l . l . C uza - Unirea din 1 859 şi
urmări le ei, explicâ.nd categoriile de "repere " utilizate şi prezentând deja primele trei
1
segmente temporale: 1 85 6 - 1 903 ; 1 903- 1 928; 1 928- 1 948 • Prezint în această contribuţie ultimele două

�
l4

etape: 1 948- 1 989; 1 990-2009, pentru care rămân valabile , i operabile consideraţiile metodologice

generale fonnulate pentru partea 1 2 .

O in1agine de ansamblu, cu variate nuanţe particulare, cu aspecte pozitive dar şi cu destule

e lemente negative, a evoluţiei istoriografiei româneşti în perioada

1 989)

sistemului politic socialist (1 948-

au conturat deja A lexandru Zub3, PompiJiu Teodor4, Florin Con tantiniu5, Dem1i

Deletant6,

Keith Hitchins7, Paul M ichel son8, Manfred Sto/, Lucian Boi a 1 0, Şerban Papaco tea 1 1 , Ştefan
Ştefăne cu (coordonator) 1 2 , Apostol Stan 1 3 , Dumitru Şandru 14, Andi M i halache 1 5, V ictor Coj ocariu 1 6,

•

Pm1ea 1 a fost publicată în AMS. V I I- V I I I. 2008-2009, Botoşani. pp. 1 57 - 1 67.

1 Dan Prodan. ' "Etapele bibliagrafiei binomiale A lexandru Ioan Cuza - Unirea din 185Y

(/) ··•

in A MS, V I I-V I I I . 2008-2009,

Botoşan i, pp. 1 57- 1 67.

2 Ibidem, p. 1 57.

Pent111 etapa I Y48-I Y8Y vezi Bibliografia Istorică a României, voi. 1 ( 1 944-1 969), 1 970, pp. 1 75- 1 8 1 ; voi. IV

( 1 969- 1 974), 1 975. pp. 207-208. 238-240; voi. V ( 1 974- 1 979), 1 980. pp. 1 77, 203-205; voi. VI ( 1 979- 1 984), 1 985, pp. 207. 242-

246; voi. VII ( 1 984- 1 989), 1 990, pp. 50-5 1 , 248-252; Bucureşt i, Edit. Academiei; pent111 e rapa I Y90-2009. vezi idem, voi. V I I I

( 1 989- 1 994), 1 996. pp. 2 1 , 50, 52. 1 78- 1 8 1 . voi. I X ( 1 994- 1 999). 2000. pp. 6-7. 49-50. 53-55, 2 7 1 -274; voi. X ( 1 999-2004).
2005, pp. 8-9, 69-70. 427-43 1 ; voi. XI ( 2004-2006), 2007, pp. 8-9, 62-63, 1 46- 1 48; voi. X I V I -2 (2007-2008), 2009-20 1 0, pp. 34, 49-50, 233-237, Bucureşt i-Cluj Napoca, Edit. Academiei Române; pent111 întreaga temă, vezi Virginia lsac,

olllribu{ii la o

bibliografic> Alexandm loan Cuza, consultant Dumit111 lvănescu, Edit. Junimea. laş i , 2005, 1 58 p.
1 A l . Zub. Ori=onl inchis. lsloriografia română sub dicla/L iră.

română ti1lrC' comandă /olalitară şi imperialism şliintific

laşi. 2006, pp. 1 5 1 - 1 62 .

4

..

dit. Inst itutului Eu ropea n. laşi, 2000; idcm. "lsroriogrofia

. în Toralirarism: ideologie şi rc>alirare socială tit Român ia şi

P. Teodor, Evolutia gândirii isrorice româ11eşri. Edit. Dacia, Cllu. 1 970; idcm, l111roducere in

isroria isroriografiei di11 România.

FI. Constantiniu, De l a Rc'iutu şi Roller l a Muşat şi Ardelewut, Edit. Enciclopedică, B uc ureşt i , 2007. 5 2 0 p.
Coltlc>mporarv lloma11iatt 1-!istoriogmphr ". în Erhnic a11d Racial Srudics. 1 4 . 1 99 1 ,

Edit. Accent, Cluj-Napoca, 2002 .

l

R. D. G. .

• D. Dclctant. "llc>IITilillg lhC' Pas/: 7/·c>nds i n

nr. l . pp. 68-86.
1

K. 1-! i tc hi ns, "flistoriograplty of rlte Countries of Eastem Europe: Rummtia ". în 77te Americmt /-listorical !lel'iC'w. 4. 1 992, pp.

1 064 - 1 083; i dem. Mit şi reali/ale tii isroriografia româneascit. traducere de Sorana Gcorgc�>cu-G01jan, Edit. Enc ic loped i că .

Bucuresti,
1 997.
.
P. M ichel son .

M

" T items in Modem a11d Conlc>mporw:v Roman ion 1/istariogmph r ". in S.T.J. Karschbaum (editor). East

European 1/istOt! '· Columhus. 1 98R, pp. 2 7-80.

Stoy. "Politik tmd Ciesclticlttwisensclta.ft in Rumanic>n ". I Y65-I Y811. în Sudost-Forscl11mgC'n. XLI. I Y82. pp. 2 1 Y-2W.
L B oi a, E1·olu{ia i.storiogro.fiei mmâneşri, Edit. Uniwrsitfl ! i i din B ucureşt i . 1 9'/6: ickm. "Emlutia ştiin{ei islorice româneşli ".
în Rdl . X X X I V , nr. 7, 1 9� 1 . BucurL'\>ti, pp. 1 233- 1 250; i dc m. Istorie şi mir Îll conştiintu rom<ÎIWască. Edit. Humanitas. 1 997:
idcm, Mirologia .) liint!fică '' conumiw111lui. Ed i t . Humanitas. BucurL�t i . 2005. 234 p.
1 1 Ş. Papacostca, "C /io in captirilaf<•: iHoriognt[iu r omâmi tit pc>riomlu com tmistâ ". în NI. IX. ' n. nr 5-6 ' 1 99X. Bucureşti. pJl.

� M.
.
111

24 1 -26 1 '

1 2 Şt. Ştefănescu ( coord. ). Emlutia istoriografiei româneşri. EŞE. Bucurc�ti. 1 978.
1
1 A. Stan. "Conttmismul natir)//al şi isloriogm(ia. Mit ideologic .�i ur/el'(ir i>toric ... in /1/, l .l\ . s .n .. nr. 5-6/ 1 99H. pp. 283-29 1 .
..
14
D. Şanch11. " lsroriogrujia prohlemei agrare in Româttia (perioada COIIIImistti) . în K .W . Trcptow ( editor), Romaniwt Studir1

ar tlte 1itnt o.f iltC' CenlutT, C.R.S . . Ia�i. 2000, pp . 1 09- 1 22.
..
I l A. M i ha lache. l.storie şi pracrici discursi1 •e in llomâ11ia "democrol-populară / I Y48- / Yti5j. Edit. A lbatros. Bucureşti. 2003;
.
idem, "Mii. memorie. simbol in istoriogmfia stali11istă. Sugesrii merodologicc> .. în Totalirarism: ideologie şi realirare socialâ in
România şi R D. C. , laşi, 2006, pp. 1 63 - 1 73.

1 6 V . Cojoc ari u . "Modelarea ideologică a istoriografiei

instilu{ionali=arm comtmismului, 1 99S. pp. 5 7 1 -574 .

1 46

ba2c insritu{iOIIale şi metodologice ", în Analele Siglter. 6. A n ui 1Y48
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Dan Prodan, Etapele bibliograliei binominale Alexandru Ioan Cuza - Unirea din 1 859
Florin M iiller 1 7, Andrei Căpuşan 1 8 , Gabriel Moisa1 9, Ion Zainea20, M ihai-Ştefan Ceauşu2 1 , Ioan
Scurt·u22.

Perioada

post-decembristă

a istoriografiei române , ti, deşi mult apropiată temporal de boma

2 0 1 0, fără obl igatoriu! răgaz pentru decelări şi decantări obiective în procesul intro pec�ei tematice, a

�

fost totuşi analizată, deocamdată secvenţial, în aşte tarea necesarei sinteze ştiinţifice, de către AL

Zub23, Vladimir T i măneanu24, S tephane Courtois2 , Anton M oraru26, Harold H appner27, Ovidiu
Pecican28,

Ion

Ţurcanu29,

Florin

Abraham30,

Bogdan

M urgescu3 1 ,

Nicolae

Edroiu32,

Victor

Neumam133, Simona Preda34, Dan Berindei35, M ircea Mâciu36, AL FL Platon37, Gabriel Moisa38, V .
Dobrescu - L. Ghiura39, Silviu Moldovan40, Barbu S tefănescu4 1 .

Pentru fiecare etapă istoriografică î n parte, autorii enumeraţi anterior a u prezentat: condiţiile

generale şi particulare, obiective ,i subiective ale manife tărilor eri ului istoric românesc; influenţa

pobticului până în 1 990 şi lenta, dar ireversibila, depolitizare a istoriografiei naţionale începând cu
1 1 FL M iiller, "Politică ideologie şi istoriografie in România anilor '50-60 ··, în C. Buşe, E . Cazan (editori). Istorie şi societate.
.
Culegere de is1orie modernă şi contemporană, EdiL Universită!ii din Bucureşti, 1 999, pp. 1 00-1 24; idem, "Ş!iin{a istorică şi

marxismul: repere teoretice formu/ări istoriografice ., în Istoria şi /earia reiafiilor internationale. Studii, laşi. 2000. pp. 1 03 - 1 1 5 .
.
IK
A. Căpuşan. ''Sovietizarea isloriografiei româneşli 1 944- 1960", în Lumea Magazin, VI, nr. 2( 58) - lebruaric 1 998. Bucureşti .
.
52-55 .
G. Moisa, "Direcfii de cercetare ale istoricilorformafi la şcoala "Anale/ar " in deceniile şapte-opt ale secolului XX'', în RBI,

Pf·

1, 2003, nr. 1 , Oradea, pp. 49-56; idem, "Despre manipularea istoriogrqfiei in comunism ... în Studii de istoriografie românească,

Cluj-Napoca, 2008, pp. 95- 1 58 ; idem, "1-/istory and politics in Romania under Ceauşescu system. Some considerations about
Transyf.,ania hisloriography · ·, în A UOIA , 1 6, 2006, Oradea, pp. 205-2 1 4; idem. "Consideraţii asupra istoriogrqfiei româneşti in
.
1 945-1 965 .. în voi. Adevărul omeneşte posibil, Oradea, 200 1 , pp. 607-627.
2n
1 . Zainea, "Probleme de <<Oportunitate politică» semnalate de cenzură În scrisul istoric din anii '6(1 ' ". în RIC, 2, 2008, nr. 3,

prioada

Oradea, pp. 1 09- 1 1 8.

2 1 M . Şt Ceauşu, "Miturile istorice tÎl ideologia comunislă a <<Epocii Ceauşescu» ... în Totalilarism: ideologie şi reali/ale socială
in România şi R.D.G., la . i , 2006, pp. 203-2 1 2.
22 1. Scw1u. "E••oluţia istoriografiei româneşti in a doua jwnăla/e a secolului XX Problematica istoriei contemporane · ·. în

A USI-I/, 2, 1 999, Bucureşti, pp. 39-53.
Î
1
2 Al. Zub, "Continuitale şi timoire 1i1 discursul istoric ... în Românii in Europa medievală (IJ!re Orienflll bizanlin şi Occidentul

Brăila, 2008, pp. 53-62; idem, ' Discursul isiOric actual intre critică şi
Gala!i, pp. 2 1 1 -22 1 ; idem. '"Incepu ! de secol şi de mileniu in istoriografie ", în A I/XI.
XXXVI II, 200 1 , laşi, pp. 1 -6; idem, Clio sub semnul inlerogaţiei. Idee. sugeslie figuri, Edit. Poli rom, laşi. 2006, 264 p.
.
24 VI. Tismăneanu. Mizeria ulopiei. Criza ideologiei marxiste tÎJ Europa Răsăriteană, Edit Polirom. laşi, 1 997, 1 84 p.; idcm.
"Mituri politice in epoca globalizării ... în Secolul XXI, 200 1 . nr. 7-9, Bucureşti, pp. 94- 1 00.
2�
St. Cou11ois, La cefoloseşle isloria in postcomunLsm? ··, în Memoria, 2003, nr. 43-45, Bucureşti, pp. 1 5-22.
2" A. Moraru, Ştiinţa islorică 1i1 conlextul inlereselor polilice. Edit. Pontos. Chişinău, 2003, 1 96 p.
21 H. Happncr. Bilanz und PerspeCiiven der Historiographie: Da Beispie l SlldOsleuropa ", în TR, 1 O. 200 1 , nr. 4, Cluj, pp. 1 341 43 : id cm. "Zur Neukonzeplion der mmănischen 1-/is!OriograpiJie ··. în HY. 4 . 2007. Bucharest. pp. 5- 1 4 .
2 ' O . Pc'Cican. 'Provocâri ş i inovaţie 1i1 istoriogrqfia ardeleonâ ţJOSicomunislă". în voi. C11m scriem istoria ? . Alba-Iulia, 2003.
pp. 2 1 -33 ; idem, "Posl-co mmlmisl IJistoriography in Romania and its melhodological dimension ··• în Symposia. luj, 2003. pp.
239-25 1 ; idcm, ··fstoriogrqfia lransiii 'Onâ dupâ 1 '189: rontacte (ormali•·e ··, în A I/X/, 1 . X L I I . 2005, la � i. pp. 645-666: idem. Ce
is loric scriem?, Bucurl'Şt i, 2006, 250 p.: iclem. Poarta lrilor. Istoriografia 1ânârci din Trrmsiii'Onio ( 1 990-21!05). Edit Grinta,
Cluj-Napoca. 2005. 245 p.
2'' 1. Turcanu. lsloria: cerce/are. receplore. inle1J1rl?lare. Edit Juni mea, laşi. 2006, 403 p.
"' FI. Abralwm, "Influenţa anticomunism11/11i as11pra istoriografiei româneşli recente · ·. în A T. 1 6. 2008. nr. 60-6 1 . Bucun:şti. pp.

/alin). S!Udii in onoarea profesorului Victor Spinei,
(re)constntcfie ", în A UDJ/-1, 3 , 2004,

"

"

1 23 - 1 4 4 .
'1

B. MurgL";cu, A j) istoric in anll/ 2000, Edit. Ali Educaţional,
.
1/w J C)<)IJ ·s . . în /USP. 3. 2003, nr. 1 , Buchar�t. pp. 30- 59 .

B uc ureş l i , 2000, 1 33 p.; idcm,

" 1 l1e Romanian l listoriograph• · in

12 N. Edroiu. · ·ts /oriografia română in anii 21!04-2/J/J!) (directiile de cerce/are şi pri1 1cipale le rezullale) ··. în voi. Solidari/alea
mi� cărilor naţio nal iti Europa Cenlmlâ şi de Sud-E.11 (! 895-21!116). Cluj-Napoca. 2008. pp. 1 7 5 - 1 R4.
" V. N eu ma n n . " ' fs!Oria conceptualâ şi deconslntcţia limbtlie/or social-polilice. O colllribuţie la innoirea metodo/ogicâ a

is toriogrl{/il'i
'4

români! ··. în

ARA ISŞI. 32. 2007 . Bucun;�ti,

pp. 1 79- 1 89 .

•

Pred a . " llt•mwlm{e ale discurs11111i IWtiOII<Iiisl de lip COIIIIIIIi\I !ÎI i11oriogr'!(ia româncmcri ;>ol!dec<'lllbrislâ ( 1 9911-21105) ...
în Arge>il·, 1 IJ. 2007 . Piteşti. pp. 44 9-455.

în A IIMSŞI. 7 9-3 0, 2004-2005. Bucureşti. pp . 1 7-26.
"' M . M f1ciu. Cu ltura .�i isloriografia românii sub semnlll oxiolugiei. EdiL Enciclopcd ic:'i. Bucureşti , 2004. 4 1 6 p.
..
'7 A . F . Platon. ··l., toriogmfia ronuimi n•cenlri. Ciitei 'CI te11dinţr . în Familia. 4 2 , 2006. nr. 1 , Oradea, pp. 57-6 1 .
"
G. M oisa, Directii .�i lrmlinte tii iswriogr '!fia româneascâ I 'J8'J-201!6. EdiL Universităţii d i n Oradea, 2007, 2 1 7 p.; idem.
..
' Reaşe�<iri instifuţionale 1i1 i.1toriognljia romăncmcâ posldecemlwistă . în Sludii de istorio�rllfi<' ronuin!'ascâ. Cluj-Napoca.
2008. pp. 1 93-206.
w V. Dobre cu - L. Ghiura, '' ls !Oriografia română de d11pă 1 989 CII privire la regimul comw1is1 din România - pU11Cie de
miere ··, în SUC/1. 1 . 2004, Sibiu. pp. 293-30 1 .
411 S . Moldovan. "fs!O riogr(J{ia conlemporană s11h impac/li! noilor surse primare . .. în /1/, 1 7, 2006. nr. 1 -4 , Bucure�ti. pp . 27-36.
..
41 B . Ştcllincscu . "fsloriogra[ia română aclllalil câlei'IJ acc!'nle . în Familia. 42. 200 6, nr. 1 . Oradea. pp. 50-56.

" D. Bt:rindl'i.

"SIC/rea is lorio�r(J/iei române . .

.
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1 990; curente de gândire istorico-filosofice; direcţii . i teme de cercetare istorică; activitatea didactico

ştiinţifică în facultăţi şi institute de cercetări istorice şi/sau socio-umane; producţia istoriografică, cu
acumulări cantitative şi finalizăti calitative;

inteze, cărţi şi periodice de istorie; activităţi şi colaborări

ştiinţifice internaţionale; şcoli istorice, magiştri, discipoli, solidarităţi şi/sau animozităţi profesionale;
aniver ări i torice ( evenimente, personalităţi) şi volume omagiale etc.

În con ecinţă, nu voi mai insi ta asupra caracteristici lor amintite anterior atw1ci când voi

enumera contribuţiile tematice specifice titlului prezentului articol. Unele caractetistici se regăsesc,

explicit

au implicit, în producţiile istoriografice tematice ale etapelor

/ 948- 1 989

şi

1 990-2009.

Datorită numărului foarte mare a contribuţiilor i toriografice specifice, le-am distribuit temelor şi

subtemelor de cercetare respective. De asemenea, le-am ordonat alfabetic după autori, editori,

coordonatori etc . , dar nu le-am mai comentat ctitic, datorită lipsei spaţiului tipografic necesar. Acea tă

modalitate de prezentare permite o rapidă şi eficientă consultare a bibliografiei tematice selective de

către orice per oană interesată de A/.

1. Cuza

şi de

Unirea din 1859, fie istoric specialist modernist, fie

elev, student, profesor sau simplu cititor de istoriografie.
Am

cercetare:

distribuit

contribu�ile specifice fiecărei etape

istoriografice

următoarelor teme

de

izvoare istorice; sinteze cu tematică diversă; evoluţii politice; politică externă şi relaţii
diplomatice; aspecte militare; personalităţi implicate în Unirea din 1 859 şi în domnia lui A l . I. Cuza;
evoluţii economice; relaţii, manifestări şi reglementări sociale; aspecte culturale, ideologice,
educaţionale, istoriografice. Fiecare din ace te teme de cercetare are, la rândul ei, subteme specifice,
punctuale. Î n consecinţă, unele contribuţii i toriografice tratează două-trei teme/subteme de cercetare

i torică, încadrate în sfera titlului prezentului articol. Pentru a evita repetările, o astfel de contribuţie

poli-tematică va fi menţionată la o singură temă/subtemă de cercetare istorică, fără a fi suspectat de
omi iune.

4 . Etapa 1 948-1 989
A. I zvoare istorice
1. Izvoare istorice documentare - memorii diplomatice
>

Alexandru Ioan Cuza - acte şi scrisori (decembrie 181 9 - 24 ianuarie 1 859), ediţie alcătuită de
Dumi tru Ivănescu şi Virginia Isac, Edit. J unimea, laşi, 1 973, XL V I I + 460 p. + fig. +
facs.;

>

Apostol Cornel ia, . , Noi

};-

Berindei Dan - Ylasin Ioan, . , Docu m en te privind politica

mărturii documentare privind Epoca Unirii (1859) ",

Bucureşti, pp. 267-270;

în

MN, 1 , 1 974,

>

e.xlernă a Principatelor În anii Unirii
(1859- 1 86 1)", în SRdl, 1 2, 1 959, nr. 1 , Bucureşti, pp. 275-304 ;
Bodea Comelia, .,Actul original al alegerii lui Alexandru 1. Cu:a , domn al «Principalelor
Unite» ". în SRdl, 1 2, 1 959, nr. 1 , Bucureşt i , pp. 263-274;
Boncu Constantin - Apostol Mihai, . , Documente privitoare la râscoala patentarilor din
Ploie.�·ti ( 1860) ", în RA , 3, 1 960, m. 2 , Bucureşt i , pp. 1 34- 1 44 ;
Bucur T . , . , A l. 1. Cuza ş i momentul Unirii Principmelor În documente diplomatice ", în
Manuscriplum, 1 5 , 1 984, nr. 1 , Bucureşti, pp. 44-58;
Bucur Teodor, Un nou document privind Înţelegerea de la Osborne ( 1857) , în RA, 66, 1 989,

,.

Buonincontro Pasquale,

).>
).>--

''

..

m.

1 , Bucureşti, pp . 32-34;

>--

L 'unione dei Pricipali Danubiani nei documenli diploma/ici napoletani
( 1 856- 1859), Neapole, 1 972 :
Călu�er Iudita. , . Un documclll inedit dc 1pre ecoul Unirii de la ! R59 În Bihor ". în Crisia, I l .

,.

Comisia Europeanâ a Duniirii, 1 856- 1 949. inventar arhivistic

1 98 1 . Oradea, pp. 24 1 -25 1 :

Alexandru

).r
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Duţă,

Stelian

.

Iordache,

Viorica

(documente pentru perioada 1 85o- l 866):

Solomon,

Corivan N icolae.

întocmit

DGAS.

de

Cezar Bej an.

Bucureşt i.

1 9R 7

" Douâ documente inedite din Arhh ·ele Ministerului de Erterne de la Paris
din Epoca Unirii (1859) " , în RA , 1 95 8 , m. 2, Buc ureşti, pp. 1 77 - 1 87;
Corivan Nicolae, ln(orma{ii din rapoartele dip lomatice străine referitoare la alegerea lui
"
Cuza 1Î1 Ţara Româneascâ · ·, în SCŞJJ, 9, 1 958, fasc . 1 -2, laşi pp. 4 7-57 ;
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

Dan Prodan, Etapele bibliograliei binominale Alexandru Ioan Cuza - Unirea din 1 859
�
�

"
" Documente inedite privind lupta pentru unirea Ţărilor Române la 1 859 , în
Mehedinti - istorie şi cultură, voi . I I , Drobeta-Tumu Severin, 1 980, pp. 1 5 1 - 1 5 5 ;
"
Croitoru M ihai, « "Hora Unirii - variantă inedită (documente)», in CI, 9- 1 0, 1 978- 1 979, Iaşi,

�

Deac

�

Documente ale Unirii (1 600- 1 9 18),

)>

Documente privind domnia lui A lexandru Ioan Cuza, voi. 1 (1859- 1 86 1),

)>

Documente privind Începuturile mişcării muncitoreşti şi socialiste din România (1 821 - 1 8 78),

)>

Croitoru M ihai,

pp. 629-63 3 ;
Augu tin,
" Documente ale mişcârii muncitoreşti privind Unirea Principatelor şi
desăvârşirea unităţii naţionale a României (1859- 1 918) " , în Adi, 1 2 , 1 966, nr. 1 ,
B uc ureşti, pp. I l 0- 1 22;

coordonator C. Căzăni , teanu, Eclit. M ilitară, Bucureşti,

1 984 ( referitoare la perioada 1 856- 1 866);
volum întocmit de

Dan Berindei, E lisabeta Oprescu, Valeriu Stan, Edit. Acad. RSR, B ucureşti, 1 989,
347 p . ;
responsabi l i : Ion Popescu-Puţuri, Augu tin Deac, Eclit . Politică, B ucureşti 1 8 7 1 , 989 p.
(perioada 1 856- 1 866);

Documente privind Unirea Principatelor, redactor re ponsabi l Andrei Oţetea, voi . 1 :
Documente interne, 1854-1 85 7, responsabilul voi. Dan Berindei, 1 96 1 , 778 p.; voi . I I :
Rapoartele consulului A ustriei din laşi, 1856- 1 859, resp. voi. D . Berindei, 1 959, 549 p . ;
voi. Ul : Corespondenţa politică, 1855-1859, resp. voi . Comelia Bodea, 1 963, 699 p.,
Edit. Acad. R P R, Bucureşti;

)>
)>
).>

Documente privind Unirea Principatelor, voi . VI, Corepondenţă diplomatică franceză (18561859), culegerea documentelor, introducere, regeste, note, indjce de Gr. Chiriţă, V .
Costake, Em. Poştăriţă, DGAS, B ucureşti, 1 980, X LV l l + 5 9 6 p . ;

Documente privind Unirea Principatelor, voi. V I I , Corespondenţă diplomatică engleză (18561859), culegerea documentelor, introducere, regeste, note şi indice de Valentina Costake,
Beatrice Marinescu, Valeriu Stan, DGAS, Bucureşti, 1 984, 1 056 p.;

).>

Documente privitoare la istoria economică a României, vo i . I l : Oraşe şi târguri, 1 776- 1861,
Moldova, coord. v o i . Gh. Ungureanu, 1 960, Bucureşti, l X + 5 5 3 p. + pl. + facs.;
Dogaru Maria,
" Documente de arhivă reflectând adeziunea maselor populare la Unire
(1859) ", în RA , 66, 1 989, nr. 1 , Bucureşti, pp. 26-32;
Dudu Ve]jcu, Pentru consolidarea Unirii Principatelor Române - Pastorala Mitropolitului
"
Nifon al Ungrovlahiei ", în MO, 1 8, 1 966, nr. l -2, Craiova pp. 1 36- 1 3 8 ;
Dumi tru-Snagov Ion, La Roumanie moderne dans les documents du Vatican, voi. 1 , 1 8 50- 1 866,

).-

Filimon Aurel,

)>
)>

Rome, 1 982;
1 974,

nr .

" Documente diplomatice belgiene despre Unirea Princ1jJatelor ",

în

Rdl,

27,

1 , Bucureşti, pp. 85-95;

).-

Fil imon Aurel,

).-

Focşanii şi Unirea Moldovei cu Muntenia,

" Situaţia României În 1 866. Mărturii din arhivele belgiene , în
istoria universalâ, voi. 1 1 1 - 1 , T ipografia Universităţii Al. 1 . Cuza, l aşi,
"

636;

voi .

Românii În

1 988, pp. 609-

ediţie de documente întocmită de G. Nămoloşanu,

Alexandru Temciuc, DG AS, Bucureşti, 1 988, 1 9 1 p.;

).'r

).).',

Foreign Sources on the Romanians,

Foreword: Ionel Gal, V irgil Cândea, Bucharest, GDSA,

1 980, izvoare ( refe1itoare la perioada 1 8 56- 1 865 ) ;

Gândirea social-polilicâ despre Unire (1859), Bucure�ti, 1 966;
Noi nulrlurii referitoare la efervescenta socialâ, culturală
şi politicâ din Craiom. Între anii 1 85 7- 1866 ". în RMMM, 4, 1 984, Bucure�ti. pp. 76-8 1 ;
Gonţa Alexandru. " Firma nul pentru conv ocarea Divanurilor ad-hoc ş i problema Unirii
Principatelor Române ' ", în Studii Unirii Prinujwtelor, B ucureşti, 1 960. pp. 28 1 -296;
H u tniniuc Maria�
oluhorareo dintre unioniştii nJo!do''c'ni ·>·i 171U171eni În hnuina unor
documente ale wemii lţ(late la Muzeul Unirii din laşi (1856- 1 85 7) · ·, în Ci, 1 , 1 9 70. laşi.

G heorghe Otil ia - Ciobotea Dinjcă,

..

..

pp . 225-2 3 1 ;

).-

H uminiuc-Teclean Maria,

BMIM, 9,
).-

" Bucureşti şi laşi În lupw pentru Unire (aspecte documentare) · ·,

în

1 972. Bucureşt i , pp. 225-23 1 ;

" Mărturii documentare engleze nepublicate despre Unirea Principatelor
Române ", în RA , 1 2 , 1 969, nr. 2, Bucureşti, pp. 2 39-2 5 6 ;

H urezeanu Damian,
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};>
};>
};>

Ionaşcu I on - Bărbulescu Petre - Gheorghe G heorghe,

documente (1 868- 1 900).

Relaţiile internaţionale ale României În

Cu legere selectivă de tratate, acorduri, convenţii şi alte acte cu

caracter internaţional, Edit. Politică, Bucureşti, 1 97 1 ( perioada 1 8 56- 1 866);

.. Textul original al petiţiei deputaţilor clăcaşi din Adunarea ad-hoc a Moldovei în
1857", în RM, 3 , 1 966, nr. 3 , Bucure , ti, pp. 1 95-204 (+ fasc. ) ;
Istoria României, cre tomaţie, voi. l l l , Epoca modernă, coordonatori : Florin Georgescu, Elena
lonaşcu I on,

Pălănceanu, M uzeul Naţional de Istorie, Bucureşti, 1 98 1 ( i zvoarele istorice referitoare la
perioada 1 8 56- 1 866);

};>

lvănescu Dumitru,

};>

lvăne cu Dumitru,

};>

Maciu Vasile,

};>

Mavrodin Teodor, " 0

};>

Pascu Ştefan - Maior Liviu,

};>

Pălăceanu

"
" Date noi despre Alexandru Ioan Cuza Înainte de domnie ,

în

Danubius,

6-

7, 1 972- 1 97 3 , Gala�, pp. 1 1 3 - 1 25 , fig., facs.;
vol.

" Diplomaţi străini despre A lexandru Ioan Cuza şi Unirea Principatelor ", în
Românii în istoria universală, voi. l l l- 1 , Tipografia Universităţi i A. 1 . Cuza, Iaşi,

1 98 8 , pp. 2 1 5-242;

" Un proiect din 1 85 7 al fui Mihail Sturdza pentru organizarea Principatelor
Române ", în SRdl, 1 9, 1 966, nr. 1 , Bucureşti, pp. 59-9 1 ; în RRH, 5, 1 966, nr. 2, pp. 2 3 5 -

256;

RMMM,

1 9 77,

condică necunoscută a patentarifor piteşteni din iunie 1860 ",

nr.

în

2, Bucureşti, pp. 62-63;

Culegere de texte pentru istoria României,

voi . l ( ee. V î. Hr. -

1 920), EDP, Bucure, ti, 1 97 7 (perioada 1 856- 1 866);

};>

Elena, " Documente rejlectând solidarizarea judeţului Mehedinţi cu poziţia
domnitorului A l. 1. Cuza de apărare a autonomiei ţârii " , în voi . Mehedinţi. Istorie şi
cultură, Drobeta-Tumu Severin, 1 978, pp. 225-228;
Pătroiu I on, " La cumpăna a două epoci: 1849- 1877. Studiu asupra vieţii agrare din Oltenia ",

};>

Pătroiu Ion,

};>

Platon Gheorghe,

Craiova, 1 9 8 3 ;

.. Un program unionist craiovean necunoscut ", în A O, 1 , 1 98 1 , Craiova, pp. 1 1 1 -

121;

};>

"
" Din domnia fui Alexandru 1. Cuza. Documente din arhivele befgiene , în
AllAXI, 9, 1 972, Iaşi, pp. 495-504;
Platon G heorghe, . . Documente privind ecoul luptei românilor pentru unitate naţională " [ 1 8 56
- provenind de la Legaţia Belgiei din Istanbul], în voi. Şt�fan Meteş fa 85 de ani, Cluj 

};>

Platon G heorghe,

)..>

Ploeşteanu Grigore,

);-

P loeşteanu Grigore,

)..>

P 1oeşteanu Grigore,

);-

Ploeşteanu Grigore .

)..>

).

Napoca, 1 977, pp. 3 3 1 -3 3 5 ;

.. Noi date privind ecoul şi implicaţiile luptei românilor pentru unitate
na{ionafă " [ 1 857- 1 858, documente din arhive belgiene], în AŞUJI, 22, 1 976, laşi, pp. 61 0;

" Mclrturii despre compromisul de fa Osborne (1857) ",

�

:.-
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Vatra, 1 7, 1 9 87,

., Mărturii diplomatice bavareze despre mitudinea puterilor europene .fi1{ă
de Unirea Principmefor ", în Cncetâri de ştiin{e sociale, voi . 1 1 1 , Târgu M ureş, 1 9 87,

pp. 3 26-3 68;
1 980,

nr.

"
" Noi mărturii diplomatice privind Unirea Principatelor ,

2, Târgu Mureş, p. 1 07 D .

în

. . Unirea Principatelor: mărturii străine ", în Vatra , 1 9 , 1 9 89,

Mureş, p. 2 1 4 A;

Vatra, 1 O.

nr.

1 , Târgu

Popescu Elena . . . Docum en te

referitoare fa sofidari::area Întregii ţâri cu pozi{ia sus{inutâ de A l.
Cu::a În anul 1 865 ". în SRdl, 23, 1 970, nr. 1 , Bucureşt i , pp. 87-90;
PrC'mise ale .fo nnării pietei economice 1111i1r1re româneşti. Doc11mente 1 861- 1 9 1 4, ediţie
întocmită de losif l . Adam. DGAS, Bucureşti. 1 983 ( documentele referitoare la perioada
1.

1 862- 1 866):
).

în

nr. 5 , Târgu M ureş, p. 1 940;

Racoviceanu Sanda . . . Unirea
1 9 79,

nr.

Principatelor În documC'l11e diplomatice externe ", în RA , 56,

1 , Bucureşti, pp. 7-9;

. . Date noi cu privire fa atitudinea unionistâ a
plircâfabufui A fe.;wndru ioan Cu::a ", în MN, 3 , 1 9 76, Bucureşti, pp. 403-405 ;
Românii fa 1 85 9. Unirea PrincljJatefor Române În conştiinţa europeană, coordonatori : Ion
Ardeleanu, Vasile Arimia, Ionel Gal, M i rcea M uşat, voi. 1 : Documen te externe ( 1 848Ripă-Buiucliu Dan - Vasilescu-Vap�ali N i colae .

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

Dan Prodan, Etapele bibliografiei binominale Alexandru Ioan Cuza - Unirea din 1 859

Texte străine (diplomaţi, istorici, publicişti), EŞE, B ucureşti, 1 984,
662 p.; V I I I + 450 p.;
Sabău Flaviu, " Un act ministerial a/ lui Dimitrie Bolentineanu (1864)" , în M, 2, 1 97 1 , nr. 3 ,
Bucureşti, pp. 1 88 - 1 89;
"
Stan Valeriu, " Două memorii din vremea luptei pentru unire (1859) , în AJIAXI, 24, 1 987, voi.
1 , laşi, pp. 385-397;
Stan Valeriu, " Preliminarii diplomatice ale Unirii Principatelor. Două memorii ale lui
f
Straţord
Canning, ambasadorul englez la Constantinopol ", în Rdi, 42, 1 989, nr. 1 ,
Bucureşti, pp. 3 1 -44;
Stan Valeriu, " Un proiect englez de organizare a Principatelor din timpul Conferinţei de la
Paris (1858) ", în Rdi, 40, 1 987, nr. 1 , Bucureşti, pp. 75-83;
Totu Maria - Nuţu Constantin, Culegere de texte privind istoria modernă a României (184818 78), Tipografia Universită�i din B ucureşti, 1 978 (pentru perioada 1 856- 1 866);
Ungureanu G heorghe, " Actele de · stare civilă din Moldova sub regimul Regulamentului
Organic (1 832-1 864) " , în vo i . Din istoria statisticii româneşti, Bucureşti, 1 969, pp. 233247;
Ungureanu G heorghe, " Actele de stare civilă sub regimul Codului Civil (1864- 1 944) ", în voi.
Din istoria statisticii româneşti, Bucureşti, 1 969, pp. 249-26 1 ;
"
Ungureanu G heorghe, " Cancelaria instituţiilor din ţinuturile Moldovei între anii 1 832-1864
[Evoluţie, organizare şi fonduri arh.ivistice create], în Culegere de referate, voi . T I ,
DGA S , Bucureşti, 1 974, pp. 1 65 - 1 95 ;
Ungureanu G heorghe, " Documente inedite privitoare la Unirea Principatelor aflate în Arhivele
Ministerului de Externe din Bruxelles ", în SCB, I l , 1 969, Bucureşti, pp. 1 23 - 1 27;
Ungureanu Gheorghe, " Semnalarea unor documente diplomatice din perioara Unirii
Principatelor ", în RA , 1 95 8 , nr. 2 , B ucuresti, pp. 1 88- 1 92 ;
Vitcu Dumitru - Vitcu M ihai, " Însemnări pe m� 1ginea unor documente din anii luptei pentru
Unire (1856- 1 85 7) " , în Studii şi comunicări - Vrancea, 3, 1 980, Focşani, pp. 1 85 - 1 97;
Voicu Maria - lrimescu Sevasta, " Un moment al aplicării legiuirii agrare din anul 1 864. Note
pe marginea unui document de arhivă din anu/ 1865 ", în Carpica, 1 972, Bacău, pp.
1 87-200;
"
Voicu Maria, " Alexandru Ioan Cuza la Ruginoasa, În perspectiva reconstituirii memoriale , în
voi. Melzedinţi. Istoric şi cultură, Drobeta-Turnu Severin, 1 978, pp. 8 J -85;
1866);

�
);>
);>

);>
);>
);>
);>
);>
).);>
);>
);>

voi. J l :

XXXIV +

2. Izvoare istorice - corespondenţă
).-

Alecsandri Vasi le, Opere, V l l l , Corespondenţă, 1834-1860, ediţie îngrij ită, traduceri, note şi
indici de Marta Anineanu, Edit. Mi11erva, 1 98 1 ; fX, Corespon den ţă 1860-1870, text ales
şi stabilit de G . C. N icolaescu şi G eorgeta R ăd ul e sc u- D u lghe ru , Edit. M inerva,
Bucureşti. 1 982: (corespondenţă cu A l . 1 . Cuza);
Anineanu Marta, " Din activitatea diplomatică a lui Vasile A lecsandri Corespondenţă inedilii,
1859-1 862 ··, în SM1Mod, 2, 1 960, B ucureşti, pp. 25 7-272;
Anineanu M a11a, " Vasile Alecsandri: intervenţii pentru aplanarea unui conlict diplomatic ", în
M, 5, 1 974, m. 4, B ucureşti, pp. 5 1 -5 5 (scrisorile lui l . Em. Florescu pentru aplanarea
unui conflict diplomatic cu Franţa - 1 862 ) ;
Anineanu M arta. Catalogul corespondenţei lui Vasile A lecsandri, Edit. Acad. RPR, Bucure . ti,
1 957, 620 p. ( scrisori politice, 1 856- 1 &66 );
Balignot de Beyne Arthur, Coresponden(â cu A lexondru Ioan Cu:a şi Costache Negri. studiul
introductiv, selectarea şi traducerea textelor, note, comentarii şi indice de Emil Boldan,
Edit. .Junimea. l aşi , 1 986, 403 p.;
Chiriţă G heorghe, , , Pe marginea unei scrisori inedite din 1 85 9 a lui M. Kogâlnicmnu ". în
SRd1 , 2 1 , 1 968. m. 3, Bucureşti, pp. 533-5 3 8 �
Cuza Alexandru Ioan . i Negri Costache, Corespondenţă. text ales şi stabilit traducere, studiu
introductiv şi note de Emil Bol dan, Edit. Mo nerva , Bucureşti , 1 980, XLVI Il + 57 1 p.
(core pondenţă oficială între 1 859- 1 865);
Delureanu Ştefan, . . Unirea Principa telor În context european ", [scrisori, 1 849- 1 86 1 ] , în Tomis,
22, 1 987, nr. 2, Constanţa, p. 1 3; nr. 3, p. 1 3 ;
,

).).-

';.-,..

,
)..

)..-

.

f
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)>
)>

Documente privind Unirea Principatelor, V I , Corespondenţa diplomatică .fi'anceză (1856i859), culegerea documentelor, introducere, regeste, note şi indice de Grigore Chiriţă,
Valentina Costake, Emil ia Poştăriţă, DGAS, Bucureşti, 1 980, XLVTI + 596 p.;

Documente privind Unirea Principatelor,

voi. l l l ,

Corespondenţă politică (i855- i859},

studiu

introductiv, rezumate, note, indice de Comelia Bodea, Edit Acad. RPR, Bucureşti, 1 963,
X LV I l l + 704 p.;

)>

Documente privind Unirea Principatelor, voi. V I I , Corespondenţă diplomatică engleză, i856i859, culegerea documentelor, introducere, regeste, note, indice de Valeria Costake,
Beatrice Marinescu, Valeriu Stan, DGAS, B ucureşti, 1 984, 1 056 p.;
Florea C., . , Reflectarea muzeistică a relaţiilor revoluţionare dintre Al. 1. Cuza şi Ciuseppe
Caribaldi ", în Ci, 1 , 1 970, laşi, pp. 43-50 ( o scrisoare de G . Garibaldi către A l . I . C uza
în 1 864);

)>

Gal Ionel,

)>

Ghica

)>

Ghica Ion,

)>

)>
)>

.. iriforma{ii documentare externe referitoare la ecoul· internaţional al Unirii
Principatelor " , în voi. Unirea Principatelor şi puterile europene, Edit. Acad. RSR,
Bucureşti, 984, pp. 1 65 - 1 86;

Opere,

Ion,

voi .

V-V l ,

Corespondenţă,

ediţie îngrij ită,

studiu

introductiv,

note,

comentarii, g losar, bibliografie şi indici de Ion Roman, Edit. M inerva, Bucureşti, 1 988,
547 p. - 480 p. ( corespondenţa l . Ghica - Al. 1 . Cuza);

Scrisori către Vasile Alecsandri,

ediţie îngrij ită şi repere istorico-literare de Ion

Roman, ed. a 1 1 -a, Edit. M i nerva, Bucureşti, 1 986, 463 p. ( scrisori despre U nirea din

A l . l. Cuza);
. Ştiri despre revoluţionarii exilaţi de la i848 şi cauza unirii Într-o corespondenţă
inedită ", în Rdf, 4 1 , 1 988, nr. 4, B ucureşti, pp. 43 7-443;
Jelavich Barbara, ., Russia and the Double Election of Alexander 1. Cuza. 1858-1859. The
Letters ofS. 1. Popov to N. K. Ciers ", în SOF, XXIV, 1 965, M i.i nchen, pp. 1 1 9- 1 3 7 ;
Jelavich Barbara, .. Russia, Creat Powers and the Recognition of the Double Election of
Alexander 1. Cuza: the Letters ofA. P. Lobanov-Rostowski to N. K. Ciers ", în Rumanian
Studies. An International Anual of the Humanities and Social Sciences, edited by Keith
1 859, personal i tatea şi domnia lui

lsar Nico lae,

.

Hitchins, 1 , 1 970, Leyden, pp. 3-34;

)>
)>

Kogălniceanu Mihail,

Scrisori,

texte îngrij ite adnotate şi prezentate de Augustin Z. N. Pop,

Edit. pt. Literatură, 1 967, pp. 4 - 1 60 ( eri ori poli tice, 1 8 56- 1 866);

»

Catalogul corespondenţei lui Ion Chica, "dit. Acad. RPR, Bucureşti, 1 962, 432 p.
A l . 1. Cuza ,i alţi unionişti) ;
Negri
ostache ( J 8 1 2- 1 876), Scrieri social-politice, studiu introductiv, antologie, note,
comentarii de Emil Boldan, Edit. Politică, B ucureşti, 1 97 8 , 279 p. + fig. + facs.
(corespondenţa lui C . Negri cu A l . 1. Cuza între 1 8 5 1 - 1 866);
"
Păltănea Paul, .. Alexandru ioan Cuza. Corespoden(ă şi acte inedite , în CI, 1 1 , 1 9 80, I aşi, pp.

�

P ă l tă nea Paul,

)>

}

,.

,�

,�
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Liu Nicolae,

(seri oti primite/expediate de Iafia

669-675;

«A l. 1. Cuza: . . În numele unei vechi tradiţii na(ionale "», în M, 8, 1 9 77, nr. 2 ,
Bucw·eşti, pp. 46-50 ( scrisoarea lui A l . 1 . Cuza trimisă l u i C . Negri l a I stanbul - 1 86 1 );
Petrescu Nicolae, , . Lupta pentru unire şi atitudinea lui Ştefan Colescu reflectatii Într-o
coresponden{lt inedită din 1856 şi Începutul anului 1 85 7, către 1.1. Filipescu
Curcănache ", în SCi-Coleşti, 1 9 74, pp. 27-32;
Pop Augustin Z.N . Catalogul coresponden(ei lui Mihail Kogci!niceanu, Edit. Acad. RPR ..
Bu c ure ş ti , 1 9 59. 467 p. + facs. ( seri. ori primite/expediate de la/ la A l . 1 . Cuza şi alţi
unionişti);
Rafa i lă M . , «Dimitrie Bolintineanu: Dorin(a tuturor aici este unirea (ârilor», în M, R. 1 977. nr.
2. Bucureşti, pp. 4 1 -46;
Stăvăruş I on . , Noi documente rerelatoarC' ' ' [o scrisoare a lui V. Alecsandri despre alegerea lui
A l . J . Cuza ca domnitor al M oldovei] , în M, L 1 9 70, nr. l . Bucureşti. pp. l 47- 1 4 9;
Tappe E. 0 . , . E. E. Crowe and J. A. CroH'C' and Rumanian Union: Some Unpublished Lelfers
of 185 7". în The Sla1•onic and East Europ('{(n Review, X L l , nr. 96 1 December 1 9 62,
London, pp. 1 3 5- 1 43 ;
Turcu Consta nt i n, ,. Din documentele Unirii de la 1859. O scrisoare a lui Vasile A lecsandri
puţin cunoscută ", în CI, I l , 1 980, l aşi, pp. 677-680;
.

.

.
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3. Izvoare istorice - memorialistică

)...
):>
).>
):>
):>
):>
):>
):>
):>
):>
):>
):>

)>
)...

Berindei Dan, .,Amintiri inedite din anii luptei pentru Unire [185 7- 1859} ale fui Lupu
Costache ", în SCŞII, 1 O, 1 959, nr. 1 -2, Iaşi, pp. 1 87- 1 94;
Cemovodeanu Paul, ., Mărturii contemporane privitoare fa fi'ământările politice şi sociale din
Bucureşti fa 1859 şi 1862 ", în SRdi, 1 5, 1 962, nr. 1 , Bucureşti, pp. 1 3 5- 1 4 1 ;
Donat Ion, " O mărturie contemporană despre Unire [ Memoriile arhimandritului Ghenadie
Pârvulescu] ", în voi. Omagiu fui Petre Constantinescu-Iaşi cu prilejul împlinirii a 70 de
ani, Edit. Acad. RPR, B ucureşti, 1 965, pp. 505-5 1 2;
l vănescu Dumitru, ., Dipfomatul .fi·ancez Adofph d 'A vrif despre Unirea Principatelor şi A l. 1.
Cuza ", în Românii În istoria universafâ, voi. l l l -3, Tipografia Universităţii Al. 1. Cuza,
laşi, 1 988, pp. 1 97-228;
Maciu Va ile, ., Memorialistul ion Băfâceanu (1825- 1 9 1 4) " în voi. Petre Constantinescu-Iaşi
cu prilejul implinirii a 70 de ani, Edit. Acad. RPR, Bucureşti, 1 965, pp. 447-454; (pentru
perioada 1 856- 1 866);
Maiorescu Titu, Jurnal şi epistolar, voi. l (noiembrie 1 855 - martie 1 859) ; voi. I I (martie 1 859
- 1 7 iulie 1 860), studiu introductiv de Livu Rusu, ediţie îngrijită de Georgeta Rădulescu
Dulgheru şi Domnica Filimon, Edit. Minerva, Bucureşti, 1 975, LXIV + 752 p.; 1 978, 487 p.;
Maiorescu Ti tu, Jurnal şi epi tofar, voi. I I I (1 8 iulie 1860 - 1 O iulie 1 862); voi. I V (I l iulie
1862 - 9/2 1 iulie 1 864; ediţie îngrijită de Georgeta Rădulescu-Dulgheru şi Dornnic a
Filimon, Edit. Minerva, Bucureşti, 1 980, 548 p; 1 982, 564 p.;
Maiore cu Titu, Jurnal şi epistolar, voi. V (10122 iulie 1864 - 711 9 noiembrie 1 866), ediţie
îngrij ită de Georgeta Rădulescu-Dulgheru şi Donmica Filimon, Edit. M inerva, Bucureşti,
1 984, 597 p.;
Mărieş Stela, ,, Ideea unităţii naţionale a românilor oglindită în opera diplomaţilor şi călătorilor
germani de fa mij'locuf secolului al XIX-lea ", în A O, 4, 1 985, Craiova, pp. 1 00- 1 09;
Papacostea-Danielopolu Comelia, ., Memorii bucureştene din anii preme1gători Unirii
Principatelor ", în MIM, 4, 1 966, Bucureşti, pp. 389-398;
Platon Gheorghe, ., Noi iriformaţii cu privire fa căfâtoria În Principate a fui Blonde/ van
Cuefebroeck, ministrul Belgiei la Constantinopol (1 856- 1 85 7) ", în AŞUII, 3 3 , 1 987, l aşi,
pp. 9-20;
Ploeşteanu Grigore, " Mărturii despre compromisul de la Osborne (185 7) " , în Vatra, 1 7, 1 987,
nr. 5 , Târgu M ureş, p. 1 94 C;
Ploeşteanu Grigore, " Mărturii străine despre Domnul Cuza " , în Vatra, 1 5, 1 985, nr. 1 , Târgu
Mureş, pp. 1 66 A - 1 66 B;
Văcărescu, Teodor C., , . Din vremea fui Cuza ··, în Mi, 22, 1 988, m·. 4, pp. 29-32; m. 5, pp. 232 6; nr. 6, pp. 1 7-20; nr. 7, pp. 1 7-20; Bucureşti;
4. I zvoare istol"ice: d isc u rsu ri parlamentare

).)..

,.
,

Diculescu V l adimir Gh. , Mihail Kogâfniceanu: discursuri parlamenta re din Epoca Unirii. 2 9
sept mbrie 185 7 - 14 decembrie 1861, Edit. Ş tiinţifică. Bucureşti, 1 959, X V I I + 424 p . ;
Kogăln iceanu M ihail, Opere, ediţie critică publicată sub îng1ijirea lui Dan Simionescu, voi. l l l ,
Orat01·ie 1, 1 fl56- 1 864, partea 1 , 1 856- 1 86 1 , text stabi l i t, note şi comentarii de V ladimir
Diculescu, studiu introductiv de Dan Berindei, Edit. A cad. R S R . Bucureşti, 1 98 3 , 463 p.;
K ogălniceanu M ihail, Opere, voi . I I I . Omtoric> 1. 1 N56- 1 864, partea a 1 1 -a, 1 86 1 - 1 864, publicată
sub îng�ij irea lui Dan imonescu, text stabi lit, note, comentarii de V ladimir Dicu lescu.
studiu introductiv de Dan Be1indei, Edit . Acad. R R, Buc ureşti , 1 98 7 , 552 p.;
Kogălniceanu M ihai l . Opere. voi . IV, Oratorie 11. 1 864- 1 fl 78, pa1tea 1. 1864- ! 86fl. publicată
sub îngrijirea lui Dan Simonescu. text stabilit, note. comentarii de Georgt'ta Penelea,
studiu introductiv de Dan Berindei, Edi t . Acad. RA R, B ucureşti , 1 977, 668 p . ;
5. I zvoare isl' oricr - pol itice - literare

'r

Kogălnjceanu Mihail, Scrieri literare, istorice, politice� texte a lese şi studiu introductiv de Geo
Şerban, Edit. Ti11eretului, B ucureşti, 1 967, 320 p.;
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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}>

Kogălniceanu M ihail,

}>

Unirea Principatelor Române oglindită în literatură

Texte social-politice alese,

volum alcătuit de Dan Berindei, Leonid

Boicu, Nicolae Ciacbir, Matei Ionescu, Dan S i monescu, Edit. Politică, B ucure . ti, 1 967,
423 p.;
Virgi liu Ene, text

[ sec. XVI I-XX], studiu şi antologie de

tabilit, note şi bibliografie de l leana Teodorescu-Ene, Edit. J unimea,

Iaşi, 1 979, X L I I + 444 p . ;

6. Izvoare istorice etnografico-folclorice
}>

Adăscăliţei Vasile,

).>

Buzera Alexie A. ,

memoriam,

"
,. Un portret folcloric neobişnuit: Cuza Vodă ,

în voi .

Cuza Vodă. in

Edit. J unimea, Iaşi, 1 97 3 , pp. 568-580;

}>

Cântece inedite care au răsunat la Craiova în preajma Unirii Principatelor
" "
Române , în A O, 36, 1 984, nr. 1 -2, Craiova, pp. 39-42;
Cuza Vodă În tradiţia populară, antologie de l iteratură folclorică alcătuită cu note şi postfaţă de

}>

De la Dragoş la Cuza Vodă. Legende populare româneşti,

}>

De la Dragoş la Cuza- Vodă,

}>

Florea A lexandru,

Va i le Adăscăliţei, Edit. M ihai Eminesc u, B ucureşti, 1 970, 296 p . ;
antologie, prefaţă şi note de Vasile

Adă căliţei, ed. a l i -a, Edit. M inerva, B ucureşti, 1 973, XXVT T I + 404 p.;
antologie de legende istorice, Edit. pt. Literatură, B ucureşti, 1 966,

364 p. ( legendele istorice despre A l . I . Cuza);

. . Cuza vodă în folclorul dobrogean ",
permanente ale folclorului, Constanţa, 1 98 3 , pp. 47-54;

în

Însemnări didactice. Valori

7. Izvoare istol'ice genealogice - demografice - cartografice
�

" Elena Cuza (1825-i 909) ", în Adi, 22, 1 976, nr. 3, Bucureşti, pp. 1 28- 1 3 1 ;
"
" Populaţia Principatelor Unite române în i 859 , în Rdi, 42, 1 989, nr.

Apostol Elena,

}>

Chiriţă Grigore,

}>

Ciocan N i tor,

}>

Dudaş Vasile,

}>

Gorovei Ştefan S . ,

}>

Josan Nicolae - M ândrea Ion,

1,

Bucureşti, pp. 45-57;

" A l.

1.

"
Cuza. Note genealogice ,

în voi.

Cuza Vodă. in memoriam,

Edit.

Junimea, Ia,i, 1 9 7 3 , pp. 3 5-50;

SiB,

, . ltinerarul timişan al lui A lexandru ioan Cuza (1866)- {după abdicare} ",

1 2, 1 986, Tim işoara, pp. 67-7 1 ;

" Strămoşii principelui Al.

Junimea, Iaşi, 1 9 7 3 , pp. 2 5 -34;

f

Cuza ",

în vo i .

Cuza Vodă. in memoriam,

în

Edit.

Alexandru ioan
" Un episod semnificativ al trecerii domnitorului
"
Cuza prin Transilvania În drum spre exil: Făgăraş, 4 martie i 866 , în Apulum, 22,
1 984, Alba I u l ia, pp. 239-248;

).;;..
;;..

Românii În izvoare geografice ·>·i cartografice. Din antichitate pâ nâ În
pragul veacului nostru [1-e<:. XX], Bucureşti, 1 9 78 ( pentru mij locul sec. X I X) ;
"
Stoica G h . , , . Recensâmâmul din anul 1859 organ izat de Ion Ionescu de la Brad , în Revista
Statistică, 1 8 , 1 969, nr. 5 , Bucureşti, pp. 3 - 8 ;
Tudor Constantin, " Un document cartogmfic privind Împâr[irea administrativă a României În
1865 ", în Rd1, 32, 1 979, nr. 5 , Bucureşti, pp. 923-928;
Pope cu- pineni Matin,

8. I zvoare istorice de presă/ziadstice
,..

,..
,..
,);;-

" Ştiri din presa din Heidelberg privind moartea lui A lexandru Ioan Cu::a ". în
SRd1 , 26. 1 9 7 3 . nr. 3, Bucureşti, pp. 5 5 5 - 5 5 8 ;
Chiriţă Grigore, ,. Presa. opinia puhlicâ din România la moartea lui Cu:a Vodâ [18 73} ", în
SRt/1, 26, 1 9 73, nr. 3. Bucureşti, pp. 545-554;
Dumitrescu E. S . , ,. Gala{ii .yi lupta lui pentru Unire, oglinditâ 1Î1 periodicele vremii ". în voi.
Cemenarul primei bihlioteci puhlice dinjude{ul Gala(i. 1 974, pp. 229-234;
Gl i.i ck Eugen. " Răsunetul lui 24 ianuarie 1859 În presa norvegianii ", în Familia. 2 3 , 1 987, nr.
1 , Oradea, p. 1 O;
Jivi A urei, . , Evenim entul Unirii Principatelor oglindit În « Telegraful român» " , în MMS. 60,
Berindei Dan,

1 9 84, nr. 1 -3 , laşi, pp. 38-44;
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:P
:P
:P

Bibliografia analitică a
periodice/ar româneşti, 1 1 (185 1 - 1 858), 1 -3 , Bucureşti, 1 970- 1 97 2 ;
Platon Gheorghe,
" Unirea Principatelor în conştiinţa europeană. Noi mărturii din presa
timpului ", în ASUl/, 25, 1 979, I aşi, pp. 1 7-34;
P loeşteanu Grigore, Ecoul luptei românilor pentru Unirea Principatelor În «Heidelberger
"
Journal» ", în Vatra, 1 6, 1 9 86, nr. 1 , p. 1 78 A; în Românii în istoria universală, voi. 1 1- 1 ,
Lupu Ioan - Berindei Dan - Camariano Nestor - Papadima Ovidiu,

Tipografia Universităţii din l aşi, 1 987, pp. 3 3-46;

:P

Ploeşteanu M aria,

>

Suciu Dumitru,

>
>

"
" Ecoul Unirii în presa românească din Transilvania ,

în

Vatra,

1 4 , 1 984,

nr. 1 , Târgu M ureş, pp. 1 54 A - 1 54 B;

" Ecouri ale situaţiei politice româneşti În publicistica franceză (1856- 1859)",
în AMN, 7 , 1 970, C l uj Napoca, pp. 62 1 -63 2 ;
Tappe E. D . , ,. Rumania after the Union as seen by two English Journalists ", în The Slavonic
and East European Review, XXXIX, nr. 92/December 1 960, London, pp. 1 9 8-2 1 5 ;
Vârgolici Teodor, .. «Le Courrier du Dimanche» şi activitatea ziaristului român Gregory
Ganesco, în timpul realizării Unirii Principatelor ", în RITL, 1 8 , 1 969, nr. 3, Bucureşti,
pp. 5 1 3-5 1 5 ;

>

Vitcu Dumitru,

>

Vitcu Dumitru,

şi epoca lui Alexandru Ioan Cuza în viziunea contemporanilor
" Personalitatea
"
din Lumea Nouă , în Românii în i toria universală, voi. I, 1 9 86, Tipografia Universităţii
din laşi, pp. 2 5 8-26 8 ;
p. 1 0;

" Presa străină despre epoca lui Al.

1.

Cuza ",

în

Cronica,

24, 1 989, nr. 7, Iaşi,

9. Izvoare istorice nu mismatice, medalistice, sigilografice, heraldice
>

Apostol Comelia,

,. Decoraţii străine conferite domnitorului Unirii, A lexandru Ioan Cuza ",

în

>

MN, 3, 1 976, Bucureşti, pp. 42 1 -426 + fig. ;
Artimon Elena, .. Câteva piese din colecţia Muzeului din Bacău referitoare la actul Unirii din
1859 ", în Cwpica, 1 7, 1 98 5 , Bacău, pp. 1 5 3 - 1 57;
Berindei Dan - Dogaru Maria, " Petiţia de la 1 1 iunie 1 861. Comitetul pentru Subscripţie şi
sigiliul său ", în RA , 5 8 , 1 98 1 , nr. 3, Bucureşti, pp. 3 1 8-324; ,
Cemovodeanu Paul, " Contributions a l 'etude de l 'heraldique d 'Etat des Principautes Unies
Roumaines (1859- 1866)", în RRH, 1 6, 1 977, no. 2 , Bucarest, pp. 3 1 9-334 + fig.;
Culică Va i le, . . Tiparul sigilar al carantinei Gura Jalomiţei (1860}", în BSNR, 70-74, 1 976-

);.-

Cumpănescu Andone,

;....

Aspiraţia poporului român spre unitate şi independenţă oglinditâ În simbol.
Album heraldic, introducere de Ionel Gal, Bucureşti, E . Ş . E . , 1 9 8 1 , 29 1 p . ;
Florea Pavel Mircea - Ene Laurenţiu, .. Un . teag (din 1859) al corporaţiei patemarilor din
târgui Horezu ", în KMMM, 6, 1 9 8 3 , Bucureşti, pp. 46-47;
Sahinian Ion, .. Vulturul ·>·i capul de bo ur. În ·emnele unirii Munteniei şi Moldovei pe mărcile
poştale român eşti ", în Studii viilcene, 4. 1 980, Râmnicu Vâlcea. pp. 93-95;
Smaranda Aurică, , . Alexandru Ioan Cu;:;a şi Începuturile organizli rii sportului În România.
Medalii ilustrând activitatea «Societăţii de dare la semn» ", în BSNR. 77-79, 1 983- 1 9 8 5 ,

>
>
:P

;....
;...
,.

;....

1 980,

nr .

nr.

1 24 - 1 28, Bucureşti, pp. 5 5 1 -5 5 5 ;

5 , laşi, p. 6;

"
" Memoria lui Al. !. Cuza În medaliile româneşti ,

în Cronica, 22, 1 987,

Dogaru Matia,

nr. 1 3 1 - 1 3 3 , Bucureşti. p p . 3 75-3 8 2 ;

;...

noi pri1•ind instituirea «Ordinului Unirii» În timpul domniei lui
Alexandru Ioan Cu::a ". în MN. 1 , 1 9 74 . Bucmeşti, pp. 9 5 - 1 04 + fig.:
Şt irbu Constanţa . . . La cirwlation monetaire pendant la regne d 'A 1. 1. Cu::.a ", în RRH. 1 6, 1 9 77,

,.

Tebeica Val.,

Ştirbu Constan!a, .. DmC'

no. 3 , Bucarest, pp. 5 3 3-549;

,. Primele mărci poyta le romftne.>'fi, 1 858- 186 5 ", Bucureşt i , 1 962. 2 1 5 p . :
sigiliu l persona l al domnitorului A lexandru Ioan Cuza ", in CN, 1 9 78.

;....

Vasilescu Anca. " De.1p re

;....

Vasilescu Anca, " Un

1 , Bucureşti. pp. 1 09- 1 1 2 ;

1 1 , 1 974,

m.

medalion inedit a/ lui Al. 1. Cuza şi semnificaţia sa

2, Bucureşti , pp. 64-65 + fig.;
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istorică ", în

RMMM ,
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B. Sinteze istoriografice cu tematici diverse spaţio-temporale: perioada 1 853- 1 856;
1 856- 1 859; Unirea din 1 859; viaţa şi opera lui A l . 1. Cuza; marile puteri europene şi U nirea
din 1 859; politica externă a României în timpul lui Cuza; dezvoltarea ramurilor economice; clase
social-profesionale: lucrătorii , ţărănimea; legea agrară din 1 864 şi urmările
ale; dezvol tarea

perioada

instituţională a Principatelor Unite; evoluţia instituţiei armatei naţionale; dezvoltarea invăţământului şi
cul turii moderne; i toria unor localităţi şi a rolului lor în Epoca Unirii.
)>

Adăniloaie N ichita - Berindei Dan,

)>

Adăniloaie Nichita - Petric Aron,

)>
)>
)>
)>

application,

La reforme agraire de 1864 en Roumanie et son
1 966, 1 27 p.;
Unirea de la 1859 şi Însemnătatea sa. istorică, Bucureşti,

B ucarest, Edit. Acad. RSR,

Edit. Politică,

1 974, 79 p.;

Unirea Principatelor Române [1859], Bucureşti, Edit.
1 966, 88 p. + fig.;
Adăniloaie N ichita, Formation of the Romanian National State, Bucharest, Meridiane
Publishing House, 1 965, 1 04 p.;
Armbruster Adolf, Romanitatea Românilor. Istoria unei idei, B uc ureşti, 1 972, 279 p. ( ideea
romanităţii românilor şi lupta pentru U nirea din 1 859, colaborarea româno-franco
italiană în perioada J 856- 1 866, ca membre ale gintei latine", pp. 265-269);
"
Aspecte ale luptei pentru unitate naţională, Iaşi: 1 600 - 1 859 - 1 918, coordonatori: Gh.
Adăni.loaie N ichita - Petric Aron,
Politică,

Buzatu, A . Kareţchi, D . Vitcu, cuvânt înainte: Gh. Buzatu,

l.

Saizu, laşi Edit. Junimea,

)>

)>

1 983, 409 p. ( l aşi şi U nirea din 1 859);
Berindei Dan, Epoca Unirii, B ucureşti, Edit. Acad. RSR, 1 979, 272 p . ;
Berindei Dan, L 'Union des Principaute Roumaines, Bucare t, Edit. Acad. RSR, 1 967, 226 p. +

}..>

Bobango Gerald J . ,

}.>

Bogdan Dan -

);;>

Bogdan Dan,

)>

Boicu

}..>

Boicu

}..>

Boicu Leonid, Diplomaţia

}..>

Boicu Leonid, Gene:::.a "chestiunii române " ca problemă in tern a(io nalâ , Iaşi, Edit . Junimea,

).

Buşe Constantin, Comerţul exterior prin Galati s u b regimul de port�fi-anc

fig. + facs.;

The Emetgence ofthe Romanian National State, EEQ, Boulder, Columbia
1 979, 3 0 1 p. (perioada 1 856- 1 866);
Ştirbu Viorel, Pe urmele lui Alexandru ioan Cuza, B uc ureşti, ES-T, 1 985, 240

University Press, New York,
p.;

Pe urmele lui Ion Ghica, Bucureşti, S-T, 1 987, 224 p. (activitatea politico
1 856- 1 866);
Leonid - Platon G heorghe, La voie des Roumains vers l 'independence [ 1 600, 1 859,
1 877], Bucare t, EŞE, 1 977, 1 04 p. + fig. ( etapa Unirii d in 1 859);
Leonid, A ustria şi Principatele Române În vremea războiului Crimeii (1853-1856),
Bucure , ti, Edit. Acad. RSR, 1 972, 480 p. (atitudinea Austriei faţă de lupta pentru Unirea

diplomatică în perioada

Principatelor);

263 p.;

european(/

şi

auza românâ, 1 856- 1859,

c

r
�
,r
,
-,..

(1838- 1883),
1 976, 202 p. (perioada 1 853- 1 866 );
Cen/C'narul Unirii 1 859- 1 959. A.IJ7ecte alC' lup tei pC'ntru Unirea Ţărilor RomânC' din rC'giunea
Galaţi, Galaţi, 1 959, 63 p.;
Certan E. E., Relct f iile mso-rom â ne in anii 1859- /863, Chişinău, 1 969;
Ciachir N icolae - Bercan Gheorghe, Dip/onut{ia eurOJJeanâ tn epoca ntodernâ, Bucureşti� EŞ E ,
1 984, 520 p. (perioada 1 856- 1 R66, pp. 3 3 8-356);
C i i veti Gheorghe, România şi puterile gam n te, 1856- 1 8 78, T ipografia Univ. Al. 1 . Cuza. l aşi,
1 9R8. 254 p. (perioada 1 R56- I 866);
Constantinescu M iron - Daicoviciu Constantin - Pascu Ştefan etc . , lswria Român iei.
Compendiu. B u cure � t i , EDP. 1 969, 727 p. + fig. + hăqi ( Epoca Unirii. 1 856- 1 866);
Contributia judetului Vâlr.:ea la Unirea Princ Ji atelor {din 1 859], Râmnicu-Vâlcea, 1 9R 2 ,
279 p.:
Contributii la istoria dezvoltc'irii Universitiitii din la), 1860-1 960, vo i . 1-! 1 , Edit. Universităţii
din l aşi, 1 960, 393 p. - 332 p. (în voi. 1 despre Universitatea din Iaşi în timpul lui A l . 1 .
Cuza);

1 56

1 97R,

1 975, 1 49 p.;

Bucure�ti,

-,..

l a , i , Edit. Junimea,
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Dan Prodan, Etapele bibliografiei binominale Alexandru Ioan Cuza - Unirea din 1 859
)>
)>
)>
)>
�
)>

)>

)>

)>
)>
)>
)>
)>
)>

)>
)>
)>
)>
}.)..-

)..
:.-

)..)..
r
r

)...

Rolul ţărănimii în istoria României (sec. XJX), Bucureşti, EŞE, 1 982, 562 p.
1 856- 1 866);
Corbu Constantin, Ţărănimea din România în perioada 1848-1 864, Bucureşti, Edit. Ştiinţifică,
1 973, 276 p. + fig. ( ţărănimea în perioada 1 856- 1 864);
Corbu Constantin, Ţărănimea din România Între 1864- 1888, Bucureşti, Edit. Ştiinţifică, 1 970,
303 p. + fig. ( Legea agrară din 1 864 şi urmările ale);
Corfus I l ie, Agricultura în ţările române, 1848- 1864. Istorie agrară comparată, B ucureşti,
EŞE, 1 982, 375 p. (perioada 1 856- 1 864);
Corivan Nicolae, Relaţiile diplomatice ale României de la 1859 la 1 8 77, Bucureşti, EŞE, 1 984,
348 p. ( perioada 1 859- 1 866);
Crăciun Boris, Ruginoasa [Monografie}, laşi, 1 969, 1 39 p. + fig.;
Crăciun Georgeta, Muzeul Unirii [din Jaşlj, 1 975, laşi, 33 p. + fig. ;
Curticăpeanu Vasile, Epoca lui Cuza Vodă, Bucureşti, EER, 1 973, 208 p. + fig.;
Curticăpeanu Vasile, Formarea naţiunii române şi a statului naţional unitar român, Bucureşti,
Edit. Politică, 1 974, 94 p. (rolul perioadei 1 856- 1 866 în procesul istoric analizat);
Cuza Vodă. In memoriam [1873- 1 9 73], coordonatori : L. Boicu, Gh. Platon, A l . Zub, laşi, Edit.
Junimea, 1 973, 674 p . ;
Demel Juliusz, Aleksander J. Cuza, Kniqi� Rumunii, Wroclaw - Warszawa - Krakow Gdansk, 1 977, 244 p.;
Dezvoltarea economiei Moldovei între anii 1848- 1864. Contribuţii, Bucureşti, 1 963, 506 p .
(perioada 1 856- 1 864);
Dumitrescu-Snagov Ion, Le Saint-Siege et la Roumanie moderne, 1 850- 1 866, Roma, 1 982
(perioada 1 856- 1 866);
Gi urescu C. C. - G i urescu D. C . , Istoria românilor din cele mai vechi timpuri până astâzi, ed. a
U-a revizuită şi adăugită, Bucureşti, dit. Albatros, 1 975, 1 040 p. + fig. + h. + facs.
(perioada 1 856- 1 866);
Giurescu Con tantin C., A lexandru Ioan Cuza [Monografie}, Bucureşti, Edit. M i litară, 1 973,
1 59 p.;
Giurescu Con tantin C., Istoria Bucureştilor din cele mai vechi timpuri până În zilele noastre,
Bucuresti, Edit. pt. Literatură, 1 966, 466 p. + fig. ( B ucure ti în epoca Unirii, 1 856- 1 866);
'
Giurescu Con tantin C., La fonnation de / 'Etat national unitaire roumain, ouvrage revu et
augmente par Dinu C. Giurescu, B ucare t, Edit. Meridiane, 1 980, 1 9 1 p. ( Unirea din
1 859);
G iure cu Constantin C., The making of the Romanian Unitmy State, Bucharest, Meridiane
Publishing House, 1 97 1 , 1 79 p. ( capitolul despre Epoca Unirii din 1 859);
Gi urescu Constantin C., Viaţa şi opera lui Cuza Vo dă , Bucureşti, Edit. Ştiinţifică, 1 966, 478 p.;
ed. a I I -a, Bucureşti, Edi t. . tiinţifică, 1 970, 5 1 1 p. + fi g . ;
Gi urescu Dinu C., Istoria ilustratâ n românilor, B ucureşt i, ES-T, 1 98 1 , 640 p. + p l . + h. +
i l u s t r . ( perioada 1 856- 1 866);
G ligor Oniţa, Orgnnizaţiile profesionale ale cadrelor didactice din Românin Între 1865- I 944.
Bucure . ti, ED P , 1 970, 2 5 2 p. + fig. ( începuturile activităţilor sp ec i fice, în 1 865- 1 866);
l l iescu Octavian, Moneda În România. 4 9 1 - 1864, Buc ure � t i . Edit. Me1idiane, 1 970, 66 p. + fig.
(pentru perioada 1 856- 1 864);
l l incioiu Ion, Ţăranii, piimântul şi moşierii din România , I864-1 888, Bucureşti, Edit. Politică,
1 982. 284 p. (perioada 1 864- 1 866 );
Iordache Anastasie - Stan Apo sto l , Apârarea autonomil'i Princ ipntelor Românl'. 1 �1 1 - 1 859.
Bu cure, ti. - d i t . Acad. RSR. 1 9117, 2 1 6 p. ( pe1ioada 1 856- 1 859);
Iordache Anastasie. Origini/CJ conse,vatorisn11tlui politic din Rontânia .yi re:;isten(a sa contra
procesului de democrati-::.are, 1 82 1- 1 R82, Bucureşti. Edi t . Politică. 1 987. 3 1 2 p.
(perioada 1 856- 1 866);
Iordache A nastasie� Pe unnele Go/eştilor� B uc ure�t i . ES-T, 1 982� 296 p. (rolul fa tn ili e i Golescu
în evenimentele anilor 1 856- 1 866}:
Istoria dreptului românesc, voi . I I/2, cartea 1, I859- I 9I8, responsabili de volum: D. Firoiu, L .
P . Marcu, Edit. Acad. RSR, 1 987, p p . 1 5-228, pnssim;
Istoria Învă{rim ântului din România. Compendiu . coordonator colectiv de redacţie C. C.
Giurescu. B ucureşti, E D P , 1 97 1 , 480 p. + fig. + facs. (perioada 1 856-1 866);

Corbu Constantin,
(perioada
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)>

Istoria militară a poporului român, voi . I V, 1 784- I878, comisia de coordonare: Vasile M i lea,

)>

Istoria Parlamentului şi a vieţii parlamentare din România până la i 9 I8, coordonatori:

Ştefan Pascu, Ştefan Ştefănescu etc., Bucureşti, Edit. Militară, 1 987, 1 1 05 p. (perioada
1 85 6 - 1 866, pp. 3 92-466);

Paraschiva Câncea, M ircea Josa, Apostol Stan, B ucureşti, Edit. Acad. RSR, 1 98 3 , 493 p.
(perioada 1 85 6 - 1 866);

)>

istoria poporului român, sub redacţia lui Andrei Oţetea, Bucureşti, Edit. Ştiinţifică,

)>

Istoria României în date, coordonator C. C. G iurescu, Bucureşti, EER, ed. 1 - l l ,

)>

istoria României, voi . IV (1 848- I 8 78), comitetul de redacţie: P. Constantine cu-Iaşi, V. Maciu,

1 970, 456

p. + fig. + hărţi; ed. a I l-a, Bucureşti, 1 972, 658 p. + fig. + hărţi (capitolul despre Epoca
Unirii

i donmia lui A l . l . Cuza, 1 856- 1 866);
1 97 1 - 1 972, 527

p. ( Epoca Unirii din 1 856- 1 866 elaborată de N . C . Nicolescu);
V . C heresteşiu, D . Berindei, N . N . Constantinescu, Bucureşti, Edit. Acad. RPR, 1 964,
XL + 8 6 1 p. ( E poca Unirii, 1 8 56- 1 866);

)>

Istoria Universităţii din Bucureşti, voi. I-2, 1864- i 9i8, autori: l . Ionaşcu,

)>

Jelavich Barbara,

)>

)>

1 . Şendrulescu, C. N .

Velichi etc., B uc ureşti, 1 97 7 , pp. l 00- 1 2 1 + fig. + facs. (perioada 1 864- 1 866);

Ru sia and Rumanian National Cause, i 858- 1 859, B loomington, U SA, 1 95 9 ;
"
" Al. !. Cuza -laşi. Monografie,

Loghin Aurel - Platon Maria - Platon G heorghe, Universitatea
Bucure . ti, Edit. Litera, 1 97 1 , 1 48 p. + fig. p l . ;

)>

Moldova şi Ţara Românească de la unificarea economică la unirea politicâ
din 1859, Iaşi, Edit. Univ. AL I . Cuza, 1 8 59, 1 3 8 p. (perioada
1 8 56- 1 859);
f
Maliţa Mircea, Romanian Dip/omacy. A historica/ Survey [rom Illrd Centwy BC - to 1 968},

)>

Unirii, 1 85 6 - 1 866);
Marinescu Beatrice, Romanian-Brilish

)>

Macovei Adrian,

Bucharest, Meridiane Publishing House, 1 970, 224 p. (diplomaţia şi diplomaţii Epocii

Mărieş Stela, Supuşii străini din Moldova În perioada 1 78 1 - 1862, Edit. Univ. A l . 1 . Cuza - Iaşi,
1 985, 1 73 p. (perioada 1 856- 1 862);

)>

Michel on Paul,

)>

Mibalache M arin,

)>

Po!t:tical Relations, 1 848- 1 8 7 7, Bucharest, Edit . Acad.

RSR, 1 98 3 , 240 p. (perioada 1 8 56- 1 866);

Conflict and Crisis: Romanian Politica/ Development, 1 86 i - 1 8 7 1 , New York,

1 98 7 (perioada 1 86 1 - 1 866);

Cuza Vodă, B uc ureşti, Edit. Tineretului, 1 967, 253 p . ;
De la statul geto-dac la statul român unitar, Bucureşti, E Ş E ,

Muşat M ircea - Ardeleanu Ion,

1 9 8 3 , 7 2 7 p. (perioada 1 8 5 6- 1 866 l a pp. 2 6 1 -296);

)>

Neagoe Stelian,

}o

Nicolae C.,

:.-

Nicolescu George Cristea,

Istoria Unirii Românilor. De la începuturi la Cuza Vodă, B ucureşti,

Ş .

1 9 86, 694 p. ( Unirea din 1 8 59);

Organizarea şi continutul Învâţământului profesional şi tehnic din România.
Aspecte din perioada 1864- 1848, Bucureşti , E D P, 1 97 3 . 3 1 9 p. (pe1ioada începuturilor,
1 8 64- 1 866 ) ;

Via(a lui Vasile Alecsandri, ed. a J l l -a. Bucureşti, Edi t . Eminescu.

1 97 5 , 600 p. (activita tea unioni stă şi diplomatică a marelui literat);

,.
).).-

L 'Union des Principautes, probleme de / 'equilibre europeen au m i/ieu du XiXe
siecle, Bucarest, 1 96 5 ;
Pascu Ş tefan - Marinescu C. G h . , Rrlsunewl im erna {ion al al luptei românilor pentru unitate
na{ionalii, luj-Napoca, Edit. Dacia, 1 9 80. 436 p . ( Unirea din 1 8 59);
Pătroiu Ion La cumpâna a douâ epoci: I 849- I 8 77. Studiu asupra vie(ii agrare din Oltenia,
prefaţă de Gh. Platon. Craiova, Edit. Sc1isul Românesc. 1 9 8 3 , 324 p. (perioada 1 8 56-

Oţetea Andrei,

..

I R 66);

,

Formarea statului 11ltfional român. Lupta poporului rom â n
pentru independcnfâ na{ionalrl, Bucureşti. Edit. Politică. 1 965. 92 p. ( Epoca Uniri i ) :
Platon Gheorghe - Cristian Vasile, Istoria modernâ a Romftniei. Compendiu, Edit. Univ. A l . 1 . .

'r

Platon Gheorghe, I 85 9.

;....

'r
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Petric Aron - Adăniloaie Nichita.

Cuza, laşi, 1 9 80, 208 p . ;

The Unim1 o( " the Romanian Prinr.:ipa/ities, Bucharest, EŞE. 1 9 78. 86
L 'Union des Principautes Roumaines, B ucarest, E Ş E , 1 97 9 ,

p.; în lb. franceză: 1859.
91 p.;
Platon Gheorghe,
1 8 66);

Istoria modernă a Rom âniei, Bucureşti, EDP,
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

1 98 5 , 5 5 6 p. (perioada 1 8 5 6-

Dan Prodan, Etapele bibliografiei binominale Alexandru Ioan Cuza - Unirea din 1 859
�
�

�

�

Lupta românilor pentru unitate naţională, i855- i 859. Ecouri în presa
europeană, laşi, Edit. Junimea, 1 974, 347 p.;
Platon G heorghe, Unirea Principatelor Române [din i 85 9], Bucureşti, E Ş E , 1 984, 92 p . ;
Pop Teodor Leon, Constituţiile României ( 1 83 i - i 965), Bucure . ti, EŞE, 1 9 84, 1 24 p. (actele
Platon G heorghe,

constituţionale din 1 8 5 8 şi 1 864 ) ;

).>

Contribuţii la problema legislaţiei şcolare româneşti. Legea instrucţiei
publice din 1 864, Bucureşti, EDP, 1 963, 204 p . ;
Probleme fundamentale ale istoriei României, Manual, colectivul de redac�e: T. Georgescu,
Gh. l. Ioniţă, l. Scurtu, Şt. Ciobanu, Bucureşti, E D P . 1 98 3 , 2 1 6 p. ( Epoca Unirii, 1 8 56-

);.>

Rădulescu Andrei,

�

Rădulescu-Valasoglu Irina,

Popescu-Temşan I l ie,

1 866);

Pagini din istoria dreptului românesc, ediţie îngrij ită, comentari i, note,

studiu introductiv de Irina Rădulescu-Valasoglu, Bucureşti, Edit. Acad. RSR, 1 9 70, 634
p. ( despre dreptul românesc în perioada 1 856- 1 866);

Alexandru ioan Cuza şi politica europeană, Bucureşti, Edit. Acad.

RSR, 1 974, 1 99 p . ;
Rădu�u A urei - Teodor Pompi l i u,

Ideea de unitate politică la români, Bucureşti, Edit. Politică,

1 968, 1 20 p. ( Unirea din 1 8 59);

�

Reprezentanţele diplomatice ale Romaniei, voi .

�

Rolul maselor populare in jăurirea Unirii Principatelor Romane (1 859), coordonator: Ion

�

România în relaţiile internaţionale, i 699- 1 939, coordonatori : L. Boicu, V. Cristian, Gh. Platon,

�

Santonocico Carlo,

1 , i 85 9- i 91 7, Bucureşti, Edit. Politică, 1 967,

404 p . (perioada 1 859- 1 866);

Popescu-Puţuri, Bucureşti, Edit. Politică, 1 979, 559 p.;
laşi, Edit. Junimea, 1 980, 568 p. (perioada 1 85 3 - 1 866 la pp. 1 3 6- 1 84);

�

Il contributto delia diplomazia e de! governo Piemontese alia causa
de!I 'Unita Romena, Napoli, 1 964;
Stan Valeriu, Alexandru Ioan Cuza (1820- 1 8 73), Bucureşti, EŞE, ed. 1, 1 98 3 , 96 p., ed. I I ,

�

Studii privind relaţiile româno-ruse şi româna-sovietice, voi . 1 - I I J , Bucureşti, Edit. Acad. RPR,

�

Studii privind Unirea Principatelor, comitetul de redacţie: Andrei Oţetea, N ichita Adăniloae,

1 984, 1 04 p.;
1 95 8 - 1 963 (studiile despre Epoca Unirii, 1 8 56- 1 866);

Dan Berindei, Bucureşti, Edit. Acad. RPR, 1 960, 544 p . ;

�

ultan Dwnitru,

�

Tambora Angelo,

);;;-

.. Preliminarii ale .făuririi statului naţional unitar roman " [ 1 84 8- 1 9 1 8 ] ,

Bucure , ti , EŞE, 1 984, 1 5 2 (Unirea d i n 1 8 59);

Cavour e i Balcani, Torino, 1 95 8 (perioada 1 8 5 3 - 1 8 6 1 ) ;
a României. i82 i - 1 8 78, Edit. Univ. din Bucureşti,

Totu Maria, istoria modernă
(perioada 1 8 5 6 - 1 866);

1 989, 287 p.

Unitatea naţională a românilor În epoca modernâ. 182 1- 1 9 1 8, autori: N ichita Adăni !oaie,
Anastasie I ordache etc., Buc ureşti . Edit. Acad. RSR. 1 9 8 5 , 278 p. ( pe1ioada 1 8 56- 1 866);

Universitatea "Al. 1. Cuza " din laşi. 1860-i 960, autori: C . Cihodaru, C . Ciopraga, I .
Davidsobn, Bucureşti, Edit. Ştiinţifică, 1 960, 1 48 p . (Universitatea din Iaşi în t imp u l lui
Al. I. Cuza);

�

Universitatea din Bucureşti. i 864- 1 964, Bucureşt i, EDP, 1 966, 88 p. + fig. + pl. ( U n i vers i t a t ea

;...

Vârgo lici Teodor, Scriitorii
p. ( Unirea din 1 8 5 9 ) ;

�
r

,.
'

bucureşteană în t i mpul lui Al. l . Cuza);

ronuini şi unitateo nationnlii , Bucureşti, Edi t . En1inescu, 1 9 8 8 , 248

Vinogradov V . .

Rossia i obiedinenie RumÎnskih Kniaies/v (Rusia şi unirea Prinuj)(ttelur
Române) , Mosk:va, 1 96 1 ;
Vitc u Dumitru. Diplomatii Unirii [din 1859] . Bucure�ti. Edi t . Acad. RSR. 1 9 79. 2 5 6 p . ; în 1b.
engleză: DtjJiomats ofthe Union, Bucharest, Edi t . Acad. R S R, 1 9 89, 1 76 p . ;
Vîntu l . - F1orescu G .G . . Unirea Princtjwtelor În lumina actelor .fimdamelllale .yi
co n stitu{io nale , Bucureşti, Edit. Ştiin!ifică. 1 965, 3 2 7 p . ;
Zaharia Gheorghe. Unitatea na(iona!â-statalâ, independenta .�·i progresul social - esenţa vie(ii
poporului r om ân , Bucureşti. Edit. Mil itară, 1 984. 4 1 6 p. (Unirea de la 1 8 59);

C. Evoluţii politico-instituţionale, referitoare la: perioada 1 8 5 3- 1 8 5 6 şi războiul din
Pen. Crimeea; Congresul de la Paris ( 1 8 5 6 ) şi referirile la români; Adună1ile ad-hoc ( 1 8 5 7 ) şi
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exprimarea voinţei naţionale; Conferinţa/convenţia de la Paris ( 1 8 5 8 ) şi calea deschisă către unirea
Principatelor Române; alegerea unionistului A l . l . Cuza ca domnitor al Moldovei şi Ţării Româneşti
( i anuarie 1 8 59); domnia lui Cuza, consolidarea uniri i, modernizarea României; abdicarea lui Cuza
( februarie 1 866) şi um1ări le interne şi externe; instituţi i le modernizării nucleului statal românesc.
)>

Adăniloaie N ichita,

)>

Adăni loaie N ichita,

)>

Adăniloaie Nichita,

)>

Adăniloaie Nichita,

)>

Albu Corneliu,

)>

Almaş Dumitru,

"
" Craiova şi unirea principatelor , în voi. Craiova - trecut, prezent şi

viitor, Craiova, Edit. Scrisul românesc, 1 9 79, pp. 87-92;
"
" Unirea Principatelor - operă a naţiunii române , în Suceava, 1 1 - 1 2 ,
1 984- 1 98 5 , pp. 1 3 - 1 9;
37;
27;

" Unirea Principatelor Române ", în ES,

60, 1 980,

nr.

2, Bucureşti, pp. 34-

"
" Unirea Principatelor Române , în LC,

46, 1 966,

nr.

1 , B ucure , ti, pp. 1 6-

"
" Unirea - ideal constant al poporului român , în Forum,

30, 1 98 8 , nr. 1 2 ,

Bucureşti, pp. 47-54;

)>

" 24 ianuarie 1859 - inceputul procesului deformare a statului naţional unitar
"
român , în LC, 49, 1 969, nr. 1 , Bucureşti, pp. 25-36 {+facs.);
"
Andrei Petru, " Codicele române Alexandru Ioan. Prima ediţie a Codului civil românesc , în
AŞUII, 29, 1 983, Iaşi, pp. 3 7-40;
Andronic Dumitru, " A lexandru Ioan Cuza pe meleagurile Munteniei şi Olteniei in anul Unirii
[1859} ", în Studii vâlcene, 7, 1 985, Râmnicu Vâlcea, pp. 8 1 -8 5 ;
Angelescu Constantin C . , " Comisia Centrală de la Focşani (1859-1862)" , în A JIAXJ, 1 6, 1 979,

)>

Angelescu Constantin C.,

)>

Angele cu Constantin C . ,

)>

Angele cu Constantin C . ,

)>
)>

);)>

);).-

Iaşi, pp. 239-269 ;

" Despre ultima fază a luptei pentru Unire În Moldova [1858- 1859] ,
"

în A JJAXJ, 8, 1 97 1 , Iaşi, pp. 26 1 -278;

1862" , în SCŞJJ, 1 0 ,

Focşani ",

" Dezvoltarea constituţională a Principatelor Unite de la 1859 la
1 959, nr. 1 -2, laşi, pp. 1 5 1 - 1 74 ;

" Proiectul de constituţie din 1859 al Comisiei Centrale de la

în AllA.Xl, 1 7, 1 980, Iaşi, pp. 363 -404 ·

" A lexandru G. Golescu, militant pentru înfăptuirea Unirii Principatelor.
Mărturii muzeistice ", în RMMM, 5, 1 982, B ucureşti, pp. 65-6 8 ;
Apostol Comelia, " Alexandru Ioan Cuza (1820-1873)" , în voi. Făuritori ai unităţii şi
independentei naţionale, B ucureşti, 1 98 3 , p p . 1 77- 1 84 ;
Apostol Cornelia, " Aspecte privind participarea lucrătorilor şi târgoveţilor la Înfăptuirea
Unirii Principatelor române ", în MN, 6, 1 982, Bucw·eşti, pp. 24 1 -246;
Apostol Cornel ia, " Giurgiu! În cadrul unor momente pril•ind lupta penrru Îl?făpt uirea statului
naţional român [1848- 1859} ", în voi. l(fo v - File de istorie, Bucureşti, 1 978, pp. 4 1 5 Apostol Come1ia,

4 1 8;

).).
).:r

;...
�

).).-

).-

, Ioan Roată (1806- 1882) ", în voi Făuriwri ai unită(ii şi independenrei
naţionale, Bucureşti, 1 983, pp. 227-230;
Apostol Cornelia, " SprUin ul acordat Îl?făptuirii Unirii Principatelor române de personalitâ[i
ale vietii cultumle şi ştiinf(/ice ", în Ci, 1 . 1 9 79, Jaşi, pp. 68-8 5 ;
Ardelean Radu, " Convenţia de la Paris şi dezl'U!toreu În sens modern o PrinCijJatelor ", în
SCAI, 2 1 , 1 9 8 1 , Bucureşti, pp. 209-220;
Ardeleanu M ihai, " Cinc> 1-a ucis pe Barbu Cat m giu ? [1862} · ·, în A lmanah Lucet!fărul Estiml
'84, B ucureşti, 1 9 84, pp. 1 29- 1 5 3 ;
.
Arvinte Vasile, " Le nom ethnique <<român» et /a creotion du num ti 'Etat national «Romfmia» ",
în RRI-1. 1 6, 1 977. m. 3, Bucarest, pp. 43 9-4 5 4 ;
B arbu GabrieJ, " Ad�dici unionişri şi ntrdici adversari ai Unirii Princt}Httelor , în voi. Apt.'irarea
sânâtâ(ii 1 ieri şi a:::i, Bucureşt i, Edit. Medicală, 1 9 84. pp. 23 1 -2 3 8 ;
Berceanu Barbu, .,Aspecte ale lupteijuridico- po/itice pentru Unire. Jurâminte/e de Înscâunarc
ale domnitorului Alexandru ioan Cuza ". în Rdl, 40, 1 9 87, nr. 1 , Bucureşti, pp. 84-8 8 ;
Berceanu Barbu, .,Aspecte ale luptei politice pentru Unire. Cundidutum lui Grigure M. Sturd::: a
la domnia Moldovei (/ 859) ", în Rdi, 3 7, 1 984, nr. 2, Bucureşt i, pp. 1 67- 1 84 ;
Berindei Da n, " B ucureşti centru a/ luptei pentru Unirea Principatelor ", în SAI. 49-50, 1 9 84,
Apostol Corne1ia,

.

.

''

-

Bucureşti, pp. 1 22 - 1 27;
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);>
);>
);>
);>
);>
);>
);>
);>
);>
);>
);>
);>
);>
);>
);>
);>
)..>

;...

"
" Bucureşti, 24 ianuarie 1859. Singura soluţie - dubla alegere , în MI, 1 8, 1 984,
nr. 1 , B ucureşti, pp. 1 5-2 1 ;
Berindei Dan, " Constituirea unui stat naţional european: România ", în RRSJ, 1 8 , 1 984, nr. 1 ,
Bucureşti, pp. 5- 1 2 ; în lb. franceză, în RREI, 1 8, 1 984, nr. 1 , Bucarest, pp. 5 - 1 2 ;
Berindei Dan, " Contribuţii la istoricul Diva nului ad-hoc din Moldova. Protocoalele lui
"
Baragnon , în SCŞJJ, 1 9, 1 959, nr. 1 -2, laşi , pp. 1 4 1 - 1 50;
Berindei Dan, " Date noi referitoare la Tănase Constantin [1824- 1858, deputat c/ăcaş în
"
Adunarea ad-hoc a Ţării Româneşti} , în voi. Omagiu lui P. Constantinescu-Iaşi cu
prilejul împlinirii a 70 de ani, B ucureşti, Edit. Acad. RPR, 1 965, pp. 49 1 -496;
"
Berindei Dan, " Fâurirea statului modern român , în Rdl, 3 0, 1 977, nr. 3, Bucureşti, pp. 5 1 1 52 1 (perioada 1 859- 1 866);
Berindei Dan, " Frământări politice în Ţara Românească fn primăvara şi vara anului 1861.
Petiţia de la i l iunie 1861 ", în Rdl, 34, 1 98 1 , nr . 1 , Bucureşti, p p . 75- 1 09;
Berindei Dan, Guvernele lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866). Liste de m iniştri ", în RA , 2 ,
"
1 959, nr. 1 , Bucureşti, pp. 1 47- 1 63 ;
Berindei Dan, " La con titution de la Roumanie moderne dans le contexte sud-est europeen , în
Nuova Rivista Storica, 58, 1 974, facs. V-V I , M i lano, pp. 590-609;
"
Berindei Dan, " Les antecedents de / 'abdication du prince Cuza , în RRH, 1 8, 1 979, nr. 4,
Bucarest, pp. 785-802;
Berindei Dan, " Locul istoric al Adunări/ar ad-hoc [185 7] ", în SRdl, 1 9, 1 966, nr. 1 , Bucureşti,
pp. 23-3 1 ;
Berindei Dan, " Puteri garante şi acţiune naţională în procesul de jăurire a României ", în voi.
Uniunea Principatelor şi puterile europene, Bucureşti, Edit. Acad. RSR, 1 984, pp. 1 8720 1 ;
Berindei Dan, " Reformele din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza [1859-1866} ", în SAI,
2 1 , 1 972, B ucureşti, pp. 25-3 1 ;
"
Berindei Dan, " Statul modern în viziunea făuritori/ar Unirii Principatelor , în voi. Stat,
societate, natiune, Cluj-Napoca, Edit. Dacia, 1 982, pp. 1 1 8- 1 27;
Berindei Dan, " Statul naţional român in lupta pentru independenţă [1859-18 76} ", în voi.
Independenţă. Lupta milenară a poporului român, laşi, Edit. J unin1ea, 1 977, pp. 3 5-45
(perioada 1 859- 1 866);
Berindei Dan, " Ştiri noi privind conlucrarea munteni/ar şi moldovenilor în lupta pentru Unirea
Principatelor [ 1848-185 7} ", în voi. File din trecutul istoric al judeţului Prahova,
Ploieşti, 1 97 1 , pp. 5- 1 4;
Berindei Dan, " Trăsături definitorii ale Începuturilor procesului de constituire a statului român
modern , în Rd1, 3 7, 1 984, nr. 1 , Bucureşti, pp. 3- 1 2;
Bobango Gerald J . , " The Path to Unitv and Autonomy under Alexandru Ioan Cuza, 18591861 ", în RESEE, 1 6, 1 978, Bucarest, pp. 487-500;
Bodea Come1ia C., " Câteva ecouri ale propagandei unioniste în Apus Între 1856-185 7 ", în voi .
Omagiu lui P. Constantin escu-laşi cu prilrqju/ Împlinirii a 7 0 de ani Bucureşti, Edit.
Acad. RP R , 1 965, pp. 497-503;
Bodea Comelia, " David Urquhart, Princip atele şi mişcarea naţională românâ ", în voi. Unirea
Principatelor şi puterile europene, Bucureşti, Edit. Acad. 1 984, pp. 30-55;
Bodea Comelia, ,. Lupra p('ntru Unire a revoluţionarilor exilaţi de la 1848 ", în voi. Studii
pri1 •ind Unirea Principatelor, Edit. Acad. RPR, Bucureşti, 1 960, pp. 1 2 5- 1 66 ;
Boicu Leonid, " Les Princip au tes Roumaines dans les projers de Karl 1•on Bruck et L ormz vun
Stein pour la Constitut iun de la «Mitte/europa» r/ 1 'epoque de la querre de Crimee ". în
RR/-1, 6. 1 96 7, nr. 2, Bucarest, pp. 23 3-2 56;
Boicu Leonid, " Unirea Principatelor - implinire a unui de::iderat secular ", în ES, 58, 1 97R, nr.
2. Bucureşti. pp. 47-50;
Boicu Leon id, " Unirea Principatelor runuÎne În dezbaterea forurilor internaţionale ( 18551 859) ", în vol. Uniunea PrinctjJutelur şi puterile europene, Bucureşti, Edit . Acad. 1 9 84.
pp. 56-79;
"
Boicu Lucian, Paris, 1856. Principatele Române În atenţia Conferintei de pace , în Mi, 2 3 ,
"
1 989, nr. 1 , B ucureşti , pp. 36-39;
Berindei Dan,

"

"

,

>>>-

:..
).
}-
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�
�
�

" [Unirea din i859} - Moment epocal in lupta poporului român
pentru unitate şi independenţă ", în ES, 64, 1 984, nr. 2 , Bucureşti, pp. 3 5 - 3 8 ;
Căzănişteanu Constantin,
" Uni�atea naţională, obiectiv major in programele politice din
secolul revoluţiilor ", în LIP, 1 98 8 , nr. 4 , B ucureşti, pp. 25-28 ;
"
Cemovodeanu Dan, " Proiectul îrifiinţării la 1860 al unui nou oraş numit " Cuza pe moşia
Mavrodinu [jud. Teleorman} ", în voi . File din trecutul istoric al judeţului Prahova,
Căzănişteanu Constantin,

�

Ploie , ti, 1 97 1 , pp. 1 5-30;
Chiriţă Grigore, " Condiţia politică

�

Chiriţă Grigore,

�

Chiriţă Grigore,

�

Chiriţă Grigore,

�

Ciachir Nicolae,

a ţărănimii in epoca Unirii. Contribuţia ei la crearea
României moderne (i856-1866) - (I-II) " , în Rdi, 37, 1 9 84, nr. 1 , pp. 1 3- 2 8 ; nr. 2, pp.
1 49 - 1 66, Bucureşti;

" Preludiile şi cauzele detronării lui Cuza Vodă " , în Rdi, 29, 1 976,

Bucureşti, pp. 347-37 1 ;
28;

"
" Unirea naţiunea a făcut-o [ i859}, în ES, 59, 1 979,

nr.

nr.

3,

2, Bucureşti, pp. 25-

" Unirea Principatelor, edificarea statului modern în perspectiva dezvoltării
naţiunii române (1856- i866) " , în Rdl, 40, 1 987, nr. 1 , pp. 5-22; nr. 2 , pp. 1 73 - 1 92 ,

Bucureşti;

�

" Problema Orientală la mijlocul secolului al XIX-lea. Pacea de la Paris
(1 856) ", în SA I, 5 1 -52, 1 9 8 5 , Bucure, ti, pp. 47-56;
Ciachir Nicolae, " Sud-estul european În perioada premergătoare războiului de independentă
'
[ 1859-i 8 7 7] ", în L ÎP, 1 987, nr. 2 , B ucureşti, pp. 5-8;
Ci urea A l . D . , " Unirea Principatelor Române [i 859] " , în GB, 4 3 , 1 9 84, nr. 1 -2 , Bucureşti, pp.

�

Cîncea Paraschiva,

�

Cliveti G heorghe,

�

Cocora Gabriel,

;...

Cocora Gabriel,

�

Constantinescu A l . 1 . ,

�

1 07- 1 1 5 ;

"
" Din istoricul emancipării oraşelor şi târgurilor (1848-1865) , în RA , 7,

1 964, nr. 2, B ucureşti, pp. 1 1 7- 1 28 ;

" Geneza ş i instituirea garanţiei colective a puterilor semnatare ale
Tratatului de la Paris (1856) asupra Principatelor române (I-II) ", în A IIAXI, 20, 1 98 3 ,

Iaşi, pp. 1 75 - 1 89; 2 2 , 1 98 5/2, pp. 5 1 1 -522;

"
" Atitudinea preoţimii ortodoxe faţă de unele r�forme ale lui Cuza Vodă , în

GB, 3 5 , 1 976, nr. 1 -2 , Bucureşt i, pp. 1 49- 1 5 5 ;
" Frământări politice buzoiene În jurul unirii Principatelor " , în GB, 3 8, 1 9 79,

nr. 1 -2 , Bucureşti, pp. 1 09- 1 22 ;

)>

" Bucureştii din timpul lui Cuza Vodă (partea de nord, văzută din Dealul
Mitropoliei) ", în GB, 20, 1 96 1 , nr. 1 1 - 1 2 , Bucureşti, pp. 1 O 1 5- 1 020;
Copoiu N icolae - Ursu Ioana, " Unirea românilor - o dorinţă unanim recunoscută ", în Mi, 9,

;...

Copoiu N icolae,

�
�

;;..

).-

).-,...
);>
�
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1 9 75, nr. 1 0, Buc ure\ ti, pp. 8- 1 2 ;
..

Moldova /85 7: dorin(ele unioniştilor şi intrigile lui Vogoride ", în MI, I l ,

1 977, nr. 5, B ucu reş ti , pp. 57-59;

Problema Unirii Moldovei şi Ţă rii Româneşti În dezbaterile aduniirilor aci
"
hac [1 85 7} ", în voi . Rolul maselor populare in . făurirc>a u n irii Principatelor române

Copoiu Nico lae,

(1859), Bucu re şti , Edit. Politică, 1 9 79, pp. 2 1 6-270;

Copoiu N icolae, . , Unirea Bucu reş ti , p p . 33-36;

În dezbaterea Adunărilor ad-hoc [ 1 85 7] ". în Mi, I l , 1 9 77, nr. 4 ,

, . Unirea din i 859 - rezultat al voin(ei unanime a poporului român ", în
A IPCR , 30, 1 9 84. nr. 1 . Bucureşti, pp. 64-8 1 ;
Corbu Constantin, .. Comribu(ia maselor popu lare la Unirea Moldm •ei ş·i Ţii rii Româneşti ", în
voi . 60 de ani de la făurirea statului naţional unirar r om â n . Tipogr. Univ. din Bucureşti.

Copoiu N icolae,

1 97 8 , pp. 65-80:
Corivan N icolae. Acţiunea antiunionistii În timpul ciiimâcămiei lui Teodor Balş [ 1 856"
185 7} " , în SCŞii, 1 0 , 1 9 59. nr. I -2 , Jaşi, pp. l 1 9- 1 4 0;
Corivan Nicolae. " A iegerc>a ca domn a lui Al. 1. Cuza ", în voi . Cuza- Vodă. in memoriam. la�i,
Edit. Junimea, 1 9 73. p p . 1 0 1 - 1 1 2 ;

" Aspecte din lupta pentru unire În vechile judeţe Fâlticeni. Dorohoi ş·i
Botoşani ", în SMIMod, 1 , 1 9 69, Bucw·eşti, pp. 87-92;
Cori van N icolae, " Câteva preci::.ări cu pri1•ire la alegerea lui Alexandru Ioan Cu::.a ca domn al
Moldovei ", în AiiAXI, 4, 1 967, l aş i , pp. 1 8 1 - 1 8 6;

C o ri va n Nicolae,
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�

�

" Precizări cu privire la funcţiile politice ocupate de Alexandru 1. Cuza, până
la alegerea lui ca domn ", în voi . Omagiu lui P. Constantinescu-laşi cu pril(!jul Împlinirii
a 70 de ani, B ucureşti, Edit. Acad. RPR, 1 965, pp. 48 1 -489;
Coroamă Radu, Cu privire la legislaţia elaborată de Comisia Centrală de la Focşani şi locul
"
ei în consolidarea statului naţional român " , în MN, 3, 1 976, B ucureşti, pp. 4 1 5-420;
"
Coroamă Radu, Problema legii electorale in dezbaterea Comisiei Centrale de la Focşani , în
"

�

Crăciun Georgeta,

�

Crăciunoiu Şerban,

�

�
�
�

Cori van N icolae,

Ci, 1 , 1 979, laşi, pp. 86-9 1 ;

53 8-540;
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Munteniei (iunie 1859) , în SA J, 1 5 , 1 970, B ucureşti, pp. l l 7- 1 2 3 ;
Crăciunoiu Ştefan, " Prezenţa lui A lexandru ioan Cuza în cetatea Băniei ", în Ramuri, 1 2, 1 975,
nr . 9, Craiova, pp. 8, 1 5 ;
Cristian Vasile, Etape ale unităţii româneşti (1856- 1 8 78)", în AŞUll, 3 2 , 1 986, laşi, pp. 3 1 "
52;
Debie C . N . , Contribuţii la cunoaşterea trecutului oraşului Ploieşti. Îrţfiinţarea te}egrafului şi
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pp. 1 79- 1 8 5 ;

"
" Din galeria participanţilor la lupta pentru Unire. Nicolae Pisoschi , în H, 7-8,

1 989, Botoşani, pp. 405-4 1 4 ;
"
" File din cronica unirii Principatelor Române , în RMMM, 24,
1 987, nr. 1 , B ucureşti, pp. 36-45;
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Române ", în CI, 1 , 1 979, laşi, pp. 63-67 ;
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1 979, l aşi , pp. 1 -9;
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Principatelor, Edit. Acad. RPR, B ucw·eşti, 1 960, pp. 347-3 86;
Giurescu Constantin C., .. Unirea Principatelor, prolog al independentei ", în vo i . Independen(a
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Istanbul În Comisia europeanii I856- I85 7 " , în A UBD, 29. 1 980, Bucureşti, pp. 39-48:
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_
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"
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8 , 1 97 1 , Bucureşti, pp. 309-3 1 9 (+ fig.) ;
"
Ioniţă Gheorghe, " Lupta necurmată a poporului român pentru unitate statală şi naţională , în
TN, 4, 1 98 1 , Bucureşti, pp. 1 7-29;
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Bucureşti, pp. 9-28 (perioada 1 8 56- 1 866);
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Românească ", în SRdl, 1 2 , 1 959, nr. 1 , Bucureşti, pp. 43-76;
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Păltă.nea Paul, ",nformaţii inedite despre mişcarea unionistă gălăţeană ", în MN, 3, 1 976,
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"
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Unirii Principatelor ", în A UC!GF, 3 , 1 975, Craiova, pp. 9 1 - 1 04 ;
Perciun N icolae, " L ' Un !fication des services des telegraphes et postes en Roumanie [1859i864] ", în Noesi. ·, 1 O, 1 9 84, Bucureşti, pp. 48-52;
Petri�or Vasi l e, " Rolul maselor populare în perioada pregătirii şi de5jăş u rării aiC'gerilor de
deputaţi pentru adunările ad- h oc ". în voi . Rolul maselor populare În .fciurirea unirii
PrinniHttelor Române ( 1859), Bucure, t i , Edit. Politică, 1 979, pp. 1 35-2 1 5 ;
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:..

Statul - cadrul politic de dezvollare a natiunii române ", în vo i . Naţiunea
"
mmânâ. Cene;:;(i. Afirmare. Orizont contemporan, Bucure�ti, EŞE, 1 984, pp. 3 78-400; în
AŞU/i, 21\. 1 982, pp. 1 1 -3 0 :
Platon G heorghe, " Unirea Principatelor din 1 859 - piatra de temelie a s/atului naţional
român ", în A di, 2 2 , 1 9 76, nr. 5-6, Bucureşti, pp. 1 7 8- 1 8 7 ;
P l aton G heorghe, ,. Unitatea organică, .fimdamentală a poporului român - [Unirea din i859] ",

).�
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" Forţa ideii de unitate in istorio ronuÎnilor , în vo i . Dezbateri istoriogrfţ(icc.

laşi, 1 983, pp. l - 1 5 :
" O problemâ de interes şi onoare pentr11 Europa [Unirea din 1859} ", î n MI.
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în ES, 64, 1 9 84,
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Cuza ", în SMIMod, 7, 1 98 3 , Bucureşti, pp. 6 1 - 1 1 4 ;
Popescu Anton, ,. Câteva aspecte ale luptei pentru unirea ţărilor române [la Huşi} ", în MMS,
4 1 , 1 965, nr. 3-4, l aşi, pp. 2 3 1 -2 3 5 ;
Popescu Teodor, ,. Acţiuni în sprijinul consolidării Unirii sub domnia lui Alexandru Ioan
Cuza ", în voi. Rolul maselor populare În făurirea Unirii Principatelor române (1859),
Bucureşti, Edit. Politică, 1 979, pp. 3 1 9-394;
Popescu-Puţuri Ion, ,. Unitatea - permanenţă a istoriei poporului român ", în vo i . Rolul maselor
populare În făurirea unirii principatelor române (1859), Bucureşti, Edit. Politică, 1 979,
pp. 7- 1 4 ;
Porcescu Scarlat, ,. Clerici ortodocşi din Moldova, luptători pentru Unirea ţărilor române
[1859]", în MMS, 3 5 , 1 959, nr. 1 -2 , laşi, pp. 3 7-49;
Porcescu Scarlat, " Contribuţia clerului ortodox român la înfăptuirea unirii Principatelor " , în
MMS, 55, 1 9 79, nr. 1 -2, laşi, pp. 1 2-29;
Porcescu Scarlat, ,. Contribuţii ale clericilor bisericii strămoşeşti la înfăptuirea unirii
românilor ", în MMS, 60, 1 984, nr. l -3 , l aşi, pp. I 2-37;
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ES, 57, 1 977, nr. 2, B ucureşti, pp. 45-47;
Pw-ece Sergiu, ,.Judeţul Vâlcea şi Unirea [din 1 85 9} ", în Buridava, 3, 1 979, Râmnicu Vâlcea,
pp. 1 09- 1 1 7;
Răşcanu V., ,. Societatea de medici şi naturalişti din Iaşi şi alegerea lui Alexandru /. Cuza
[1859]", în RM-C, 63, 1 959, nr. 1 , part. 1 - I I , Iaşi, pp. 1 -8 ;
Russu Va ile - Cliveti Gheorghe, ,. Drumul spre independenţă (1856- 1877) " , în seria Românii
În istoria universală, 1, 1 986, Tipogr. Univ. din Iaşi, pp. 269-300 (perioada 1 8 56- 1 866);
Russu Vasile, ,. «Monstruoasa coaliţie» şi detronarea lui Al. /. Cuza " , în vo i . Cuza Vodă. In
memoriam, l aşi, Edit. J unimea, 1 973, pp. 503-550;
Russu Vasile, ,. Dificultăţi interne şi externe la începutul domniei lui Al. 1. Cuza ", în voi. Istorie
şi civilizaţie, Tipogr. Univ. din laşi, 1 98 8 , pp. 2 1 9-240;
Simache, N . l . , " Mişcările din Ploieşti din 1860 ", în SMPrahova, 1 970, Ploieşti, pp. 1 9-30 (+
fig.);
Spiru Ioan, ,. Preoţimea şi detronarea lui A l. /. Cuza ", în MO, 1 8, 1 966, nr. 7-8, Craiova, pp.
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Grupări şi curente politice in România Între Unire şi Independenţă (1859- 1 8 7 7),

Bucureşti, EŞE, 1 979, 454 p. (perioada 1 859- 1 866);

,. Desăvârşirea Unirii Principatelor Române pe plan administrativ (1859- 1 864) " ,

în SMIMod, 7 , 1 98 3 , Bucure,ti, pp. 7-60;
Stanci u A., ,. Un deputat ţă ran În Adunarea ad-hoc a Moldovei [Simion Sta n ciu} ", în Cronica,
1 1 , 1 976, nr. 4, Iaşi, p. 3 ;
"
Steri C., ,. Contribuţiuni la istoricul alegerilor pentru Divanul ad-hoc În judeţul Vîlcea , în SA I,
2 , 1 957, Bucureşt i,

pp. 48 1 -494;

Şendtulescu Ion Gh., ,. Rolul lui A lexandru ioan Cu:::a În În(âp tu irea şi desăl ârşirea Unirii
Principa telor ", în SA 1, 49-50, 1 984, Bucure�ti , pp. 1 1 4 - 1 2 1 ;
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Danubius, 8-9, 1 979, Galaţi, pp. 1 93 - 1 99;
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Totu M ari a _ , . Unirea din 185 9 - pren1isâ a independentei "� în voi. Din lup!(t }Joporului ronuîn
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populare , în voi. Rolul maselor populare i'n filurirea Principatelor române (1859).
Bucure�ti, E d i t . Politică, 1 979, pp. 2 7 1 -3 1 8 ;
,. Unirea Principatelor - operă a nwselor populare · ·. în Rdi, 39. 1 986, m. 1 . B u c ureş ti, pp. 3 -
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Unirii din 1 859 ", în voi. Bârladul, odinioară şi astăzi. Oameni şi .fapte, voi. I I , Bârlad,
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alegerilor de deputati pentru adunările ad-hoc ", în H, 2 , 1 979, Botoşani, pp. 1 5 9- 1 66;
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1859) ", în Mi, 1 8, 1 9 84, nr. 1 , B ucureşti, pp. 2 1 -2 5 ;
Vasile Al. D., . . Considerations sur la lutte du people roumain pour Union entre les annees
1856- 1 859 ", în RRH, 5, 1 966, nr. 3 , Bucarest, pp. 47 1 -484;
Vasilescu Gheorghe, " Rolul decisiv al .factorilor interni la înfăptuirea Unirii Principatelor
[ 1859) " , în BOR, 1 02 , 1 984, nr. 1 -2 , Bucureşti, pp. 1 1 7 - 1 2 8 ;
Vasilescu Gheorghe, . . Unirea Principatelor. Participarea clerului ortodox la Înfăptuirea
actului unirii ", în BOR, 97, 1 979, nr. 1 -2 , Bucureşti, pp. 2 .1 2-245 ;
Vasilescu-Cap ali N. - Râpă-Buicliu D an, " Date noi cu privire la atitudinea unionistă a
pârcălabului Alexandru ioan Cuza {1856) ", în Ramuri, 1 3 , 1 976, nr. 8, Craiova, p. 1 4 ;
Vîntu 1. - Florescu G. G., .. Valoarea constituţională a rezoluţiilor adunări/ar ad-hoc din
Principatele Române [ 1 85 7) ", în SCJ, 8, 1 963, nr. 3, Bucureşti, pp. 499-5 1 7 ;
Vîrtosu I leana, "J. Al. Vai/lant şi cetăţenia sa română [1864) " , în A UBFilol, 1 3 , 1 966,
Bucureşti, pp. 1 1 7- 1 26;
"
Vlad Matei D., .. Rolul lui Alexandru ioan Cuza În jăurirea României moderne , în SAI, 6,
1 964, Bucureşti, pp. 93- 1 1 4 ;
Vlad Matei, " La lutte des Roumains pour l 'unite politique (XVle siecle) ", în RPH, 5, 1 980, nr.
2, Bucarest, pp. 1 73-2 2 1 ( Unirea din 1 859);
Voinea Tudor, " Le Grand code penal roumain de 1865 ", în RHJD, 1 0, 1 9 85, Bucarest, pp.
1 05- 1 1 8 ;

Voinea Tudor, " Les Modifications apportee au Code penal roumain de 1864 jusqu 'a !afin du
XIXe siecle ", în RHJD, XI-XI I , 1 986- 1 987, Bucarest, pp. 77-8 2 ;
Vornicescu Ne tor, . . «Unde-i turma. aco/o-i şi păstorul» Participarea m itropolitului Moldovei
Soji-onie Mic/eseu la înfăptuirea Unirii Principatelor ", în MO, 36, 1 984, nr. 1 -2,
Craiova, pp. 9-38 ( varianta rezumată) în BOR, 1 02 , 1 9 84, nr. 1 -2 , Bucureşti, pp. 76- 1 1 6 ;
Craiova, Edit. Mitropoliei Olteniei, 1 984, 1 60 p. (varianta dezvoltată);
Vornice cu Nestor, " Argumentul vechimii şi neatârnârii Mitropoliei Moldovei şi Sucevei pârghie în eforturile depu ·e pentru Înfăptuirea Unirii din 1 859 ", în BOR, 1 04, 1 986, nr.
9- 1 0, Bucw·eşti, pp. 8 3 - 1 0 8 ;
Zaharia Dumitru, " Din lupta băcăuanilor [pentru Unirea din 1 859) ", în A teneu, 20, 1 984, nr.
1 , Bacău, pp. 1 -2 ;
Zub A lexandru, .. Unirea Principatelor - moment crucial În proce ul . făuririi statului national
unitar român ", în voi. Naţiune, suveranitate, independentă, Bucureşti, 1 9 77, pp. 360370;

D. Politică extemă şi diplomaţie în Epoca U nirii ( 1 856- 1 866): evoluţii pol it ico
diplomatice în 1 8 56; 1 8 5 7 ; 1 8 5 8 ; 1 8 59; poziţia mari lor puteri europene faţă de Unirea din 1 8 59;
politica extemă promovată de Al. 1. Cuza: consolidarea autonomiei de jure şi a independenţei defacto
a României pe plan european, în relaţiile cu marile pute1i europene, în timpul donmiei lui uza.
Abrudan Paul, ,. Contribuţii transilninen(' la opera de Îl?(âpluire a Unirii Principatelor
Romiine ", în Tmnsilmnia. 1 7 , 1 9 8 8 , nr. 1 . Sibiu, pp. 24- 2 5 ;
A lmaş Dumitru, , . Românii 1Î1 rti:;hoiul ci1·il din Swtcle Unite [ 1 8 6 1 - 1 86 5) · ·. î n A UBI, 1 5 . 1 960.
Bucureşti, pp. 1 09- 1 2 0:
Anineanu Marta, . . 1 859- 1 862. Recunoa.�·terea duh/ei alegai ", în Mi, 1 5 , 1 98 1 . m. 1 1 , pp. 5-7.
44; nr. 1 2, pp. 1 0- 1 2 , 2 3 , B ucureşti:
Anineanu M a 11a , " 1 862: România îşi afirmâ demnitatea naţionahi " , în Mi, 1 5 , 1 98 1 , nr . 5 .
Bucuresti,
. pp. 23-26;
Apostol Comelia - Bieltz Lucia, , , Întârirea autonomiei şi afirmarea internafională a
Principatelor Unite, trăsâturi esentiale ale politicii externe româneşti din epoca Unirii " ,
în Ci, 1 , 1 979, laşi, pp. 1 3 6- 1 4 7 ;
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Ardelean Radu, " Convenţia de la Paris [1858} şi dezvoltarea În sens modern a Principatelor ",
în Studii şi comunicări. A rheologie. Istorie. Muzeul Brukentha/, 2 1 , 1 9 80, Sibiu, pp. 209220;

Bârlea Octavian, " La Roumanie et Rome sous le prince Alexandre 1. Cuza (1859- 1 86 6) " , în
Ac ta Historica, 1 , 1 959, Miinchen, pp. 1 O 1 -2 80;
Berindei Dan - Cojocaru Emil, " La double election d 'A iexandru Ioan Cauza a la lumiere de la
"
correspondance diplomatique autrichienne , în RRH, 5, 1 966, m. 1 , B ucarest, pp. 1 3 34;

Berindei Dan, " Acţiuni diplomatice româneşti pentru recunoaşterea Unirii Principatelor şi a
desăvârşirii ei (1859-1862) " , în RRSI, 2 3 , 1 989, m. 1 , Bucureşti, pp. 8 1 -8 7 ; în lb.
engleză în RREI, 23, 1 989, m. 1 , B ucarest, pp. 85-92;
"
Berindei Dan, " Alexandru Ioan Cuza şi politica externă a Principatelor Unite Române , în
RRS1, 7, 1 97 3 , m. 1 , B ucureşti, pp. 1 0 1 - 1 09 ;
"
Berindei Dan, " Constituirea statului naţional român În context european , î n voi. Cuza Vodă.
In memoriam, Iaşi, Edit. J unimea, 1 97 3 , pp. 1 1 3- 1 46;
"
Berindei Dan, " Giuseppe Garibaldi e i Romeni , în voi. G. Garibaldi, generale delia liberta.
(
Atti Conve$nO internazionale Roma, 29-31 maggio 1 982), Roma, 1 984, pp. 3 1 3-330;
Berindei Dan, " Infiinţa rea agenţiei Principatelor Unite la Paris (26 august 1 7 septembrie
1860) ", în SRdi, 1 3 , 1 960, m. 6, Bucure , ti, pp. 99- 1 20;
"
Berindei Dan, " La France et 1 'Un ion des Principautes [Roumaines} , în Tribuna României,
1 8 , 1 989, m. 3 80, Bucureşti, p. 1 4 ;
Berindei Dan, " Mihail Kogălniceanu, prim-ministru al Moldovei şi emigraţia maghiară (18601861) ", în SMIMod, 2, 1 960, Bucureşti, pp. 223-244;
Berindei Dan, " Que/ques aspects de la politique etrangere des Principautes Un ies. Le

probleme de 1 'independence et de / 'unite pleine et entiere du peuple roumain (1 859186 1) ", în NEH, 2, 1 960, Bucarest, pp. 3 9 1 -406;
"
Berindei Dan, " Transilvania şi Principatele Unite , Transilvania 9, 1 980, nr. 8, Sibiu, pp. 2425;

Dan, " Un moment din legăturile româna-ruse în timpul lui Cuza Vodă:
«Aranjamentul» telegrafic din 1 860 '', în AR-SI, 2 1 -22, 1 95 8 , m. 1 -2, B ucureşti, pp. 76-

Berindei

81;

Berindei Dan, Cojocaru Emil, " La reconaissance de la double election d 'A iexandru Ioan
"
Cauza, vue a la lumiere de la correspondance diplomatique autrichienne , în RRH, 8 ,
1 969, nr . 1 , Bucarest, pp. 1 5-3 3 ;

Bodea Comel ia, " Din acţiunea de pregătire a agenţiei diplomatice de la Paris. Înfiinţarea
biroului de coresponden{ă ( 11/3 ianuarie 1860)" , în SRdl, 1 3 , 1 960, m. 6. Bucureşti, pp.
1 2 1 - 1 50; în l b . franceză, în RRH, 1 , 1 962, nr. 2 , B ucarest, pp. 499-5 2 8 ;
Boi cu Leonid, " Cuza Vodă fa fă de lupta popoarelor pentru emancipare na{ională , în voi.
Cuza Vodâ. In memoriam, l aşi, Edit. Junimea, 1 973, pp. 23 5-260;
Boicu Leonid, " Pwerile europene .fir{â de actul românilor din 24 ianuarie 1859 , în seria
Românii În istoria universală, 1 1 1- 1 , Tipogr. Univ. din l aşi, 1 98 8 , pp. 1 8 1 -2 1 4;
"
Boicu Leonid, " Ştiri noi despre activitatea lui Vasile A lecsandri ca ministru de Externe , în
SCŞII, 1 O, 1 959, m. 1 -2, Iaşi, pp. 1 95-200;
Boldan Emil, " L 'al/itude de la Parte ottomane em •er s 1 'Union des Principal lles Roumains. tel/e
qu 'elle a ete vue par A rtlrur Baligot de Be)'ne ", în RESEE, 1 8 , 1 980. nr. 4, B u carest , pp.
"

''

737-755:

Ciachir N icolae, " Contrihllfia României la renaşterea b11lga1'1i ( 1 762-1878) . î n A d/, 27, 1 98 1 ,
nr. 5, Bucure�ti, pp. 1 O 1 - 1 20 (perioada 1 856- 1 866);
Ciachir Nicolae. " România . .firctor acti1 • În l1 1pw pentr1 1 emancrjHrrea IW{ionalâ a popoarelor
din Balcani (1856- 1878) " în voi. 60 de ani de la . fiiurirea statului naţional unitar
român, Tipogr. Univ. din Bucure�ti, 1 97 8 , pp. 8 1 -90 (perioada 1 856- 1 866);
Ciasca Ra ffa e l e " Fraternitâ italo-romena ne/la lot/a per 1 'unite/ e 1 'indipendenza durante il
Rissorgimento ", în RRH, 3 , 1 964, nr. 4, B ucarest , pp. 655-676;
Ciurea Dumitru, " Românii şi ch estiunea orientalâ ", în seria Românii În istoria universală, II- 1 ,
Tipogr. Univ. din l aşi, 1 987. pp. 405-408;
"

,

,
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Cliveti G heorghe, " Românii şi «concertul european», 1 8 1 5- 1 8 78 ", în seria Românii în istoria
universală, 1 1- 1 , Tipogr. Univ. din Iaşi, 1 987, pp. 249-278 (perioada 1 856- 1 866);
Comşa Ioan, " A lexandru ioan c;uza, iniţiator al acţiunii Principatelor Unite pentru lărgirea
relaţiilor internaţionale. Inceputurile relaţiilor româna-americane ", în RL, 1 6, 1 98 3 , nr.
3, Bucureşti, pp. 20-2 1 ;
Comşa Ioan, " Cuza Vodă iniţiator al luptei principatelor pentru lărgirea relaţiilor
internaţionale ", în Secolul XX, 1 976, nr. 7-8, Bucureşti , pp. 1 75- 1 82;
Corivan N icolae, " A titudinea Rusiei faţă de Unirea Principatelor Române (1 855-1 857) " , în
Studii privind relaţiile româna-ruse, I l l , 1 963, Bucureşti, pp. 1 1 5 - 1 3 1 ;
Corivan N icolae, La question de l 'union dans les projets europeens d 'organization des
"
Principautes Roumaines ( 1 855-1 85 7) " , în RRH 9, 1 970, nr. 6, Bucarest, pp. 963-974;
Corivan N icolae, Les etapes de la politique du royaume de Sardaigne concernant l 'union des
"
Principautes (1856- 1 859) " , în RRH 7, 1 968, nr. 4, Bucarest, pp. 5 25-54 1 ·
Corivan N icolae, Les Grandes Puissances et les Principautes a l 'epoque de la con.{erence de
"
Paris (1858) ", în NEH, 2 , 1 960, Bucarest, pp. 3 79-390;
Corivan Nicolae, " Lupta pentru desăvârşirea Unirii şi acţiunea diplomatică europeană " , în
SCŞII, 1 0, 1 959, m. 1 -2, Iaşi, pp. 37-80;
"
Corivan N icolae, Politica externă a lui A lexandru ioan Cuza , în Danubius, 6-7, 1 972- 1 973,
"
Galaţi, pp. 1 39- 1 6 1 ;
Corivan N icolae, Relaţiile franca-ruse din 1 859 cu privire la Unirea Ţărilor Române ", în voi .
"
Studii privind relaţiile româna-ruse ş i româna-sovietice, Bucureşti, 1 95 8 , pp. 1 1 1 - 1 29;
Corivan Nicolae, Unirea ţărilor române în cadrul politicii europene [1 859] ", în SRdi, 1 2,
"
1 959, nr. 1 , Bucureşti, pp. 1 59- 1 90 ;
Cristea G heorghe, " Coordonnees de la politique exterieure de la Roumanie sous le regne
d 'A iexandru Ioan Cuza (1859- 1 866) " , în RRH, 1 8 , 1 979, nr. 1 , Bucarest, pp. 3-20;
Cristea G heorghe, " Independenţa ţării şi ideea unităţii naţionale a poporului român în
obiectivul politicii externe a domnitorului A lexandru Ioan Cuza ", în Rdl, 3 2 , 1 979, m. 1 ,
Buc ureşti, pp. 3 1 -5 5 ;
"
Curticăpeanu Vasile, A lexandru Ioan Cuza ş i Transilvania , î n voi. Cuza Vodă. In memoriam,
"
faş i , Edjt. J urumea, 1 973, pp. 409-444;
Delureanu Ştefan, Români alături de G. Garibaldi în ex.pediţia celor o mie [de revoluţionari
"
italieni - 1 860] ", în Rdl, 3 5 , 1 98 2 , nr. 1 O, Bucureşti, pp. 1 1 24- 1 1 3 8 ;
Florescu G . G . - Florescu M. E., L 'agence des Principautes Unies a Constantinople (1859"
1866). Tramformation de sa nature a la suite des nouvelles relations turco-roumaines ",
în SA O , 5-6, 1 967, Bucarest, pp. 2 2 1 -243 ;
Florescu G. G., "Agenţiile dip lom atice de la Bucureşti şi Belgrad (1863- 1 866). Contribuţii la
·tudiul relaţiilor politice româno-sârbe ", în Rsl, 1 1 , 1 965, Bucureşti, pp. 1 25 - 1 3 6 ;
F1orescu G . G., A5pecte privind dezvoltarea relaţiilor internationale ale Princip a telo r Unite
"
[1859- / 866) ", în SRdl, 1 7 , 1 964, nr. l , Bucureşt i, pp. 67-86;
Florescu G . G ., , . b?fiin{area agentiilor diplomatice de la Bucure.y ti şi Belgrad (1863) ", în RRS1,
7, 1 973 , nr. 2, Bucureşti, pp. 6 1 -69;
Florescu G. G . , " La procedure de l 'investiture et le cen?monial de la n?ception du prince regent
,

,

Cauza â Constantinople. Contribution â l tit ude des relations entre les Principautes
Unies et i Emp ire ottoman ", în SA O, 2, 1 9 59, Bucarest, pp. 7 1 -87:
'

'

Florescu G . . G . , . Rolul şi activitatea agen{iei Principatelor Unite la Constantinopol [ 1 8591866] ". în SA /_ 5, 1 963. Bucureşti, pp. 275-290;
Fl01·escu G . G., " Some A:,peC!s . fi·om the HistOIJ of the South-Eastem Eu ropean RC'Iations:
Romanian-Serhian Relations (1 H59- 11:J66)" . în RESEE, 4 . 1 966, nr. 1 -2 , B ucarest, pp.
208-22 1 :
.

Florescu G . G . , . . Some aspccts of the struggle .for the .fimnation of the modern South-Eastern
states: Romanian-Turkish relations ", în RESEE, I L 1 964, m. 1 -2 , Bucarest. pp. 1 87-2 1 6
(perioada 1 85 6- 1 866 ) ;

Fl01·escu G . G . , . . Unele aspecte ale p oziţie i internaţionale a Ţărilo r române În perioada
Unirii ", în SCJ, 4, 1 959, nr. 1 , Bucureşti, pp. 1 35 - 1 7 8 ;
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. Un projet de traite «d 'amitie, de commerce el de naviga/ion» entre les
Principautes Unies et les Etats-Unis de I 'Amerique du Nord en 1859 ", în RRH 3 , 1 964,
nr. 4, Bucarest, pp. 697-726;
Hope Trevor J., ,. Sir Henry Bulwer and the Wal/achian Elections of 185 7", în Ba/kan Studies,
1 4 , 1 973, Sofia, pp. 324-330;
Hurezeanu Damian, ,. Formarea statului modern român (1859) În context european " , în
ARMSŞI, 7, 1 982, B ucureşti, pp. 39-57;
Iancu Carol, ,. Napoleon Ille et la politique franr;:aise a / 'egard de la Roumanie ", în Revue
d 'Histoire Diplomatique, janvier-juin 1 974, nr. 1 -2, Paris, extrait, 27 p.;
"
Ionescu Matei, ,.Aspecte externe ale domniei lui Al. 1. Cuza În lumina documentelor italiene ,
în SRdl, 23, 1 970, nr. 3, Bucureşti, pp. 543-556;
Ioniţă Maria, Preludii diplomatice la formarea statului român modern - două memorii ale
"
domnitorului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica ", în MN, 5, 1 98 1 , Bucureşti, pp. 23 1 236;
Iordache Anastasie, ,. Stabilirea noului statut internaţional al Principatelor române În
perspectiva Unirii ", în voi. Unirea Principatelor şi puterile europene, Bucureşti, Edit.
Acad., 1 984, pp. 80-99;
lvănescu Dumitru, ,. Diplomaţi străini despre A /exandru Ioan Cuza ", în RA, 60, 1 983, nr. 4,
Bucureşti, pp. 3 6 1 -3 7 3 ;
Jelavich Barbara, . Russia and the Double Election of Alexander 1. Cuza. 1858- 1859; the
Letters ofS. l. Popov to N. Giers ", în SOF, 24, 1 965, Miinchen, pp. 1 1 9- 1 37;
Jelavich Barbara, The Great Powers Protectorate and Rumanian National Development,
1856- 1 8 7 7 ", în RESEE, 1 5 , 1 977, nr. 4, Bucare t, pp. 68 1 -694 (perioada 1 856 - 1 866);
Jelavich Barbara, . The Ottoman Empire, the Great Powers and the Legislative and
Administrative Union of the Principalities ", în Rumanian Studies, I I , 1 973, Leyden,
Brill, pp. 48-8 3 ;
Lungu Vasile, ,. Leon Plee - sprijinitor ale Unirii Principatelor Române " , î n SA I, 1 4, 1 969,
Bucureşti, pp. 1 3 3- 1 45 ;
Maciu Vasile - B ugnariu Tudor, ,. Lupta poporului român pentru Unire ş i unirea Italiei ", în
SRdl, 1 4, 1 96 1 , nr. 1 , Bucureşti, pp. 1 29-1 50;
Marine cu Beatrice - Stan Valeriu, .. Diplomatul Sir Hemy L. Bulwer şi adunările ad-hoc , în
voi. Unirea Principatelor şi puterile europene, Bucureşti, Edit. Academiei, 1 984, pp.
1 47- 1 64;
Marinescu Beatrice - Stan Valeriu, . The Un ion of the Principa/ities as viewed by Sir Hemy L.
Bulwer, the British Ambassador in Constantinop/e (1859- 186 1 ) " , în RRH 23, 1 984, nr.
1 , Bucarest, pp. 3- 1 3 ;
Marinescu Beatrice, La position des dip/omates el emissaires britaniques em •ers le
mouvement unioniste des Principautes ", în RRH, I l , 1 972, nr. 2 . Bucarest, pp. 265-279;
Marinescu Beatrice, . Pozitia Marii Britanii . fntâ de dubla alegere a domnitorului A/. 1. Cu::.tt . i
ftttâ de unirea politico-administrativii a Principatelor Române (1859- 1 8 6 1} ", în
SM/Mod, V. 1 975, Bucureşti, pp. 69-99;
Marinescu Beau·ice, Wagner Gabri e1 a. . . The Union ol the Romanian Principali/ies in the
Concern.\· olStratfiJrd Canning as Ambassador in Constanlinople. 1853-1858 ' , în RRH,
9. 1 970, nr. 2. Bucarest, pp. 2 6 1 -269;
Mărieş Stela. ,.Aspects des re/ations roumano-ji·am;:aises: contribution d 'A rmand Levy [ 18481866} . în RRH. 1 2, 1 973, nr. 2. Bucare t, pp. 3 75-394 ( perioada 1 il56- 1 866 );
Mărieş Stela. .. Die preussische Diplomatie und die Vereinigung der rumiinischen
Fiirslenll�mer. Bcmerkungen aufgrund unverdtfenrlicher deutscher Un terlagen . .. î n
A l/AX/, I R , 1 98 l , l aşi. pp. 3 5-67;
Mărieş Stela, .. Un proiect prusion din 1 856 pril itor /o orgoni::area constitu(ionalâ a
Principatelor române ", în A JJA CN, 2 5 , 1 982. Cluj Napoca, pp. 1 3 1 - 1 47 ;
M ihăi leanu Ştefani a , . Însemnătatea constituirii sla! ;tlui national modern român penrru
intensificarea mişcârii de eliberare din Transilvania ", în voi. Rolul maselor populare În
făurirea Unirii Principatelor Române ( 1 85 9), Bucureşti, Edit. Politică, 1 979, pp. 395463 ;
Folino George,
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Mi lin Miodrag, ,. Relaţii româno-sârbeşti in lupta antidualistă (1 860-1 869) " , î n S1B, I l , 1 985,
Timişoara, p p . 65-87;
"
M i lin M iodrag, " Relaţiile româno-sârbe in timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza , în Rdi,
37, 1 984, nr. 1 , Bucureşti, pp. 63-76;
Mosse W. E., " England, Russia and the Rumanian Revolution of 1866 ", în The Slavonic and
East European Revie.v, 39, nr. 92 1 December 1 960, pp. 65-76;
"
Muşat M ircea, Poziţia marilor puteri europene faţă de Unirea Principatelor , în voi. Unirea
"
Principatelor şi puterile europene, B ucureşti, Edit. Acad., 1 984, pp. 1 25 - 1 46;
Netea Vasile, ,. Les Roumains de Transylvanie et I 'Union des Principautes ", în RRH 5 , 1 966,
nr. 1 , Bucarest, pp. 65-75;
Nistor G., ,. În legătură cu a treia misiune diplomatică a lui Vasile Alecsandri la Torino
{1862} " , în Vatra, 1 8, 1 988, nr. 1 , Târgu M ureş, pp. 202B-202C;
Nolfo Ennio di, " Questione italiana e questione dei principali ne/ 'azione de/ conte di Cavour
al congresso di Parigi (1 856) ", în A ŞUII, 1 8, 1 972, laşi;
Panaite cu P. P., . Unirea Principatelor. Cuza Vodă şi polonii ", în Rsl, 5, 1 962, B ucureşti, pp.
7 1 -84;
Pătroiu Ion, " România - factor activ in lupta pentru eliberarea socială şi naţională a
popoarelor din sud-estul Europei între anii 1859- 1 8 7 7 " , în A O, 4, 1 985, Craiova, pp.
1 1 0- 1 20;
Pătroiu Ion, " Un program unionist craiovean necunoscut ", în A O, 1 , 1 98 1 , Craiova, pp. 1 1 1 121;
"
Platon Gheorghe, " Ecoul internaţional al Unirii Principatelor Române , în voi. Cuza Vodă. In
memoriam, laşi, Edit. J unimea, 1 973, pp. 1 47-234;
Platon Gheorghe, " Lupta pentru Unirea Principatelor În contextul european " , în LÎP, 1 986, nr.
l , Bucureşti, pp. 24-25;
Platon G heorghe, " Reacţii şi atitudini in cercurile diplomatice din Constantinopol faţă de
Unirea Principatelor ", în Rdi, 28, 1 975, nr. 7, Bucureşti, pp. 1 085 - 1 090;
Platon Gheorghe, " Un diplomat belgian despre Unirea Principatelor ", în AŞUIJ, 20, 1 974,
facs. 2 , Iaşi, pp. 63-74;
"
Platon Gheorghe, " Unirea PrincJjJatelor şi Belgia , în vo i . Unirea Principatelor şi puterile
europene, Bucureşti, Edit. Acad. 1 984, pp. 1 00- 1 24;
P loeşteanu Grigore, " A iexander 1. Cuza im Exil (1866- 1 8 73). Innerer Nacklang und
diplomatische Implikationen ", în RRH 22, 1 983, nr. 1 , B ucarest, pp. 47-59;
Ploeşteanu Grigore, .,Alexandru 1. Cuza în anii exilului (1866- 1 8 73)" , în vo i . Cercetări de
ştiinţe sociale, Târgu M ureş, 1 982, pp. 308-3 3 7 ;
Ploeşteanu Grigore, ., Unirea Principatelor şi Prusia ", în Vatra, 1 7, 1 987, nr . 1 , Târgu M ureş,
pp. 1 90A- 1 90B;
Pop ov ic i Vic to1i a Coj o ca ru Ion, ., Un exemplu de colaborare bilaterală. acum un veac " [între
delegaţii român şi sârb la Conferin(a telegrafi c ă intemaţională de la Ti mişoara 1 860 ] , în
RA, 47, 1 970, m. 2, Bucureşti , pp. 640-642;
Rădulescu - Vala oglu hina, .,A lexandru Ioan Cuza, un grand diplomate ", în RH1D. 9. 1 9R4,
Bucureşti, pp. 85-89;
Rădulescu-Zoner Şerban - Stan V a le ri u, . Consulii străini mportează: «A legerea lui Cuza - o
manifestare cu adevărat naţionalri» ", în MI, 1 8, 1 984, nr. 1 , Bucureşti, pp. 26-30;
,

,

,

-

.

,

Rădulescu-Zoner Şerban, ., A ctul de la 2 mai 1864 În contextul relatiilor româno�ti·anceze ' ', în
voi. Unirea Principatelor .5 i puterile eumpene, Bucureşti, Edit. Acad . , 1 984, pp. 202-

224;

Retegan Simion, 1nter(erenre politice romrino-sâse.1·ti În perioada gu1 •enuirii liberale ( 1 860186 7)", în voi . St11dii de istorie a IW{ionalită{ii germane şi a Îl?fiii(irii ei cu naţiunea
românâ, I I , 1 98 1 , Bucureşti. Edit. Politică, pp. 1 3 3 - .1 4 7 ;
Rosenzweig D . , . Din istoria rehl{iilor romiino-italiene. Constantino Nigm ·>'i problema Unirii
Principatelor. Pe marginea a două documente in edite [1856] ", în A UBJ. 1 5 . 1 966,
Bucu re şti , pp. 1 92- 1 96;
Russu Vasile - Cristian Vasile, Date noi referitoare la relaţiile lui A l. 1. Cuza cu em igraţia
"
maghiară (1 859) " , în AŞUJJF, 1 5 , 1 969, facs. 1 , I aşi, pp. 99- 1 04:
..

.
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Sabău Ioan, " Din viaţa generalului Pavel Papp. Date noi pnvztoare la istoria rela{iilor
româna-italiene în epoca Risorgimentului " , în SRdi, 1 4, 1 96 1 , nr. 1 , Bucure . ti, pp. 1 5 1 1 57 ;
Samnartin Josefina Lopez, " Spania şi România (de la Unirea Principatelor - 1 859 până la
stabilirea de relaţii diplomatice hispano-româno-1 88 1 )", în SRdi, 2 3 , 1 970, nr. 6,
B ucureşti, pp. 1 1 3 5- 1 1 45 ;
"
Stan Apostol, " Mărturii noi despre situaţia supuşilor străini după Unirea Principatelor , în
RA, 9, 1 966, nr. 1 , Bucureşti, pp. 279-282;
"
Şendrulescu Ion Gh., " Relaţiile româno-sârbe În timpul domniei lui A lexandru Ioan Cuza , în
Pagini de istorie românească universală. Culegere de studii şi articole, 2, 1 985, nr. 1 ,
Bucw-eşti, pp. 60-67;
"
Vanku M i lan, " Upostavlj'anie diplomatiskih agencija u Beogradu i Bukure tu 1863 godine
Î
[ nfiinţarea agenţiilor diplomatice la Belgrad şi B ucw-eşti în anul 1 863 , în Balcanica, V,
1 974, Beograd, pp. 293-300;
Vasilescu Anca, " Semnificaţia vizitei domnitorului Alexandru Ioan Cuza la Constantinopol in
anul 1 860 ", în CI, 1 , 1 979, Iaşi, pp. 92- 1 02;
Velichi Constantin N., " Aiexandre Jean Cuza, Georges S. Rakovsf..:i et le journal
«Bădustnost» ", în EB, 6, 1 970, Sofia, pp. 96- 1 04;
"
Vesa Va i le, " Semnificaţia europeană [a Unirii din 1 859} , în Steaua, 35, 1 984, nr. 1 , Cluj
Napoca, pp. 8 , 68;
"
Vianu Alexandru, " Relaţiile franca-ruse În problema Unirii , în SRdi, 1 2, 1 959, nr . 1 ,
Bucw-eşti, pp. 1 9 1 -2 1 0;
"
Vinogradov V., " Cu privire la rolul diplomaţiei ruse în Unirea Ţărilor Române , în SRdi, 1 2,
1 959, nr. 2, Bucure ti, pp. 3 5-52;
Vitcu Dumitru, " Repere În diplomaţia Unirii (1848- 1859)" , în Ca1pica, 1 1 , 1 979, Bacău, pp.
7- 1 6 (perioada 1 856- 1 859);
Zaharia Dumitru, " Acţiuni diplomatice pentru consolidarea Unirii Principatelor ", în Ateneu,
1 7, 1 980, nr. 1 ( 1 4 1 ), Bacău, p. 1 3 ;

j

E. Evoluţii militare: armata moldavo-munteană şi atitudinea ei faţă de Unirea din 1 859;
fonnarea, organizarea, dezvoltarea şi acţiunea annatei române moderne: 1 859- 1 866; gândirea militaro
politică românească modernă în timpul lui Al. l . Cuza; armata română şi Cuza; mi . căriltulburări
militare cu diferite cauze, în timpul lui Cuza; legăturile annatei române cu alte annate naţionale din
Europa.
).).;;....
'r
Y

),.-

Abrudan Petre, " A lexandru Ioan Cuza, .făurito rul armatei române moderne ", în H, 2, 1 979,
Botoşani, pp. 1 67- 1 74;
Adăniloaie N ic hita , " A lexandru Ioan Cuza. domnul Unirii si promotor al modernizării armatei
r omâne ", în LÎP, 1 989 nr. 1 , B ucure�ti, pp. 1 3- 1 6; .
Berindei Dan, .. Frâmântările grânicerilor ş i doroban(ilor in jurul .formârii taberei de la
Floreşti (vara anului 1 859)", în SRd1, 1 O, 1 957, nr. 3 , Buc ureş t i, pp. 1 1 3 - 1 3 3 ;
Beri.ndei Dan, " În trlrirea armatei ", în idem, Epoca Unirii, Ed i t . A c a d . RS R , B ucureşti. 1 979,
pp. 1 63 - 1 8 1 ;
Berindei Dan, " The Ron 1 unian A nued Forces in the Eighteenth and Nineteenth Centuries ' ', în
voi . War and Society in East Central Europe, L 1 979, pp. 2 1 5-247 (donmia lui
Alexandru Ioan Cuza);
Căzănişteanu Constantin - Rusu Dorina - Georgescu M aria - Scafeş C orne l - l osipescu Sergiu
- Preda Du m i uu , De::xoltarea armatei române În timpul domniei lui Alexandm Ioan

"
Cuza ". în 1storia militarâ a popomlui mmân, JV (1 784- I R 78). Edit . M i l itară, Bucure�t i .

)..

;;....
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1 987. pp. 4 1 3 -466;
C ăzăni �tea n u Constantin, " Formarea şi cle:::.voltarea armatei române moderne 1Î1 perioada
182 1- 1 85 9 · ·, în voi . Istoria popomlui român. Culegere de lecţii, Bucureşti, Edit.
M ili ta ră , 1 979, p p . 1 03 - 1 1 9 ( per ioada 1 853- J 859);
Căzănişteanu Constantin, " Gân direa şi practica militare/ româneascrl În s lujba realizării
idealului de un ita te şi independenţă naţionalei (182 1- 18 7 7) ", în Rdl, 3 3 , 1 980, nr. 4 ,
Bucureşti, p p . 675-689 (perioada 1 856- 1 866);
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Căzănişteanu Constantin, . , Le developpement de 1 'arnu?e roumanie pendant le regne
d 'A lexandru Ioan Cuza (i859-i866) " , în RIHM, 9, 1 975, nr. 34, B ucarest, pp. 22-30;
Căzănişteanu Constantin, . , Organizarea armatei române şi concepţia de apărare a ţării În
perioada i830-i877 ", în RA , 54, 1 977, nr. 2, Bucureşti , pp. 1 3 3 - 1 49 (+h.) - (perioada

1 856- 1 866);

Căzănişteanu Constantin, ., Primele arme româneşti fabricate la manufactura de arme din
Bucureşti [i865}", în RM, 4, 1 967, nr. 3 , pp. 277-280 ( fig., pl.);
Ceauşescu I lie, .,Armata Unirii. Politica m ilitară a domnitorului A lexandru Ioan Cuza (1859i866) ", în seria FJMPR, voi. VII, B ucureşti, Edit. Militară, 1 980, pp. 60-95;
Ceauşescu I l ie, .,Army and Society: Cuza 's MilitCIIy Reforms , în voi. War and Society in East
Central Europe, New York, 1 984, pp. 3 78-382;
Columbeanu Sergiu, ., Contribuţii la istoria marinei şi navigaţiei în România, 1829-i866 ", în
MN, 2 , 1 975, B ucureşti, pp. 445-452 (perioada 1 856- 1 866);
Constantin Florin, ., Romania 's Foreign Militwy Relations, i859- 1 866 ", în voi. War and
Society in East Central Europe, New York, 1 984, pp. 4 1 5-420;
Crăciunoiu Şerban, ., Din preocupările domnitorului Al. 1. Cuza pentru sporirea efectivelor
armate în i859 ", în A VCIGF, 1 , 1 972, Craiova, pp. 68-75;
Cucu M i hai, Trecătorile CCIIpaţilor În lupta poporului român pentru unitate şi independenţă
naţională, Bucureşti, Edit. M ilitară, 1 988, 356 p . (perioada 1 85 3 - 1 866);
Dumitraşcu Gh., ., Mihail Kogălniceanu şi doi români din Transilvania, voluntari În armata
Principatelor Unite În vara anului i860 ", în A IICN, 1 2, 1 969, Cluj-Napoca, pp. 323"

328;
Emerit Marcel, " Le dossier de la premiere mission militaire fi"anr;aise en Romanie [i860i866}", în RRH, 5, 1 966, nr. 4, Bucarest, pp. 5 75-586;
Fetcu lon, " Armata română În timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza (1859- i866) " , în
SMMJM, 7-8, 1 974- 1 975, Bucureşti, pp. 209-2 1 8;
Flore cu Radu R., " Cuza, Florescu şi refonna armatei În perioada i859- i 866 ", în FIMPR,
XII, B ucureşti , Edit. Militară, 1 98 5 , pp. 90-99;
Georgescu Maria, � , Dezbateri parlamentare privind problemele apărării naţionale [i8621864}", în LIP, 1 987, nr. 1 , B ucure . ti, pp. 1 1 - 1 2;
Giurescu Con tantin C., " Tranzitul armelor sârbeşti prin România sub Cuza Vodă (1 862}", în
Rsl, 1 1 , 1 965, Bucureşti, pp. 3 3-65 ;
lavorschi Gh., " Aspecte cu privire la răscoala grănicerilor din anul i866 În cuprinsul judeţului
"
Brăila , în Istros, 1 , 1 980, Brăila, pp. 399-405;
Karolyi Dionisie, " Războiul fi'anco-italo-austriac din anul i859 şi legăturile româna
"
maghiare , în AJJA CN, 1 8, 1 975, Cluj-Napoca, pp. 1 73 - 1 9 1 ;
Nicolae Nicolae, . . Din memoriile genera lu lu i Ghe01ghe A ngh elescu cu privire la partici}Ja rea

misiunii militare române şi contributia acesteia la «lupta pentru unificarea italiei» Între
anii 1860-i86 1 " , în SMMiM. 1 4- 1 5 . 1 98 1 - 1 982, Buc ureşti , pp. 1 49- 1 55 ;
Oroian T eofi l, .. 3 1 mai 1859; ((Se Încuviinteazri» constituirea primului batalion de geniu din
armata română ", în LIP, 1 989, nr. 2, Bucureşti, pp. 53 -54;
Po pescu Reta . . . Corpul pompierilor militari ,� i co m enzile de foc în timpul domniei lui A lexandru
Ioan Cu:a ". în vol. Pagini din istoria pompierilor, Bucureşti, 1 976, pp. 48-58;
P ope scu Teodor, .. Gândirea social-politică despre Înarma rea maselor oglindifă în presa ch•ilcl,
dezbaterile parlamentare .�·i legislatia militară, din timpul domniei lui Alexandru ioan
Cuza ", în FJMPR. l , 1 973, Bucureşti . Edit . Militară . pp. 69-84;
Popescu Teodor. " Modernizarea fortelo r rmnate române.yri În timpul domniei lui Alexandru
ioan Cu::a , în Rdl, 32. 1 979, nr. 1 . Bucureşt i, pp. 79- 1 02;
Popescu Teodor. " Proiecte inedite de organizare a armatei În timpul domniei lui A lexandru
Ioan Cu:::a ". în RA , 56, 1 979. nr. 1 , Bucureşti. pp. 9- 1 1 :
Preda Dumitru . . . Contrilmtii privind co1pul o. fi(erilor din armata românii În timpul domniei lui
Alexandru Ioan Cu;;;a (1859- 1866) " , în SMMiM, 1 2, 1 979. Bucureşti, pp. 2 1 0-2 1 6;
P re da Dumitru, " Statutul co1pului de ofi(eri şi al subofiterilor în armata românâ În perioada
i859-i877 ", în vol. A rmata ,1·i societatea românească, Bucureşti, Edit. Militară, 1 980,
pp. 22 1 -236 ( perioada 1 859-1 866):
"

.
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Presa D umi t ru , " A rmata şi societatea românească (1859- 1877) " , în Rdl, 40, 1 987, nr. 4,
Bucureşti , pp. 384-396 (perioada 1 859- 1 866);
Purece Sergiu, " Documente vâlcene privind acţiunea generalului Gheorghe Magheru din /866
în calitate de comandant al voluntarilor din România ", în SAMNB, 7-8, 1 975-1 976,
Bălceşti pe Topolog, Vâlcea, pp. 203-236;
Romanescu G heorghe, " Dezvoltarea sistemului militar românesc În perioada 1859-1877.
"
Forme de pregătire militară a populaţiei , în voi . istoria militară a poporului român.
Culegere de lecţii, B ucureşti, Edit. Militară, 1 979, pp. 1 20- 1 30;
"
Savu Al. Gh., .. Consideraţii asupra genezei gândirii militare române moderne , în voi . Studii
de istorie şi teorie militară, Bucureşti , Edit. Politică, 1 980, pp. 42-60 (perioada 1 859-

1 866);
�
�

�

�
�
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Scafeş Cornel 1 . , " Construcţii şi amenajări militare (182 1-1859) " , în SMMIM, 1 6, 1 983,
Bucureşti, pp. 1 86- 1 98 (perioada 1 853- 1 859);
Scafeş Cornel 1 . , . Construcţiile şi amenajările militare destinate armatei permanen/.e (18591 8 7 7) " , în SMMIM, 1 2, 1 879, Bucureşti, pp. 220-24 1 (perioada 1 859- 1 866);
Scafeş Cornel l . , " Din istoricul dotării armatei române - tunul « Timmerhans», model 1 863;
"
tunul şi tunul-obuzier «La Hitte-Napoleon Ifle», model 1865 , în SMMIM, 1 1 , 1 978,
Bucureşti, pp. 2 1 5-228;
Smarandache Gh., " A rmata Principatelor Române în sprijinul Unirii ", în SA I, 7, 1 965,
Bucureşti, pp. 393-400;
Toderaşcu Constantin, " Tabcira militară de la F/01-eşti din vara anului 1859 - începutul
contopirii oştilor Principatelor Unite Române ", în FIMPR, l, 1 97 3 , Bucureşti, Edit.
M i litară, pp. 49-68;
Totu Maria, Garda civică în România, 1 848- 1 884, B ucureşti, Edit. Militară, 1 976, 300 p.
(perioada 1 859- 1 866);
Trajkov Veselin, " Le transfer par territoire roumain d 'armes russes destinee· a la Serbe
(octobre-decembre 1 862). Le râie des Bulgares ", în EB, Sofia, 1 970, nr. 2, pp. 90-97;
Vasile Radu 1 ., ",mplicaţiile militare ale abdicării lui Al. 1. Cuza, oglindite În documente de
arhivă ", în RA , 66, 1 989, nr. 1 , Bucureşti, pp. 35-4 1 ;
Vlădescu Cristian M ., " Contribuţii la cunoaşterea unţformelor de cavalerie din perioada
domniei lui A lexandru 1. Cuza (1859- 1866)" , în SMMJM, 1 , 1 968, Bucureşti, pp. 1 972 1 2 (+fig.);
.

F. Personalităţile Epocii U ni rii şi ale domniei lui Alexandru Ioan Cuza, viaţa şi
activitatea u nionistă- reformatoare ale lui: Mihail Kogălniceanu, Vasile A lecsandri, Dimitrie
Bolintineanu, Ion C. Brătianu, N. Kretzulescu, Co tache Negri;

FI. Mihail Kogăln icean u
/.-

).-

Berindei Dan, " Mihail Kogăln icean u (181 7- 1891) ''\ în seria DliJiom a ţi ilu wi, I, 1 969, dit.
Politică, Bucureşti, pp. 23 7-282;
Berindei Dan, , . Mihail Kogâlniceanu . i pmblemelc politicii externe mmâneşti ". în RRSI. 3.
.

1 969,

;....

nr.

1 , pp. 1 1 3- 1 30: în RRl.i, 3 , 1 969, nr . 1 , pp. 1 1 7- 1 36, Bucureşti;

Berindei Dan, " Milwil Kogâlnic:eanu. prim-ministru al Moldovei şi emigraţia m agh iară (1860/861) în SM/Mod, 2, 1 960, Bucureşti, pp. 223-244;
Chiriţă Grigore. , . Date noi privind . fâbrica de pos1m· de la Tf11gu-Neam( a lui
",

).'r

,-

M. Kogâlniceanu ", în SRdl. 1 7, 1 964, nr. 6, Bucureşti, pp. 1 39 1 - 1 407:
Chiriţă Grigore . . . Pe mmginea unei scrisori inedi!e din 1859 a lui M. Kogălniceanu " . în SRdl .
2 1 , 1 968. nr. 3, B uc u reşti , pp . 533-538;
Ciachir N icolae - B uşe C o n s ta n t i n, Mihail Kogâln iceanu. Bu c u reşt i Edit. Meridiane. 1 967, 72
p. (+ p l facs. );
,

.

,}-
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Corivan N icolae, " Mihail Kogălnicean u ş i o rga n iz area adm inislmtivă a Moldovei În prima Sti
guvernare din t impul domniei lui A lexandru 1. Cuza ", în SA1, 1 2, 1 968, Bucure şt i , pp.

89-98 ;

Crăciun Georgeta, Muzeul «Mihail Kogrllniceanw>, Iaşi, 1 98 1 , 24 p.;
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Dvoracek M aria, ., ideea de unitate şi independenţă naţională în opera lui Mihail
Kogălniceanu ", în AŞUIJ, 23, 1 977, laşi, pp. 1 2- 1 8 ;
Georgescu-Buzău Gh., Mihail Kogălniceanu, înnoitorul, Bucureşti, Ectit. de Stat, 1 947, 249 p.;
Hâncu Dumitru, Mihail Kogălniceanu, Bucureşti, Ectit. Tineretului, 1 960 3 1 6 p.;
Ionescu Virgil, " Despre concepţiile economice ale lui Mihail Kogălniceanu ", în PE, 9, 1 956,
nr. 2, Bucureşti, pp. 1 1 8- 1 3 5 ;
Ionescu V irgil, Mihail Kogălniceanu, contribuţii la cunoaşterea vieţii, activităţii şi concepţiilor
sale, Bucureşti, �dit. Ştiinţifică, 1 963, 380 p.;
Lapedatu A lexandru, " In chestiunea disgraţierii lui M. Kogălniceanu de către Cuza Vodă ", în
AR, 9, 1 944, partea 1 , Bucureşti, pp. 73-86;
Mazilu Dumitru 1., " Mihail Kogălniceanu ", în voi. Din gândirea politico-juridică din
România. Figuri reprezentative, Bucureşti, EŞ, 1 974, pp. 2 1 8-246;
Oţetea Andrei, " Mihail Kogălniceanu, istoric şi om de stat ", în voi. 90 de ani de viaţă
academică în ţara noastră, Bucureşti, Edit. Acad. RPR, 1 956, pp. 8 1 - 1 04; în SRdl, 1 9,
1 966, nr. 5, Bucureşti, pp. 849-862;
Oţetea Andrei, " Un createur de la Roumanie moderne: Mihail Kogălniceanu ", în SRdl, 20,
1 967, nr. 5; pp. 905-9 1 4 ; în RRH, 7, 1 968, nr. 1 , pp. 3- 1 5, Bucureşti;
Papadima Ovidiu, " Mihail Kogălniceanu şi Unirea ţărilor române ", în SCJLE, 7, 1 958, nr. 3-4,
Bucureşti, pp. 40 1 -429;
Păltânea Paul, " Legăturile lui M. Kogălniceanu cu oraşul Galaţi ", în SAI, 1 2, 1 968, Bucureşti,
pp. 99- 1 06;
Pop Augustin Z.N., Pe urmele lui Mihail Kogălniceanu, Bucureşti, ES-T, 1 979, 293 p.;
Spiridon Aneta - Demetrescu Radu C., ,. Mihail Kogălniceanu şi industria naţională ", în PE,
20, 1 967, nr. I O, Bucureşti, pp. l l l - l l 8;
Turcu Con tanti.n, ., Dania lui Mihail Kogălniceanu pentru Îl?fiinţarea unei «Catedre» de ştiinţe
comerciale în oraşul Focşani (1860) ", în AR, 1 O, 1 945- 1 946, Bucure ti, pp. 83-88;
Vântu I ., , . M. Kogălniceanu. Aspecte ale activităţii şi concepţiei politico-juridice ", în SCJ, 4,
1 959, nr. 2, Bucureşti, pp. 407-45 8;
Veverca l . , ,. Mihail Kogălniceanu despre dezvoltarea economică a României ", în PE, 1 9,
1 966, nr. 7, Bucureşti, pp. 87-98;
Veverca l . , ,. Mihail Kogălniceanu et le probleme de ! 'industrie nationale ", în RRSSE, 1 2,
1 968, m. 1 , Bucureşti, pp. 59-73;
Zub Alexandru, ,.Asupra unor scrieri ale lui M. Kogălniceanu din epoca Unirii ", în SRdf, 23,
1 970, nr. 4, Bucure ti, pp. 769-778;
Zub A lexandru, . , M. Kogălniceanu şi rolul şcolii În construcţia României moderne ", în voi.
Sub semnul lui Clio. Omagiu acad. prof Ştefan Pascu, Cluj, 1 974, pp. 5 1 7-526;
Zub Alexandru, Mihail Kogălniceanu (181 7- 189 1). Un fondateur de la Romanie moderne,
Bucarest, EŞE, 1 978, 1 07 p. {+fig., facs. ):
Zub Alexandru, Mihail KogălnicennuJ 1 8 1 7- 1891. Bibliografie, Bucureşti, EER-EM, 1 87 1 �
LXX X I I + 654 p. {+ facs.);
Zub Alexandru, Mihail Kogălniceanu, Bucureşti, EŞE, 1 984, 1 08 p.;
F. 2. Vasile A lecsandri

'r
J.-

).
r

;;;.
);.-

Anineanu Marta. Din actil'itatea c/ij;/onutticâ a lui Vasile Alecsandri. Core�']Jondenţrl ineditii.
1859- 1 t!62 ", în SMJMod, 2, 1 960, Bucureşti, pp. 257-272;
Anineanu Mana, .. Vasile A lecsandri su '(ine alegerea domnului Unirii ", în Mi, 1 6, 1 982, nr. 2.
Bucureşti. pp. 24-27;
Bengescu George. Grafie pa trio tism ului românilor [Vasile A lecsandri - diplomat} , în Mi.
23. 1 989, nr. 4, pp. 23-26: nr. 5, pp. 29-3 1 ;
Be1indei Dan, . . Vasile A lecsandri (182 1 - 1890) , în �eria Diploma{i il11ştri, I l , 1 973, Edit .
Politică, Bucure�ti;
Berindei Dan, . Vasile A lecsandri. diplomatul" , în SRdl, 25, 1 974, nr. 2. Bucureşti, pp. 257264;
Bodea Comelia, . . Vasile A lecsandri - ctitor de seamă al României moderne ", în SRdf, 24,
1 97 l , nr. 6, pp. l 097- 1 1 08; în lb. franceză în RRH. I O, 1 97 1 , nr. 6, pp. I 047- 1 06 1 ;
"

"

"

"

.
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Boicu Leonid, " Ştiri noi despre activitatea lui Vasile Alecsandri ca ministru de Externe [1859i86i} " , în SCŞ/1, 1 O, 1 959, nr. 1 -2, Iaşi, pp. 1 95-200;
Cematony A . , .,Activitatea politico-diplomatică a lui Vasile A lecsandri ", în RRSI, 5, 1 97 1 , nr.
3 ( 1 3) , pp. 1 53 - 1 72; în lb. franceză în RREi, 5, 1 97 1 , nr. 3, pp. 1 67- 1 87;
Nicolescu G. C., Viaţa lui Vasile Alecsandri, Bucureşti, 1 975;
Piru A lexandru, Vasile A lecsandri, Bucureşti, Edit. Kriterion, 1 987, 235 p.;
Yârgolici Teodor, " V. Alecsandri, sprijinitor a/ lui Cuza în apărarea Unirii ", în Familia, 22,
1 986, nr. 1 , Oradea, p. 8 ;
F.3. Dimitrie Bolintineanu

);:>
);:>
);:>
);:>
);:>

);>
);>

Costinescu Petre, " Completări la biografia lui Dimitrie Bolintineanu ", în SAMNB, 1 , 1 969,
Bălceşti pe Topolog, pp. 2 6 1 -278;
Nanu Mihail, ., Dimitrie Bolintineanu şi Unirea [din i 859} ", în A UBE, 8 , 1 959, nr. 1 5 ,
Bucureşti, pp. 79-87;
Păcurariu D. D., Dimitrie Bolintineanu, Bucureşti, Edit. Tineretului, 1 969, 1 5 1 p.;
Sabău Flaviu, . Un act ministerial a/ lui Dimitrie Bolintineanu [1864} ", în M, 2, 1 97 1 , nr. 3 ,
Bucureşti, pp. 1 88- 1 89;
Toma Eugenia, Dimitrie Bolintineanu, 1 8 1 9- i 8 72. Bibliografie, BCU M E Iaşi, 1 972 78 p.;
Vârgolici Teodor, . , Comentarii franceze despre D. Bolintineanu ", în RITL, 1 8, 1 969, nr. 4,
Bucureşti, pp. 597-694;
Vârgolici Teodor, Dimitrie Bolintineanu şi epoca sa [cu bibliografie}, Bucure . ti, Edit Minerva,
1 97 1 , 396 p.;
,

F .4.
);:>
);>
);>

).�

).>

).).
).
).).
).'r

A lte personalităţi: lo11 C Briitia11u, Nicolae Kretzu/escu, Costache Negri,
Ion Ghica

Apostol Comelia - Ioniţă Maria, ., Mărturii muzeistice privind personalitatea dr. Nicolae
Kretzulescu ", în RMMM, 9, 1 983, pp. 68-7 1 ;
Apostol Comelia, " Activitatea diplomatică a lui Costache Negri pentru întărirea autonomiei
Principatelor Unite ", în MN, 4, 1 978, Bucureşti, pp. 1 25- 1 30;
Apostol Comelia, " Costache Negri ( i8i2- i 8 78)", în Făuritori ai unităţii şi independenţei
naţionale, Bucureşti, 1 983, pp. 2 1 9-225 ;
Apostol N , "ion Ghica despre misiunea românilor ", în A UBF, 30, 1 98 1 , pp. 1 03- l 08;
Berindei Dan, ., Costache Negri (18i2-i8 76)", în seri a Diplomaţi iluştri, V, 1 986, Edit. Politică,
Bucureşti, pp. 75- 1 40;
Berindei Dan, " Ion Ghicn (18i6-1897)" , în se ria DljJioma{i iluştri, l l l , 1 976, Edit. Politică,
Bucureşti;
Bogdan Dan, Pe urmele lui ion Ghica, Bucureşti, E S-T, 1 987, 224 p . ;
l vanovici Gh., l vanova C., , . ion Ghica predvestnik m etriceskoj sistemî v naşe,i strane (Ion
Ghica, precursorul sistemului metric în rara noastră 1 România) ", în Noesis, 1 1 , 1 974,
Buc LU·eşt i , pp. 1 3 3 - 1 37;
Păltănea Paul, , . Noi comribu{ii la biografia lui Coswche Negri " în Danubius . 2-3, 1 969,
Galaţi, pp. 1 3 7- 1 47;
Păltănea Paul. Vin{a lui Costache Negri, laşi. Edit. J unimea, 1 98 5 , 280 p.;
Pippidi Andrei, " Noi manuscrise ale lui C. Negri ", In A liAX!, 1 8 . 1 98 1 . l a şi , pp. 5 83-596;
Stan Aposto l, " Costach e Negri, candidat al Panidei Nationale In tronul Moldovei În ianuarie
1859 ", în Danubius. 8-9, 1 979, G al a l i , pp. 1 83- 1 92 :
Stănescu Adrian. Ion C. Brâtianu (182 1-1891) ". în voi. Fâurirori ai unită{ii şi independentei
"
naţionale. Bucureşti, 1 98 3 , pp. 1 69 - 1 76;
.

,

G. Econom ie şi sociel.ate: populaţie, dezvoltare economică. reforme modeme. sectoare
econom ice, apari�a muncitorimii ;

).-

1 76

. , De la originile ş i începuturile mişcării m uncitoreşti la .fâurirea par!idului politic al
proletariatu lui român [1861-1893] ", în A di, 1 9, 1 973, m. 6, B u c ureşti , pp. 86-9 3 ;
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"
" Finanţele ţărilor române În perioada Unirii , în Finanţe şi credit, 5, 1 959, nr. 1 , Bucureşti,
pp. 1 5-25;
100 de ani de la introducerea sistemului metric al României, Bucuresti, 1 966, 23 p.;
Apo tol M ihai, "Începuturile industriale ale oraşului Ploieşti [i856-J900] ", în voi. Hrisoave
prahovene, Ploieşti, 1 97 1 , pp. 1 2-22;
Bărbat AI., " Concepţia lui Dionisie Pop Marţian privind relaţiile dintre statistică şi economie,
reflectată În sistemul «A nalelor statistice» şi «Analelor economice» (1860- i865)" , în
AŞUIŞE, 1 6, 1 970, I aşi, pp. 1 3-20;
Berindei Dan, " Industria in perioada i859-i864: Muntenia (I) ", în SMIMod, 7, 1 983,
Bucureşti, pp. 1 1 5- 1 45;
Bogza Vasile, " Unitatea de viaţă economică a Ţărilor Române ", în RE, 1 988, nr. 48,
Bucw-eşti, pp. 1 5- 1 6;
Brătescu Gheorghe, Sănătatea Bucureştilor (1862-i944), Edit. Medicală, B ucw-eşti, 1 970, 1 92
p. + fig. (perioada 1 862- 1 866, pp. 1 0-20);
Burduja 1 . , " Primele «Note de curs» privind ştiinţa financiară din România concepute in i859
de ion ionescu de la Brad ", în AŞUIŞE, 1 8, 1 972, laşi. pp. 1 79- 1 88;
Buşe Constantin, Comerţul exterior al Moldovei prin portul Galaţi i"ntre anii i856- i86i ", în
"
SRdi, 23, 1 970, nr. 2, Bucureşti, pp. 3 1 3-339;
Buşe Constantin, " Dezvoltarea oraşului Galaţi ( i 848-186i)" , în SRdi, 26, 1 973, nr. 6,
Bucw-eşti, pp. 1 1 95- 1 2 1 7 (perioada 1 856- 1 86 1 );
Bu. e Constantin, " Unele consideraţii privind viaţa economică a României intre 1862 şi 18 76 ",
în A UBI, 22, 1 973, nr. 2, Bucureşti, pp. 49-6 1 (perioada 1 862- 1 866);
Buzdugan George, " O acţie [titlu bancar, obligaţiune bancară] a Băncii Moldovei din 185 7",
în SAMNB, 1 97 1 , Bălceşti pe Topolog, j ud. Vâlcea, pp. 66 1 -663 (+ facs.);
Cernovodeanu Paul, " Privilegiul comercial acordat negustorilor englezi in Moldova în 1588 şi
răsunetul său politic În anii Unirii Principatelor ", în Rdl, 3 1 , 1 978, nr. 6, Bucureşti, pp.
1 04 1 - 1 049;
Chiriţă Grigore, ,,Date noi privind fabrica de postav de la Târgu-Neamţ a lui M.
Kogălniceanu ", în SRdi, 1 7, 1 964, nr. 6, Bucureşti, pp. 1 3 9 1 - 1 407;
Chiriţă Grigore, " Din istoria legăturilor economice Între Principatele Unite şi Transilvania În
anii domniei lui A l. 1. Cuza ", în SMIMod, 4, 1 973, Bucureşti, pp. 1 77-236;
Ciurea Dumitru, " Date noi privind situaţia demografică şi sanitară din Moldova În a nii 1860i862 ", în Revista Medico-Chirurgicală, 66, 1 962, nr. 3, Iasi, pp. 77 1 -777;
Con tantine cu N. N., " Începuturile formării şi dezvoltării c/�sei muncitoare în România
[1848-1900} " , în Adi, 1 9, 1 973, nr. 4, Bucureşti, pp. 73-87;
Ionescu Ştefan, " Cum a devenit oraşul B ucureşti capitală n României [1859-1862} ", în BMIM,
8, 1 97 1 , Bucureşti, pp. 309-3 1 8 (+ fig.);
lvanov 1gor - lvanovici Gh., " Les premiers ateliers pour la COI?(ection des mesures et des poids
m etriq ues en Roumanie [ 1864-1866} ", în Noesis, 1 , 1 973, Bucureşti, pp. 255-260:
J vanov 1gor - Iva novici Gh., " Moment.s· importants dans 1 'action d 'adhesion de la Roumanie â
la Convention du Mi!!re ", în Noesis, I l , 1 974, Bucureşti, pp. 1 69- 1 73 ;
Jinga Victor, Principii şi orientări ale comerţului exterior al României (1859-1916}, Cluj
Napoca, Edit. Dacia, 1 975, 276 p. (perioada 1 859- 1 866);
Liveanu Vasile - Gavrilă Irina, " Calculator electronic şi informaţii nenumerice. Despre
evoluţia clasei marilor proprietnri.fimciari În România (185 7-1918)" . în Rr/1, 40, 1 987,
nr. 2, B ucureşti, pp. 1 34- 1 46 (pe1ioada 1 857-1 866);
M a cove i Adrian, " La Molda1 'ie et la ValachiC', de l 'uni(iwtion economiquC' â l 'union politiquC'
de 1859 ". în RRH. 1 8. 1 979, nr. 4. Bucarest, pp. 759-772;
Malinovski V. T . . " Aspecte/(' economice ale Unirii ţârilor române ", în PE, 1 2 , 1 959, nr. 1 , pp.
1 6-24;
Mărieş Stela, " Lupta pentru desfiintarea priviiC'giilor economice nle supuşilor stnlini În timpul
domniei lui A l. 1. Cuza ", în AMM, 1 . 1 979, Vaslui, pp. 1 8 1 - 1 8 7;
Mocioiu N . , " Din istoria economică, politică şi socială a oraşului şi judeţulu i Brăila În anii
Unirii Principatelor ", în SAi, 5, 1 963, Bucureşti, pp. 467-477;
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Neagu Ion, . , Aspecte ale epidemiei de holeră din 1865-i866 în judeţul Prahova şi oraşul
Ploieşti ", în voi. Din istoria luptei antiepidemice În România, Bucureşti, Edit. Medicală,
1 972, pp. 369-373;
Negruţi Ecaterina, ., Despre munca salariatii În agricultura Moldovei în preajma legii agrare
din 1864 ", în SCŞJI, 1 0, 1 959, nr. 1 -2, Iaşi, pp. 8 1 - 1 1 8;
Paradais Claudiu, . , O secularizare a averilor mănăstireşti În 18591 " (1-II I), în Cronica, 1 8,
1 983, nr. 1 7, p. 4; nr. 2 1 , p. 4; nr. 25; p. 6, Iaşi;
Pătraşcu Corina, . , Unţformizarea măsurilor şi greutăţilorfolosite în comerţul Ţării Româneşti,
o acţiune de unificare a pieţei interne ", în SRdi, 2 1 , 1 968, nr. 4, Bucureşti, pp. 667-683 ;
Popa Corneliu, ., Politica de reforme a lui Alexandru Ioan Cuza. Secularizarea averilor
mânăstireşti ", în SA I, 55-56, 1 988, Bucureşti, pp. 1 26- 1 3 3 ;
Smaranda Awică, . , Le reglement de navigation de la marine commerciale des Principautes
Unies et les idees du prince Al. 1. Cuza au sujet de ce normatif', în RHID, 7-8, 1 9821 98 3 , Bucarest, pp. 43-53 ;
Stan Apostol, " Fiscalitatea În ultimii ani ai domniei lui Cuza Vodâ, În lumina unor documente
inedite ", în SRdl, 2 3 , 1 970, nr. 1 , Bucureşti, pp. 8 1 -86;
Stan Apostol, " Formarea statului naţional român şi semnificaţia sa pentru dezvoltarea
economică ", în voi. Progresul economic în România, 18 77- 1 977, Bucureşti, 1 977, pp.
52-64;

Stan Apostol, " Les Principautes Unies et les coriference telegraphiques de Timişoara (mai
1860 - juin i862) ", în RRH, 1 O, 1 97 1 , nr. 1 , Bucureşti, pp. 63-73;
"
Stoica Gheorghe, " Recensământul din anul i 859 organizat de Ion ionescu de la Brad , în RS,
1 8, 1 969, nr. 5, Bucure ti, pp. 3-8;
Turdeanu A., " Proiectul oraşului Cuza de la 1860 ", în SCB, I 960, Bucure, ti, pp. 2 88-290;
Ţu1cu Bucur, " Contribuţii la istoria căilor ferate din România. idei şi probleme în perioada
1859-i869 ", în SRdi, 24, 1 97 1 , nr. 5, Bucureşti, pp. 95 1 -962;
Untaru G heorghe, " iarmaroacele din ţinuturile sudice ale Moldovei între anii 1800-1864 ", în
RA , 64, 1 987, nr. 4, Bucureşti, pp. 404-425 (perioada 1 856- 1 864);
Vasile Radu l., . , Urbanizare şi urbanism în România. Structuri socio-profesionale În oraşele
din Muntenia (1 862) ", în RS, 36, 1 98 3 , nr. 8, Bucureşti, pp. 774-80 1 ;
Vitcu Dumitru, " A rendarea ocnelor în Moldova sub regimul Regulamentului Otganic (18321862)" , în AJJAXI, 9, 1 972, Ia . i, pp. 29-80 (perioada 1 853- 1 862);
Vitcu Dumitru, " Comerţul cu sare în Moldova Între anii i832- l 862 ", în AŞUJI, 1 9, 1 973, fasc.
1, pp. 8 5 - 1 02 (perioada 1 853- 1 862);
Vitcu Dwnitru, " Proiecte de otganizare a exploatării ocnelor Moldovei (1832-1862) ", în Ci, 3 ,
1 972, Iaşi, pp. 1 75 - 1 93 (perioada 1 853- 1 862);
Vlad Radu-Dan, " Opinii p rivind dezvoltarea industriei IW{ionale În anii 1859- 1866 , în Rdl,
42, 1 989, nr. 1 , Bucure. ti, pp. 59-78;
Voicu Maria - Naghiu lo ·if, ., Mărturii documentare despre seculari::: area averilor mânâstirc.�"fi
(1863)" , în Ci , 1 2- 1 3 , 1 98 1 - 1 982, la.. i, pp. 627-63 3 ;
Zane Gheorghe. ., Caracteres generaux du developpement de 1 'industrie roumanie au cours de
la seconde moitie du XIX-e siecle ", în V-e Congres international d 'histoirr' economique,
aout 1 9 70, Leningrad, 1 970, tirage-a-part, 1 O p. (perioada 1 856- 1 866);
Zane Gheorghe, " Les problemes economiques de 1 'Un ion a la lumiere du m essag e du 6
decem bre /859 d 'A iexandru Ioan Cou2a ", în RRH, 5. 1 966, nr. l . Bucarest, pp. 3 5 -46:
Zane Gheorghe, " Politica econom ici/ a princ1jJatelor În epoca Unirii şi wpitalul striiin · ·. în
SRdi, 1 2. 1 959, nr. l , Bucureşti, pp. 223-26 1 ;
Zane G heorghe� " Proble1ne de econon1ie financiari/ i'n tin1pu/ dontniei lui A /. 1. Cu:a , în voi.
Cuzâ Vodă. in memoriam, la�i, Edit. Junimea, 1 97 3 , pp. 26 1 -328;
Zane Gheorghe, Industria din România În a doua jumritate a secolului al XiX-lea. Despre
stadiile J!remergâtoare industriei mecanizate, cu o bibl iografie, Bucureşt i , Edit. Acad.
RSR, 1 970. 240 p.: în lb. franceză, Bucarest, Edit. Acad. RSR, 1 973, 263 p. (perioada
"

"

1 856- 1 866 ) ;

H . Evoluţii sociale ş i ţărănimea româ nă: ţărănimea ş i perioada Unirii ( 1 856- 1 859);
probleme şi fi'ământăti sociale ( 1 8 59- J 864); problema agrară în timpul lui A l . 1. Cuza; relaţii agrare
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între moşieri şi ţărani; reforma agrară din 1 864, urmările şi ecourile sale; aplicarea legii rurale în
diferite zone ale ţării: compromisuri, abuzuri, nemulţumiri; crize agrare.
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Adăniloaie N ichita - Berindei Dan, " Legiuirile agrare din 1864 ", în Lupta de clasă, 44, 1 964,
nr. 7, Bucureşti, pp. 67-8 1 ;
Adăniloaie Nichita, " Aportul ţărănimii la înfăptuirea Unirii Principatelor Române ", în
Historica, 1 , 1 970, Craiova, pp. 1 1 1 - 1 1 7;
Adăniloaie N ichita, " Consideraţii asupra legii rurale din 1864 ", în SAI, 6, 1 964, Bucureşti, pp.
1 1 5- 1 6 1 ;
Adăniloaie N ichita, " Cuza Vodă şi problema agrară ", în voi . Cuza Vodă. In memoriam, Iaşi,
Edit. Junimea, 1 973, pp. 329-362;
Adăniloaie Nichita, " Ion Roată şi reforma agrară din 1864 ", în voi. Omagiu lui P.
Constantinescu-laşi cu prilejul împlinirii a 70 de ani, Bucureşti, Edit. Acad. RPR, 1 965,
pp. 5 1 3-525 (+ facs.);
Adăniloaie Nichita, " La paysannerie et le prince Couza ", în RRH, 5, 1 966, nr. 1 , Bucarest, pp.
55-63 ;
Adăniloaie Nichita, Ţărănimea şi Cuza Vodă ", în SRdl, 1 9, 1 966, nr. 1 , Bucureşti, pp. 33-39;
"
Adăni1oaie N ichita, V lad Matei, " Rolul maselor populare înfăurirea unirii ţărilor române ", în
SRdl, 1 2, 1 959, nr. 1 , Bucureşti, pp. 77- 1 06;
Alexandrescu M ircea - Svinţiu Toma, " Aplicarea legii rurale din 1864 înjudeţul Dâmboviţa ",
în Valachica, 1 , 1 969, Târgovişte, pp. 93- 1 05 ;
Anghel Alexandra, " Aspecte privind aplicarea legii rurale din 1864 în jud. Dolj ", în SRdl, 1 3 ,
1 960, nr. 4, Bucureşti, pp. 20 1 -220;
Anisescu I lie, " Ţăranii luptători pentru unirea ţărilor române şi libertate ", în MMS, 44, 1 968,
nr. 1 -2, Iaşi, pp. 89-90;
Bardaşu Petre, " Pământ şi săteni în deceniul premergător aplicării legii rurale din 1864 În
"
judeţul Vâlcea , în SAMNB, 7-8, 1 975-1 976, Bălceşti pe Topo1og, Vâlcea, pp. 1 63- 1 89
(perioada 1 854- 1 864 );
Bejan C. - Duţă Al., " Aplicarea reformei agrare de la 1864 În sudul Moldovei, oglindită în
procesele dintre ţărani şi moşieri ", în CAM, 1 980, nr. 3 , l aşi, pp. 1 3 5- 1 3 6;
Berindei Dan, . . Aspecte ale problemei agrare în Ţara Românească la începutul domniei lui
Cuza Vodă [1859-186 1} ", în SMIMod, 1 , 1 957, Bucureşti, pp. 1 67-245;
Berindei Dan, " Câteva ştiri noi cu privire la ion Roată ", în SCŞJJ, 9, 1 958, fasc. 1 -2, I aşi, pp.
1 52- 1 5 8;
Berindei Dan, " Frământări orăşeneşti din noiembrie 1860 În Ţara Românească. Tulburările de
la Craiova şi Ploieşti ", în SAi, 1 , 1 956, Bucureşti, pp. 265-3 1 3 ;
Betindei Dan, " Frământări politice ş i sociale În jurul alegerii domnitorului Al. 1. Cuza În Ţara
Românească ", în SRdl, 8, 1 955, nr. 2, Bucureşti, pp. 5 1 -74;
Berindei Dan, .. Frământări social-poli1ice bucureşlene În anii 1859- 1862 ", în MIM. 1 964,
Bucureşti, pp. 8 1 - 1 00:
Berindei Dan, " La pevsanerie el ia Roumanie moderne ", în RRH, 20, 1 98 1 , nr. 4. Bucarest, pp.
7 1 7-726;
Berindei Dan, " Lupta de clasă a ţă răn im ii din Principale În perioada formării şi organizării
statului national { 1856- 1863} '". în SAMNB. 1 97 1 , Bă lceşti pe Topolog. Vâlcea, pp. 851 1 2:
Berindei Dan, . . Miscarea ţărănească condusă de Mircea Mălâeru (ianuarie 1862 stil vechi) ",
în BSARPRŞJF. 3. 1 95 1 . Bucw·eşti. pp. 3 7-63;
Berindei Da n, " Reforma agrară În Principatele Unite În contexml evolut iei agrare din centrul
şi sud-estul Europei ", în voi . Lucrârile com isiei m ixte de istorie româno-ungare,
Bucureşti, Edit. Acad. RSR, 1 977, pp. 1 29- 1 36:
Berindei Dan , .. Ştiri noi cu privire la Mircea Mrl/âeru şi la mi.�carea (rirâneascâ din 1862 ", în
SRdl, 8, 1 95 5 , nr. 4, Bucureşti, pp. 95- 1 0 1 ;
Berindei Dan, . . Ţărănimea munteană şi evenimentele din 22-24 ianuarie 1859 ", în SRdi, 1 8.
1 965, nr. 4, Bucuresti, pp. 87 1 -878;
'
Boi cu Leonid, .. Înnoirea struCiurii social-economice a României În anii domniei lui Cuza
Vodri ", în A llAX/, 1 O, 1 973, I aşi , pp. 449-452;
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Boncu C . ,

).>

Botezatu Liviu - Roşca- Rosen Maria,

"

Cu privire la aplicarea legii rurale din 1864 În judeţul Prahova ",

în

SAI, 6,

1 964,

Bucureşti, pp. 1 85 - 1 97;

).>

Proiecte de reformă agrară În dezbaterile parlamentare
"
din România În primăvara anului 1864 [până Ia lovitura de stat de la 2 mai] ", în
SUBBSH, 1 O, 1 965, fasc. 2, Cluj , pp. 79-99;
Boteza tu Liviu, ,. Problema agrară În dezbaterile parlamentare din România În anul 1862 " în
SUBBSH, 6, 1 96 1 , fasc. 1 , Bucureşti, pp. 1 07- 1 3 8 ;
Câncea Paraschiva, " Date privind ţărănimea embaticară între anii 1864-1 92 1 În fonduri ale
Arhivelor statului din Bucureşti ", în RA , 1 2 , 1 969, nr. 2, Bucureşti, pp. 1 27- 1 43 ;
Carcadia Georgeta, ., Consecinţele aplicării reformei agrare din 1864, În fostul judeţ Putna " , în
SC - Vrancea, 1 , 1 978, Focşani, pp. 1 09- 1 23 ;
Cărăbiş Vasile, .,Aplicarea reformei agrare din 1864 În judeţul Gor j", în Rdi, 29, 1 976, nr. 2,

).>

Corfus I lie,

).>

Cristea G heorghe,

>-

Cristea G heorghe,

).>
).>
>-

).>
).>
).>
).>
).>

,

Bucureşti, pp. 2 3 3 -239;

L 'agriculture en Valachie depuis la revolution de 1848jusqu 'a la r�forme de 1864,

Bucure, ti, Edit. Acad. RSR, 1 976, 2 1 6 p . ( perioada 1 856- 1 864 ) ;

.,Anteproiecte ale primei legi de tocmeli (Învoieli) agricole ",

în

SRdi,

25,

1 972, nr. 3 , Bucureşti, p p . 5 1 1 -527;

SMIMod,

.

, Criza agrară din 1865-1866 şi consecinţele sale social-economice ",

V, 1 975, B ucureşti, pp. 1 0 1 - 1 3 6;

Cristian Marin A. - Cristian I l ie A., ., Date privind aplicarea
Vlaşca ", în RS, 29, 1 980, nr. 5, Bucureşti, pp. 39-47;
Cristian Marin A lexandru,

"

în

legii rurale de la 1864 În judeţul

f ",
Aplicarea legii rurale din I864 În judeţul Ilov

în

Rdi,

32, 1 979,

nr. 3, Bucureşti, pp. 525-545;

.,Din istoria anului 1864: împroprietărirea însurăţeilor În judeţul
RS, 26, 1 977, nr. I l , Bucure. ti, pp. 49-56;
Diculescu V ladimir, ., Contribuţii la studiul ideologiei agrare în Ţara Românească şi Moldova
(185 7- 1860) " , în A JJA CN, 27, 1 98 5 - 1 986, Cluj -Napoca, pp. 1 85-202;
Florea l . , Reforma agrară din anul 1864 pe moşia Goleşti ", în SCI - Goleşti, 3, 1 980, pp. 1 7 1 "

Cristian Marin Alexandru,

Ilfov ",

în

1 78 ;

).>

Georgescu-Buzău Gh.,

).>

Giurescu C.

).>

Ionescu Dimitrie Gh.,

)..-

Maciu Vasile,

., Deposedarea clăcaşilor de loturile lor [ 1859-1 864} ",

nr. I , Bucure , ti , pp. 95- l 04;
.,

,. Suprafaţa moşiilor mănăstireşti secularizate În 1863 ",

în

în

RA,

SRdi,

2, Bucureşti, pp. 1 48 - 1 5 7 ;

,.Aplicarea legii rurale din 1864 din judeţul Buzău ",

î11

1 2, 1 969,

1 2 , 1 959,

SAI,

nr.

6, 1 964,

Bucureşti, pp. 1 63 - 1 84;
1 966,

"

nr.

Pozitia claselor sociale faţă de Unirea Principalelor Române ",

în

RdF. 1 3 ,

1 , Buc ureşti, pp. 3 - 1 2 ;

)..

R eforma agmră din 1864 În judetul Mehedinti , în Meh edinti islorie şi
ul/Ură, I l , 1 980, Drobeta-Tumu Severin, pp. 347-3 5 3 ;
Niţulescu Gabriela, .. Reforma agrare/ din anul 1864 În sa/ele Bogaţi, Bol eşt i, Glimboca ta .

)..

Pascu Ştefan .

)..-

Măneanu M i te,

"

"

-

e

);..-

Greci şi Suseni ", în SC-MC M , 3, 1 984, Câmpulung-Muscel, Argeş, pp. 1 1 5- 1 1 8 ;
.,La ques/ion agmire dans les Pm·s Roumains it 1 epoque moderne (jusqu 'â/a
reforme de 1864)" , în RRH, 9, 1 979, nr. 4, B ucarest, pp. 66 1 -676�
Pătroiu 1 . , " Aspecte ale relat iilor din/re (ârani şi proprietari În Ol1enia În preqjma reformei
agrare din 1864 ", în A UCIGF, 1 , 1 972, Craiova. pp. 34-44;
Petrescu I leana, ,. Re/ariile agrare din Oltenia de la 1 82 1 la 1864. l;:voarele şi is to riog ra fia

,.

Popa Victor,

).-

'

r

problemei ", în Contributii istorice, I l , 1 976. Craiova. pp. 3 -46 (pe1ioada 1 856- 1 864 ) �
" Problema Îm•oielilor agricole din Ţara Româneascâ ,vi Moldova În perioada
dintre 1848- 1868 ", în SUBBSH. 6. 1 96 1 , fasc. 1 . Cluj, pp. 9 1 - 1 06 (perioada 1 856- 1 866 ):
Popovici Valerian, , . Probleme sociale În dezbaterile Divanului ad-hoc al Moldowi , în SCŞI!,

r

Purece Sergi u,

)..

1 0, 1 9 59, nr. 1 -2, laşi, pp. 1 -3 5 �

., Lupta (ărânimii vâlcene pentru dreptate socia/â În deceniul preme1g(/tor Unirii
Principalelor ", în Buridava, 4, 1 9 82 , Râmnicu Vâlcea, pp. 1 3 1 - 1 42;
Roman Ştefan, , Urmâri ale aplicârii reformei agrare din 1864 În judetul Do(j", în Rdl, 30,
.

1 977, nr. 8 , Bucureşti, pp. 1 509- 1 5 1 7 ;
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�

Smochină A l . ,

�

Speri C . ,

�

Tudor Sandu,

�

Ungureanu G heorghe,

�
�
�

,. Ideile lui '48 În reformele lui Cuza ", în SAMNB,

1 , 1 969, Bălceşti pe Topolog,

Vâlcea, pp. 1 77- 1 83 ;
.

. Unele aspecte ale aplicării legii rurale din 1864 la Piteşti ",

Bucureşti, pp. 26 1 -267;

SAI,

în

SAi,

3, 1 96 1 ,

,. Din frământări/e ţărănimii buzoiene În vremea Divanului ad-hoc [1 85 7} ",

1 0, 1 967, Bucureşti, pp. 1 95-23 1 ;

"
" Ţărănimea din Moldova şi unirea ţărilor române ,

1 , Bucureşti, pp. 1 25- 1 34;

în

în RA , 2, 1 959, nr.

,.Aplicarea reformei agrare de la 1864 pe teritoriul judeţului Brăila, oglindită în
documente ", în Istros, 2-4, 1 98 1 - 1 98 3 , Brăila, pp. 369-3 7 8 ;
Vitcu Dumitru - Macovei Adrian, , . Frământări ţărăneşti în Moldova Între anii 1848-1859 ", în
AliAXI, 1 4, 1 977, laşi, pp. 55-85 ( perioada 1 856- 1 859);
Zane Gheorghe, , . La /oi rurale de 1864 et / 'heritage ideologique de 1848 ", în RRH, 3, 1 964, nr.
Vidis G . ,

2, Bucarest, pp. 2 1 3-225 ;

l. Cultura şi societatea românească pe calea modernizării: evoluţii culturale,
acumulări şi va1orificări ideologice: conştiinţă naţională, ecourile faptelor istorice, comemorări ale
personalităţilor i torice; învăţământ; literatură, artă; presă; Unirea din 1 859, domnitorul A l . I. Cuza:
aniversări, evocări, partizanat, adversităţi; localită� în lupta pentru U nire şi modernizare;

�
�

24 ianuarie 1859 şi perspectivele deschise instrucţiunii publice din România,

în RdP, 1 5 , 1 966,

nr. 1 , Bucureşti, pp. 5 - 1 3 ;

�

Şcoala secundară din Bucureşti în perioada 1864"
1877 ", în SAI, 49-50, 1 984, B ucure ti, pp. 52-70 (perioada 1 864- 1 866);
Adăni1oaie N ichita, " Personalitatea istorică a lui Al. 1. Cuza (cu ocazia Împlinirii a 150 de ani
de la naşterea sa)", în SRdi, 23, 1 970, nr. 5, Bucure , ti, pp. 897-9 1 3 ;
"
Adăscăliţei V . , " imaginea lui Cuza Vodă în folclor , în Iaşul Literar, 1 9, 1 959, nr. 1 , I aşi, pp.

�

Almaş Dumi tru,

�

Apostol Comelia,

�

Adăniloaie Nichita - Smarandache Gh.,

8 1 -89;

" Alexandru Ioan Cuza şijăurirea României moderne ",

în

Lupta de clasă,

50,

1 970, nr. 3 , Bucureşti, pp. 56-65 ;

).>

. Alexandru Ioan Cuza (1820-1873 )", în voi. Făuritori ai unităţii şi
independenţei naţionale, Bucureşti, pp. 1 77- 1 84;
"
Bărbulescu Simion, , . Scriitorii şi Unirea Principatelor , în A rgeş, 23, 1 98 8 , nr. 1 , Piteşti, pp.

).>

Berindei Dan,

).>

;.;..

1 0- 1 1 ;

.

.

. «Palatul Cuza» din laşi şi proprietarii săi din secolul XIX ",

în

BMJ, 40,

1 97 1 ,

m. 1 , Bucureşti, pp. 49-52 (+ fig.);
Berindei Dan, Al. 1. Cuza: o viafă consacrată . fâuririi statului român modern ", în ES, 5 3 ,
1 97 3 , nr. 1 O , B ucureşti, pp . 3 6-39;
Berindei Dan, . C. A. Rosetti şifâurirea României moderne ", în MSŞ1AR, 1 O, 1 985, Bucureşti,
..

.

pp. I 09- 1 1 4 ;

:,...

).-

" Dezvoltarea presei bucureştene În perioada formării şi 01ganizării statului
naţional român f 1856- 1864} ", în SRdl, 1 5 , 1 962, nr. 3, Bucw-eşti, pp. 666-684;
Be1indei Dan, . , Înw'iţâmântul În anii Unirii rârilor române (1 856- 1862) în RdP, 8, 1 959. nr.
Berindei Dan,

",

).>

1 , B uc ureşti , pp. 76-92;
Berindei Dan, . La lutle pour 1 'unite de 1 'Italie re(letee dans la presse des Principautes Unies
( 1859-1869) ", în RRH, 2, 1 963, nr. 1 . Bucarest, pp. 1 O 1 - 1 1 4 :
Berindei Dan, Legâturi culturale dintre Transilvania 5i Principale În perioada fi:Jrmârii şi
orgonizârii statului naţional român {1855- 1864} , în Cumidm•a, 3. 1 969, Braşov, pp.
2 5 9- 2 6 9 ;
Berindei Dan, " Propaganda internâ pemru Unirea Princlj)(ltelor În perioada Adunt"irilor ad
hoc [1857} · ·, în Rdl, 3 7 , 1 9 84, nr. 9, Buc ureş t i , pp. 854-868;
Berindei Dan, Unirea şi Cu::.a Jlodâ , în ES, 54, 1 974 , nr. 2. B ucureşti. pp. 36-3 7;
"
Berlescu Dumitru, "Al. 1. Cuza - ctitor al Universitâţii din Iaşi [1860} ", în Cuza Vodă. in

)>

Bocşan Nicolae,

:..;,.

.

..

"

;...
,..

"

memoriam, I a . i, Edit. Junimea, 1 97 3 , pp. 466-477;
" Transilvania şi Unirea de la 1859. Implicaţii culturale ",
1 985- 1 986, C l uj N ap oca , pp . 485-504;

în

AIIA CN, 27,

-
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)>
)>

Ioan Cuza et son epoque vue par l 'historien
polonais Juliusz Demel ", în RRH, 1 8, 1 979, nr. 2, Bucarest, pp. 3 8 1 -390;
"
Bozgan Ovidiu, .. The University of Bucharest, i864- i 989 , în A UBI, 38, 1 989, Bucureşti, pp.

)>

Buculei Toader,

)>

Bucur Marin, . . Entre les

)>
)>
)>
)>
)>
)>
)>
)>

Boicu Leonid - Ciobanu Yeniamin, .. A lexandru

39-54;

O vatră de lumină secu/ară. Liceul de matematică-fizică «Nicolae Bălcescu»
din Brăila, jubileul de i2 5 de ani, i863- i 988, Galaţi, 1 988, 283 p. (perioada
începuturilor,

1 86 3 - 1 866);

martyres et l 'espoir. Michelet et les revolutionnaires roumains [i848i859}", in Europe, 5 1 , novembre-decembre, 1 97 3 , pp. 203-2 1 3 ;
Bunea Aurelia, .. Ecoul Unirii Ţării Româneşti şi Moldovei fn presa din Transilvania ", în
SUBBSH, 4, 1 959, fasc. 1 , C l uj , pp. 9 1 - 1 05 ;
Buşe Constantin, .. Cu privire la ecoul masacre/ar din Siria şi Liban din i860 în Principatele
Unite ", în A UBI, 1 5, 1 966, Bucureşti, pp. 1 97-20 1 ;
Buza tu G heorghe, .. Jassy - viile de trois unions ", în RPH, 8, 1 983, nr. 4, B ucarest, pp. 1 02- 1 1 1
( unirea din

1 859);

Cântece inedite care au răsunat la Craiova în preajma Unirii Principatelor
Române", în MO, 36, 1 984, nr. 1 -2 , Craiova, pp. 39-42;
Buzera Alexie A . , .. O predică pentru Unire a preotului Mihail Amzulescu rostită la biserica
"
Madona-Dudu din Craiova fn anul i85 7 , in MO, 36, 1 984, nr. 1 -2, Craiova, pp. 43-46;
Cematoni Alexandru - Ursu Ioana, .. Românii îşifăuresc istoria [Istoricii străini despre Unirea
din i859] ", în MI, 1 9, 1 985, nr. 1 , Bucureşti, pp. 26-28;
Chiriţă G rigore, .. Transilvania fn conştiinţa politică românească (1859-i862). Contribuţii
documentare ", în Rdi, 4 1 , 1 988, nr. 1 2, Bucureşti, pp. 1 1 47 - 1 1 64;
Ci ulei Ştefan G. - Ciulei Ecaterina - Galeru Dan, .. O propunere de invenţie din i860 a
medicului veterinar Ioan Cuparencu ", în Apărarea sănătăţii ieri şi azi, Bucureşti, Edit.
Buzera Alexie A . , ..

Medicală,

1 984, pp. 239-24 1 ;

)>

Ciurea Dumitru, .. A lexandru

)>

Clapa G heorghe, . . Despre

)>

Coj ocaru Ion,

)>

Col umbeanu Sergiu, . . Centenarul

);-

Copoiu Nico lae - Hurezeanu Damian, . . L 'un ion

).>

Cristian Vasile, . . A 1.

"r
�
)..
J..)..
}.)...-

in

A llAXI, 1 O, 1 97 3 ,

laşi, pp.

cel dintâi monument ridicat în memoria lui Cuza Vodă [com.
Griviţa, jud. Tutova] ", in Bârladul odinioară şi astăzi. Oameni şi fapte, I l , 1 982, Bârlad,

pp.

5 1 5-5 1 9;

Şcolile tehnice profesionale şi de specialitate din tatul român (1864-i 9i8),

Bucureşti, E D P,

1 97 1 , 249 p. (perioada 1 864- 1 866);

SRdi, 1 2, 1 959, nr. 1 ,

Unirii în presa şi publicaţiile din fara noastră [ i959] ",

Bucureşti, pp.

în

325-33 1 ;

des Principaures Roumaines ( 1 859) refletee
dans la pensee socialiste de Roumanie jusqu 'a la premiere guerre mondiale ", în RRH,

5, 1 966, m. 1 , Bucarest , pp. 77-88;
!. Cuza faţă de problemele invri(ământului şi culturii na(ionale ", în Cuza
Vodci. in memoriam, la, i, Edit. J unimea, 1 973, pp. 445-465;
"
Cri, tian Vasile, . . Epoca Unirii În istoriografia străină , în voi . Unirea Principatelor şi puterile
europene, Bucureşti. Edi t. Acad. R S R, 1 984, pp. 248-280; în A iiAX!, 1 7, 1 980, l aşi, pp.
2 1 -55;
Cristian Vasi le, ,. Les intellectuels Pn lant que leaders politiques dans la modernisation de la
societe roumaine ". în NEH. V l -2 , 1 980, Bucarest, E d i t . Acad. RSR, pp. 25-3 7 ;
Cristocea Spiridon - Trimbaciu Ştefan . . . Aspecte ale Învri(rimrintului public săresc În .fostul
jude( Muscel Între anii i85 7-i864 ", în SC-MCM, 1 98 1 . Câmpulung M uscel, Argeş. pp.
1 0 1 - 1 20;
Deac August in, , . Lupta ronuÎni/or pentru unitate şi in dependenfâ na{ionalrl reflecta/ti în OjJera
lui Karl Marx ", în A di . 29, 1 983, nr. 2, Bucureşti, pp. 1 2 7- 1 3 3 :
Dobre A lexandru, , . Alexandru ioan Cuza - fondator şi memhru donator al Socielri{ii A cademice
Romiine ", în MSŞIAR, 4. 1 979, Bucureşti, pp. 1 49- 1 59:
Dobre Alexandru, .. istoria - mijloc minunat al vie(ii naţionale (186i-i866) - [A STRA .�·i
Academia Română] ", în MI, 2 1 , 1 987, nr. 6, Buc ureşti , pp. 40-42;

.. Un preot din Roma [Dimitrie Maleaş], luptător pentru unirea (ârilor române · ·,
BOR, 77, 1 959, nr. 1 , Bucure�ti, pp. 53-58;

Dragomir N . ,
în

1 82

Ioan Cuza şi rolul personalităţii ",

445-448;
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)>
)>
)>

)>
)>

Dumi trescu Constantin 1 . ,

Învăţământul sătesc în judeţul Argeş
"

(1 848- 1 864) ", în

SC-Piteşti, 5,

1 980, Piteşti, pp. 303-3 1 0 (perioada 1 856- 1 864);

" Aplicarea legii instrucţiunii publice din 1864 in satele din judeţul
Argeş ", în SCI-Goleşti, 1 974, Argeş, pp. 3 89-396;
Duţu A lexandru - Barbosa Octavian, " Contribuţii la istoria bibligrajiei româneşti in vremea
Unirii Principatelor ", in SCB, I l , 1 957, Bucureşti, pp. 1 85- 1 98 ;
"
Ene Virgiliu, " Unirea [din 1859] şi scriitorii , în Almanahul literar, 1 989, Bucureşti, pp. 1 0Dumitrescu Constantin,

13;

)>
)>

" Cele dintâi cursuri de literatură română la Universitatea din Iaşi (1860-1 900) ", în
AŞUIJFilol, 8, 1 962, Iaşi, pp. 97- 1 28 (perioada 1 860- 1 866);
"
Frunzetti Ion, " Pictorii şi Unirea ţărilor române , în SCJA , 6, 1 959, nr. 1 , Bucureşti, pp. 8 1 -96;
Gândirea social-politică despre Unire (1 859), sub îngrij irea lui P. Constantinescu-Iaşi şi Dan

)>

Georgescu V.

Frunză M . ,

Berindei, Bucureşti, Edit. Politică,

1 966, 358 p.;
A l . , " Dezvoltarea invăţământului juridic În Principatele Române În perioada

)>

Unirii. Cu prilejul a 1 00 de ani de la înfiinţarea fitcultăţilor juridice din Bucureşti şi
Iaşi ", în SCJ, 4, 1 959, nr. 2 , Bucureşti, pp. 5 2 1 -542;
"
G hem1an Mircea, " Iacob Mureşianu şi cauza Unirii , în Vatra, 1 5, 1 985, nr. 2, Târgu-Mureş,

)>

Gianfelici Paolo, " L 'Unione

)>

p.

1 67 C;

G iurescu C.

)>

G i urescu Constantin C.,

)>

G iurescu Constantin C.,

)>

G iurescu Constantin C.,

)>

Giure

)>

G iure

)>

Gli.ick Eugen,

).:,...
r

;....
,.

Bucureşti, pp.
nr .

4 1 -46;

"
" A lexandru Ioan Cuza, personalite europeenne , în

3 , B ucarest, pp. 533-548;

66-69;

"
" Alexandru Ioan Cuza ,

).).-

în

RRH,

BCNRSR-UNESCO, 1 2, 1 970,

1 2, 1 97 3 ,
nr.

1 , pp.

" Contributii la istoria invătământului nostru superior În vremea lui
Alexandru Ioan Cuza ", în RÎS, 8, 1 966, nr. 2, B ucure . ti, pp. 72-8 1 (+ fig. ) ;
"
cu Constantin C., ,, Cuza Vodă În amintirea poporului român , în SRdi, 1 9, 1 966, nr. 1 ,
Bucureşti, pp. 4 1 -46; în lb. franceză, în RRH, 5 , 1 966, nr. 1 , B ucarest, pp. 47-5 3 ;
"
cu Constantin C . , " Personalitatea lui Al. 1. Cuza , în voi. Cuza Vodă. In memoriam, I aşi,
Edit. Junimea,

1 973, pp. 7-24;

i
În presa orădeană ",
" Ecoul Unirii Princpatelor

în Ziridava, 9, 1 978, Arad, pp.
9 1 -94;
"
Goli ner Carol, " Eco urile Unirii Principatelor În presa germană din Transilvania , ÎJ1 vo i .
Studii privind Unirea Principatelor, 1 960, Bucureşt i , pp. 467-476;
Grecu V., " Ecouri ale Unirii Principatelor În Transilvania ", in Lucrări ştiinţifice, 1 , 1 967,
Oradea, pp. 99- 1 22;
Grigoraş Nico la e, " A lexandru Ioan Cuza. La o su{(i de ani de la moarte ", în MMS, 40, J 973,
m· . 5-6, laşi, pp. 3 53-368;
Grigoraş N icolae, " A lexandru Juna Cu::a şi Iaşii ", în voi . Cu::a Vodă. In memoriam, l a şi . Ed i t
Junimea, 1 973, pp. 4 78-502;
H a! e g an u Lucia. " «f-lora Unirii» Într-un tnanuscris a!baiuliun de la 188 1 . nJJar{inând
dascâlului Nicolae Munteanu ", ÎJ1 Apulum , 1 9, 1 98 1 , A lba Iulia, pp. 3 1 1 -3 J 7:
Huminiuc-Teclean Maria. " Is toria JWtriei În .�coala româneascâ din anii domniei lui A /. 1.
Cu=a ··, în CI, 2, 1 97 1 . laşi, pp. 1 83- 1 90:
Hurezeanu Damian. " Renaşterea IW[ionalâ - fi.'nOm('n constitutiv al .fornuirii României
moderne (Adunări/(' ad-hoc - 1 85 7 � i proh lemele ci , •ili::a[ iei romiine moderne) ", în R dl.
42, 1 9R9, m. J . B ucureşti, pp. 9-30:
Husar Alexandm, , . Cultura În vremea lui Cu:::a ", în Via ra Românească, 79, 1 984, m. 1 ,
Bucureşti, pp. 1 7-22;
Huţanu Dumiu·u, " Focşanii În lupta pentru unitate naţională ", în SC-Vrancea, l , 1 978,
Focşani, pp. 1 25 - 1 3 1 ;
"
l l in Stancu, " O «dinastie>> de cărturari şi «sacra cauză a Unirii» [Haşdeu] , în MSŞFLAAR, 8,
1 986, B u cure şti, pp. 1 45 - 1 5 3 ;
.

.

,.

AIIAXI,

C.",Alex.andru Ioan Cuza la Viena ", în RA , 9, 1 966, nr. 2, B ucureşti, pp. 1 39- 1 43 ;
Vodă in amintirea poporului român ", în SRdi, 1 9, 1 966, nr. 1 ,

G i urescu C. C., " Cuza

).-

în

1 6, 1 979, Iaşi, pp. 1 55 - 1 65;

)>

).-

dei Principali Ro meni e 1 'opinione publica italiana ",

·
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�

lonaşcu Ion,

�

Ionescu Cleopatra,

" Condiţiile edificării palatului «Academiei» (Universităţii) din Bucureşti În anii

185 7-1864 ", în MIM, 3, 1 965, Bucureşti, pp. 1 05- 1 1 8 ( + fig., facs.);

�

" ideea de unitate naţională în secolul al XIX-lea pe teritoriul judeţului
Dâmbovita ", în voi . Dâmboviţa - vatră de istorie, Târgovişte, 1 98 1 , pp. 1 0 1 - 1 1 O;
Ionescu G ion, " Un elev seminarist întâmpină pe domnitorul A lexandru ioan Cuza la Buzău ",

�

Ionescu Matei,

�

! sac Virginia,

�

în GB, 5 1 , 1 982, nr. l -3 , pp. 1 48 - 1 54;
1 979,

. , Însemnătatea istorică a Unirii Principatelor: 24 ianuarie 1859 ",

nr.

în

RRSI,

1 3,

1 , Bucureşti, pp. 99- 1 I I ; în lb. franceză în RREJ, 1 3 , 1 979, nr. 1 , B ucarest, pp.

1 1 1 - 1 25;
în

CI,

" Sărbătorirea zilei de 24 ianuarie la laşi, câteva ştiri dintre anii 1860 şi 1 909 ",

1 , 1 970, Iaşi, pp. 5 1 -5 7 ;

�

Titu Maiorescu despre Cuza ", în Cronica, 1 2 , 1 977, nr. 27, Iaşi, p. 7 ;
lsar N icolae, " «Muzeul Naţional», o veche revistă de popularizare ştiintifică (1857-1860) " , în
Presa noastră, 30, 1 986, nr. 1 0- 1 1 , Bucureşti, pp. 39-42;
"
!sar Nico lae, " A . Ubicini şi cauza Unirii Principatelor , în Rdi, 40, 1 987, nr. 1 , Bucureşti, pp.

�

lsar N icolae,

" Contribuţia fondatori/ar şcolii române de drept la propaganda unionistă (185 7-

�

l scru G. D . ,

" Contribuţii privind învăţământul la sate în Ţara Românească şi Moldova în anii

�

lsac Virginia, "

23-37;

1859) " , în Rdi, 3 7 , 1 984, nr. 1 , Bucureşti, pp. 29-46;

�

1849- 1864 ", RdP, 2 7 , 1 978, nr. 5, Bucureşti, pp. 57-6 1 (perioada 1 856- 1 864 ) ;
Istoria Universităţii din Iaşi, 1860-1 985, redactori responsabili: Gh. Platon, V. Cristian, I a . i,

�

Ivănescu Dumitru,

Edit. J unimea, 1 985, 283 p. (perioada 1 860- 1 865);

�

" Contribuţii la biografia lui A l. 1. Cuza Înainte de domnie [ 1820- 1859} ", în
Cuza Vodă. In memoriam, laşi, Edit. J unimea, 1 973, pp. 5 1 -86;
Lascu N icolae, " Popasul domnitorului A lexandru ioan Cuza la Deva, În drum spre ex il " , în
Sargeţia, 1 6- 1 7, 1 982- 1 983, Deva, pp. 4 1 1 -4 1 6;
Lupescu Ioan, Monumentele Unirii, ES-T, 1 985, 23 1 p . ;
"
Lupu Marin A . , " importanţa istorică şi social-economică a Unirii Principatelor Române , în
PE, 1 9, 1 966, nr. 1 , Bucureşti, pp. 34-49;
"
Lupu Ştefan, " Ecoul Unirii Principatelor pe meleagurile năsăudene , în File de istorie,

�

Maciu Va i le,

�
�

�

)..
).>
).Y

,).-

voi.

Muzeul de istorie, Bistriţa, 1 97 1 , pp. 1 69- 1 7 7 ;

" L 'Union de la Moldavie el de la Va/achie dans l 'oeuvre historique de A . D.
Xenopol", în NEH, I l , 1 960, B ucarest, pp. 407-440;
"
Maciu Va ile, " Personalitatea lui A lexandru ioan Cuza , în Adi, 1 9 , 1 973, nr. 2, Bucureşti, pp.
74-90;

Manifestări consacrate aniversării a 1 0 7 ani de la Înfăptuirea Unirii Principatelor Rom â ne, in
Adl, 1 2 , 1 966, nr. 1 , Bucureşti, pp. 1 68- 1 72;
Manole Petre - Eftimie Dumitru . . . Contributii la istoria şcolii sriteşti din partea stângii a
Gitului (1848- 1864)" , în Studii vâ/cene, 6, 1 9 R 3 , Râmnicu Vâlcea, pp. 1 95-202
(pe1ioada 1 8 5 6- 1 864 );
Marcea Pon1piliu,

" Unirea tări!or

B ucureşti, pp. 89-99;

ron1âne

În poezia vren1ii '', in

A UBFilol, 8, 1 959, nr. 1 5 ,

Marin l . D . , ,. Prim ii 30 de ani din viata şcolilor comunale din judetul Botoşani (1864- 1894) " .
în SAf, 3. 1 966, Bucureşti, pp. 1 8 5-207 ( pe ri oad a 1 8 64- 1 866);
M arinescu Constantin G h . , .. V. A. Urech ea şi unitatea national-statală a românilor " , în

MSŞJAR, 9 .

1 9 84. Bucureşti. pp. 1 1 2- 1 25 ;

)..-

M arinoiu Costea, . . fnvritâmântul În judC'tul Vâlcea În/re anii 1848- 1865 ", în vo i . Şcoala
vâ/ceanii pe coordonatele socialism ulu i, 1 974. Râmnicu Vâlcea. pp. 1 5 -20 (perioada

�

Mesrobeanu A n t o n � " Ecoul unirii fâ ri!or ron1(1ne 1Î1 presa transi/văneanti " . în SCŞJ/. 1 0.. 1 9 59,

r

M incev D. N . , ,. Le gouvernement dC' PrinCC' Cuza vu par /a presse hulgare de 1 'epoque ", în EB,

).-

Moraru S . ,

1 84

1 8 56- 1 865);

laşi , pp. 1 7 5 - 1 8 5 ;

7, 1 968, Sofia, pp. 207-220:

. . Un aspect al aplicării legii instrucţiunii din 1864 În oraşul Caracal: «institutul

Pedagogic» ", în SA J , I l , 1 968, B ucureşti, pp. 233-247 ;
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�

M ureşan Ovidiu,

�

Nazare

., Ecoul Unirii Principatelor În Transilvania " ,

Napoca, p p . 1 1 - 1 2 ;

în

Steaua, 3 7,

1 986, nr. 1 , C l uj 

);>

Ghiţă, " Manifestarea spiritului unionist in Moldova (1848- i859). Contribuţii
gălăţene ", în Danubius, 1 1 - 1 2 , 1 984- 1 98 5 , Galaţi, pp. 1 6 1 - 1 65 ;
Neamţu Gelu, " Acelaşi scop dincolo şi dincoace de Cmpaţi [Lupta pentru unitate naţională 1859) ", în M1, 20, 1 986, nr. I , Bucureşti, pp. l 0- 1 3 ;
Negru Radu, " Pictorii şi idealul Unirii [1859} ", în Cronica, 1 9, 1 984, nr. 1 , l aşi, p. 3 ;
"
Negru Radu, " Portretul lui Alexandru ioan Cuza , în Cronica, 1 9 , 1 984, nr. 3 , I aşi, p. 3 ;
"
Nicola Traian, " Bârladul În perioada Unirii , în Bârladul odinioară şi astăzi, 1 , 1 980, Bârlad,

);>

Niculae Vasile,

)..�

�

);>
};>

pp. 79-86;

Unirea Principatelor in tradiţiile mişcării muncitoreşti şi socialiste ale PCR ",

"
în Adi, 30, 1 984,

nr.

1 , Bucureşti, pp. 82-89;

O viaţă de lumină (1860-1 980). Schiţă monograjică a Liceului «Gheorghe Lazăr» din
Bucureşti, l ucrare îngrij ită şi prefaţată de Tudor Opriş, Bucureşti, 1 98 1 , 285 p. (perioada
1 860- 1 866);

);>

);>

" Dubla alegere a lui Alexandru ioan Cuza în paginile gazetei «Steaua Dunării,
Zimbrul si Vulturul» ", în Danubius, 6-7, 1 972- 1 97 3 , Galati, pp. 1 27- 1 3 7 ;
Oţetea Andrei, . Jnsemnătatea istorică a Unirii ", în SRdl, 1 2, 1 9 S 9, nr. 1 , Bucureşti, pp. 2 1 -4 1 ;
'
Palade Vasile, " Alexandru ioan Cuza, jiu al Bârladului ", în voi. Bârladul odinioară şi astăzi, 1 ,

};>

Paleolog Andrei,

Oprea Nedelcu,

1 9 80, Bârlad, pp. 2 1 -27;

);>

"
" «Bibliotecae Ruginossensis». O propunere de reconstituire , în Valori
bibliojile din patrimoniul cultural naţional, I I , 1 98 3 , Bucureşti, pp. 90-94;
"
Pantazi Radu, " Unirea reflectată in ideologia epocii , în RdF, 1 3 , 1 966, nr. 1 , Bucureşti, pp.

);>

Papadopol-Calimah Constantin,

};>

Pascu

};>

Pavel

};>

Pălănceanu

);>

Petrovanu Vasile,

)..-

Platon Gheorghe,

).)..

)..
,r
r
r

:...).-

1 3- 1 8 ;

" O comemorare care nu trebuie uitată: apariţia timbrului
poştal (1858) " , în Forum, 2 1 , 1 979, nr. 1 1 , Bucure . ti, pp. 83-84;
"
Ştefan, " Ecoul Unirii Ţării Româneşti şi Moldovei in Transilvania , în voi. Studii
privind Unirea Principatelor, Bucureşti, 1 960, pp. 4 5 5 -47 2 ;
"
Anghel, " «Concordia» şi lupta pentru unirea Principatelor Române , în RMMM, 1 ,
1 976, Bucureşti, pp. 57-59;

Elena, " Semicentenarul Unirii Principatelor Române În documente inedite.
Acţiunile Ligii culturale pentru aniversarea semicentenarului ", în MN, 6, 1 982,
Bucureşti, pp. 25 5-260;

"
" ls!Oricul Şcolii Normale « Vasile Lupw> - [laşi} , în voi. Om agiu. 125 de
ani de la Înfiinţare 1855- 1 980, l aşi, 1 980, pp. 27-56 ( perioada 1 8 5 5 - 1 864 ) ;

, . Alexandru ioan Cuza. La 100 de ani de la moarte '', în AŞUJJ, 1 9, 1 973,
1 , laşi, pp. I I I-X V I ;
Popa G heorghe, " Unul din primele monumente ridicate lui Cuza Vodă la Mărăşeşti ( 1 908) , în
J-1. 5, 1 98 3 , Botoşani, pp. 479-486:
Popa Viorica - Popa V aldemar
O prestigioasâ institutie de educa ( ie .�i culturâ româneascâ
[Liceul «Matei Basarab» din Bucureşti - 1 859} ", în RdP. 34, 1 9 8 5 , nr. I l , B ucureşti, pp.
fasc.

"

,

60-62;

"

.

Popovici Ioan, , O spadâ din perioada Unirii Principatelor la Muzeul Jude{ean Arad ", în
Ziridava, 1 4, 1 982, Arad, pp. 599-604:
Porţeanu A l . , " Cemenarul Unirii În presa şi publiw( iile din strâinâtatc> [ 1 959} ", în SRJJ. 1 2 ,
1 9 59, nr. 1 , B ucureş ti. pp. 33 1 -334;
Porţeanu Alexandru. S/irbâtorire'a anivC'rs·â rii a 1 50 de ani de la naşterea lui Alexandru Ioan
Cu:a. în SRdi. 23 1 970, nr. 4 , Bucureşti , pp. 807-R I 3 ;
Ralea M ihai l . " Aspecte social-culturale ale Unirii ", în vo i. Studii pri1•ind Unireu Principatelor,
Bucureşti. 1 960, pp. 5-9:
Rădulescu-Valasoglu I rina. " L '1nstitution de la presse dans la Moldm•ie des annees 185 7- 1863.
protrectrice des droits dc>s Roumains ", în RH1D, 1 O, 1 9 8 5 , Bucarest. pp. 8 1 -9 2 ;
Rădu lescu-Zoner Şerban, Opinia publică unanin1 unionistă ", în Mi. 1 4, 1 9 80, nr. 1 , Bucureşti,
"
pp. 34-3 7 ;
Sârbu Cristina, ,. Primele reprezc>nta(ii wagneriene În România (1863- 1 920)" , în SCJA- TMC,
3 5 , 1 98 8 . Buc ureşt i. 67-7 1 (perioada 1 86 3 - 1 866);

..
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);>
�
);>
�
�
�
�
);>
�
�
);>

�
);>
);>
);>
)..>

:,...
).}}-

)..
;....

).;....
).-
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Simionescu Cristofor 1 . , "ASTRA şi Ţările Române " , în vo i . ASTRA 1861- 1 950, Sibiu, 1 987,
pp. 3 1 -34 (perioada 1 86 1 - 1 866);
Smarandache Gheorghe, Şcoala secundară bucureşteană Între anii 1859-1864 ", în SAf, 47"
48, 1 983, B ucureşti, pp. 1 1 1 - 1 22 ;
Smochină A l . , ., Ideile lui '48 În reformele lui Cuza ", în SAMNB, 1 , 1 969, Bălceşti pe Topolog,
Vâlcea, pp. 1 77- 1 83 ;
Solcanu Ion I . , ., Unirea din 1859 şi afirmarea valorilor culturii naţionale ", în voi. istorie şi
civilizaţie, Vl, FLF, Ia,i, 1 98 8 , pp. 575-586;
Spiru Ion, .,Alexandru 1. Cuza de-a pururi în conştiinţa poporului român ", în GB, 53, 1 984, nr.
1 -2 , Bucureşti, pp. 1 1 5- 1 22;
Stan Apostol, ., Revolutia paşoptistă reflectată În conştiinţa politică a României moderne
(1859- 18 7 7) ", în voi. Revoluţia de la 1848 în ţările române, Bucureşti, Edit. Acad. RSR,
1 974, pp. 20 1 -226;
Stan Constantin 1 . , " Unirea Moldovei cu Muntenia În conştiinţa poporului român ", în Forum,
3 1 , 1 989, nr. 1 , Bucureşti, pp. 32-36;
Stan Valeriu, ., Un inten1iu cu domnitorul Alexandru Ioan Cuza ", în Rdl, 3 7 , 1 984, nr. 1 ,
Bucureşti, pp. 77-87;
Stoica Marin, ., Contribuţia unor oameni de cultură de la mijlocul secolului al XIX-lea, cu

preocupări şi în domeniul şcolii, la realizarea unităţii naţionale şi culturale a poporului
român ", în RdP, 1 6, 1 967, nr. 2, Bucureşti, pp. 64-70;
Străchinaru 1 . , ., Dezvoltarea învăţământului in Principatele Unite, oglindită în opera lui
Anastasie Fătu (181 6- 1866) " , în RdP, 1 8, 1 969, nr. 1 2, B ucure , ti, pp. 88-92 (perioada

1 856- 1 866);
Şendrulescu Ion Gh., " Aspecte din organizarea şi dezvoltarea Universită{ii intre anii 18641878 ", în A UBJ, 1 0, 1 96 1 , nr. 20, Bucureşti, pp. 77-92 (perioada 1 864- 1 866);
Şendrulescu Ion Gh., ., C. A. Rosetti - militant de seamă a/ luptei pentru unitate şi independenţă
naţională ", în SAf, 5 1 -52, 1 985; Bucureşti, pp. 85-94;
Şendrulescu I on G h., Ecoul Unirii Principatelor române in Transilvania ", în A UBJ, 1 8 , 1 969,
"
nr. 1 , Bucureşti, pp. 3 3 -40;
Şerbănescu N iculae, . . 1 50 de ani de la naşterea lui A !exandru ioan Cuza ", în BOR, 88, 1 970,
nr. 3 -4, Bucure , ti, pp. 25 1 -407;
Tampla Natalia, .. Unirea - problemă fundamentală a societăţii româneşti după revoluţia de la
1848 ", în voi. Rolul ma elor populare În făurirea Unirii Principatelor Române (1859),
Bucureşti, Edit. Politică, 1 979, pp. 97- 1 34;
Tebeica Val, Primele n1elrci poştale româneşti, 1858- 1865, Bucureşti, Edit. Me1idiane, 1 962,
2 1 5 p.;
Ţintă Aurel, , . Un irea PrincJfJatelor oglindită În « Ten 7 eSH 'a rer Zeit ung>> (1 859) ", în SAI� 5,
1 963 , Bucureşti, pp. 243-274;
Universitatea .,Al. 1. Cuza " din laşi, 1860- 1 985. Dezvoltarea ştiin{ei. Prezentare. Portrete,
redactori respom;abili: Gh. Platon, V. Cristian, laşi, 1 986, 3 74 p. (perioada 1 860- 1 866);
Un iversitmea «Al. 1. Cuza» - laşi. Monografie, Colectiv de redacţie: Vasile Arvinte, Dumitru
lrimia, Mircea Stâncă, laşi, M E I , 1 982, 9 1 p. (perioada 1 8 60- 1 866) :
Universitatea «Al. 1. Cuza» - laşi. Monografie, Comitetul de redacţie: Petru Andrei, Dragoş
Blănaru, Dan Brânzei etc .. laşi, 1 982, 1 39 p. (perioada 1 860- 1 866);
Velea Dumitru, . . Eminescu şi Cuza Vodă ", în Cronica, 24, 1 9 8 9, nr. 1 4 , laşi, pp. 1 -2 ;
Velichi C. N . . " Dezmltarea Universitii{ii din Bucureşti de fu Înfiin(areo ei piinâ la primul
război mondial ( 1 864- 1 91 8)", în SRdl . 1 7, 1 9 64. nr. 6, Bucureşti. pp. 1 273- 1 298
(perioada 1 804- 1 866);
Vianu Tudor, . , Literatura Unirii PrinCljJIItelor ", în voi. Studii privind Unirea PrincljJa telo r,
Bucureşti, 1 960. pp. 43-53;
Vitcu Dumitru, " A lexandru ioan Cuza - anii exilului ( l ti66- 1 8 73)", în voi. Cuza Vodrl. in
memoriam , laşi, Edit. Junimea, 1 973, pp. 55 1 -567;
Vitcu Dumjtru, " Despre starea de spirit în satele vasluiene În deceniul premergător Unirii
[1848- 1859}", în AMM, 1 , 1 979, Vaslui, pp. 1 69 - l 79;
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)-

Vomicescu Nestor, .,Argumentul vechimii şi neatârnării Mitropoliei Moldovei şi Sucevei pârghie În eforturile depuse pentru Înfăptuirea Unirii din i 859 ", în BOR, 1 04, 1 986, nr.
9- 1 O, B ucureşti, pp. 8 3 - 1 08;
Zub A lexandru, .,A utour de 1 'image posthume d 'Aiexandre ioan Cuza " , în RRH, 1 2, 1 973, nr.
3, Bucarest, pp. 549-565;
Zub Alexandru, . Conştiinţa unităţii româneşti ", în Viitorul Social, 1 , 1 984, Bucureşti, pp. 3-8;
în lb. franceză, în Revue Roumaine, 3 7, 1 983 , nr. 1 1 - 1 2, Bucarest, pp. 3 1 -3 7 (perioada
1 856- 1 866);
Zub Alexandru, . , Ecouri externe ale Unirii Principatelor ", în Ziridava, 7, 1 977, Arad, pp. 1 321;
Zub Alexandru, ., Posteritatea lui Cuza- Vodă " , în voi. Cuza Vodă. in memoriam, Iaşi, Edit.
Junimea, 1 973, pp. 5 8 1 -627;
·

))-

))-

.

*

)-

Unirea Ţărilor [Române} şi Cuza- Vodă, povestire de N . Stoleriu, ediţia a I l -a, Bucureşti, Tip.
G. A. Lăzăreanu, 1 9 1 6, 80 p. ( seria Cercul "Deşteptarea Sătenilor" , n-rele 4-5) (perioada 1 848- 1 873 ) ;

T H E STAGES OF T H E ALEXANDRU I OAN CUZA - UNION OF 1 859
B I NO MIAL BffiLIOGRAPHY ( l l )
(Summary)
The autbor pre, ents the main historiographical theme and works about named bibliography,
between 1 948 - 1 989: historical ource , Iti torical syntbesises, politica! - institutional evolutions,
diplomacy and foreign affairs, romanian am1y and military evolutions, Union of 1 859 Period
personalities, economy and society, romanian peasantry and social evolutions, culture and society on
the way of modemization.
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M ihai CORNACI

O D E DICA ŢI E A LUI GIACOMO PUCCINI
(Luca 1858 -Bruxelfes 1 924)
r-. ompozitorul italian Giacomo Antonio
V născut la Luca 1 pe 22 decem�rie 1 858

Domenico M ichele Second o M aria Puccini, s-a

şi a fost ultimul dintr-un , ir de cinci generaţii de

muzicieni respecta�, cre cut în umbra lui G. Yerdi, forţa dominantă a muzicii ital iene din ultima

j wnătate a seco lului al XIX-lea. Având în vedere originea şi faptul că încă din

1 7 1 2 to� bărbaţi i

fam iliei au fost muzicieni şi organişti la Luca, s e poate aprecia c ă , încă de când s-a născut, Puccini era

predestinat să fie compozitor.

Cu toate că tânarul Giacomo nu a fost nici pe departe un copil minw1e 2 , a semnalat suficient

talent, încât a reuşit admiterea la Conservatorul din M i lano

( 1 880)

cu un strălucitor

ucces. Remarcat

în acest sens, a beneficiat de o bursă excepţională din artea reginei Elena a I taliei, studiind până în
p
1 883 când şi-a ob�nut diploma cu "Capriciu simfonie" , având ca profesori pe Ponchiello şi Bazzini .
Hotărârea lui de a se consacra teatrului a fo t luată în

reprezentaţie cu

A ida

de G. Verdi.

Primul

1 876, când la Pi a a fo t putemic marcat de o

ucces4 al lui Puccini, "Le V i l li" după Heine ş i Th.

Gautier, j ucată la M ilano în

1 884, a atras atenţia lui Giulio Ricordi,
1 808, care a rămas alături de

directorul renumitei edituri, înfiinţată în

compozitor, subvenţionându-1 de-a lungul anilor, luptând de fiecare dată

cu delăsarea arti tului

u tra

de la muzică de pasiunea pent.I1l vânarea

păsărilor şi de viaţa sentimentală dificilă ce o ducea. A unuat eşecul cu
"Edgar" ( 1 889), la care lucrase patru ani şi succesul cu "Manon Lescaut ",
reprezentat la Torino în

1 893, la capătul a numeroase răfulieli cu mai

mulţi libretişti. A fost încununat de succes şi s-au îmbogaţit atât el cât şi
"
Ricordi, după ce a eri "Boema , operă a cărei premieră a avut loc la
Torino în

HC. l . CoJlÎ� d upil. C.P.J. dt•

1 896, sub bagheta lui Toscanini.

Seria succeselor a continuat cu "Tosca", opera care, prezentată în

premieră la Roma în

1 900, s-a j ucat imediat pe scenele din întreaga lume,

triumfănd în faţa unui public tradiţional şi exigent, ÎJ1 pofida l i mbajului ei

îndrăzneţ. În timpul unei călătorii la Londra, Puccini a descoperit drama lui John Luther Long5, a cărui

conţinut 1-a inspirat pent11J opera "Madame Butterfly", a cărei final izare a fost întârziată de gravul

accident de automobil dii1

1 90 3 . După eşecul iniţial de la Scala din M ilano, din 1 904, a triumfat la

B rescia trei luni mai târziu. într-o versiune remaniată. În special "pentru Madame Butterfly a studiat

muzica japoneză, şi-a procurat discuri din Japonia şi s-a străduit din răsputeri să-I facă pe F . P .
Pinke1ion ( d i u·ibuit î n rol) s ă cânte c a un american"6

În general a zăbovit îndelung asupra operelor sale, insistând să găsească material potrivit pentru

a-1 inspira, căuta documentarea cu p 1ivire la mediul geografic �i istoric al operei ce o compunea.

Oraş in pa11t"d de VL�I-nordvcst n l!alici ( Toscnna ) cu o ist01ie de luat în seamă, din I R60 inuîmd în componcn!a ltali�i.
voi. IV ( L· N ), Bucureşti. Editura Enciclopedică. p. 1 64 ).
2 Harold C. Schonbcrg, / "ic[ile marilor compo�itori. Bucureşti. Editura Lider, 2003, p. 400.
1 <<Din care va rcutili/�1 li<lgmcntc nealterate, 13 ani mai tâ1·/iu în "Boema">>. ( Dictionar de mari nncicieni. Bucurc�ti, Editura
Univers Enciclopedic. 2006. p. 3 7 8 ).
4 După alte opinii "Neapn.:ciată ele juriul concursului organi7llt de tânăra casă Sanzogno". ( Dictionar de mari nucicieni,
Bucureşti. Editura Univers Enciclopedic, 2006, p. 378).
; Sctiitor american ( 1 86 1 - 1 92 7 ). Povestirea sa "Madame Buncl1ly" a fost adaptată pemru scenă ele David Belasco şi folosită de
Puccini pentru librctul operei cu acelaşi nume. ( Dictionar enciclopedic. voi. IV ( L-N ). Bucureşti. Editura Enciclopedică, p. 1 50).
6
Harold C. Schonberg. l "ietile marilor compo�itori. Bucureşti, Editum Lider, 2003, p. 404.
1

(!Jic[ionur mciclopedic.
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Mihai Cornaci, O dedicaţie a lui Giacomo Puccini
Contemporan curentului veri t, ai cărui reprezentanţi îşi propuneau
să înfăţişeze "viaţa aşa cum e ea" , a reuşit să se demarce, deşi
el
�
elemente ale verismului apar în unele din operele sale ("To ca") .
Neînţelegerile dintre partizanii ş i detractoru compozitorului,
crezând că vor putea demon tra apartenenţa întregii sale creaţii de
curentul veri t, au dus la cre , terea celebrităţii lui Puccini. Scăpând
de a cendentul verismului, gusturile lui s-au îndreptat către
romantism (inspiratori Heine, Gautier şi M usset) iar, potrivit
educaţiei, a fost incitat să confere orchestrei un rol esenţial, creând
un climat armonie nou, aproape de neconceput în I talia timpului
respectiv.
G loria lui Puccini, su pectată de o anumită "elită" a
muzicologiei, a fo t clamată admirativ de compozitori ca Gustav
Mahler ( 1 860- 1 9 1 1 ) sau Maurice Rave) ( 1 875- 1 93 7), iar specialişti
ai muzicii moderne ca Mosco Camer şi Rene Leibowitz I-au plasat
FIC: 2
printre marii inovatori ai ecolului al XX-lea.
Caracterizat ca "Un straşnic vânător de păsări sălbatice, Jibrete de operă şi femei frumoase" ,
Puccini ( fig. 1 ) îi scria unui prieten: "Dumnezeu cel Atotputernic m-a atin cu degetul cel mic şi mi-a
spus: «Să scrii numai pentru teatru - bagă de eamă - numai pentru teatru». lar eu i-am ascultat
7
porunca" .
Cu supunere a dat cur creaţiei sale, care cuprinde operele:
1 893); "Boema" (Torino - 1 896);
"Manon Lescaut" (Torino
"
"Tosca ( Roma - 1 900); "Madame Butterfly" ( Mi lano
1 904;
Bre eia - 1 904); "La Fanciulla del We t" ( Metropolitan Opera 1 9 1 0); "La Rondine" ( Monte Carlo - 1 9 1 7); "Triptic" (New York 8
1 9 1 8 ; Mantaua, Sora Angelica, Gian Sch.icch.i); "Turandot " (Scala
din M i lano - 1 926) terminată de prietenul Franco A lfano ( 1 875- 1 954).
Sintetizînd, rămân de apreciat originalitatea şi modemismul
lucrărilor sale, îmbogăţite cu inovaţii teatrale şi ale limbaj ului
orchestra! şi run1onic. Deşi foarte puţin iniţiat cu opera marilor
muzicieni şi ca urmare nici fan al acestui gen muzical, cu şa e ani în
urmă nu am ezitat să ach.iziţionez un exeplar al operei "Madame
Butterfly" din noua ediţie italiană 1 904 (editor G. Ricordi & co.) Pe
întreaga suprafaţă a paginii de gardă se află um1ătoarea dedicaţie
(fig. 2 ) : "A Sua Mae tâ, La Regina Elena, reverente omaggio di
Giacomo Puccini, Mi lano 5.2.[ 1 9]04".
Se poate deduce că Puccini a oferit un exemplar al operei sale
Reginei Elena ( fig. 3) a Italiei, care cu siguranţă a fost prezentă în spectacolul când opera a fost
prezentată publicului din Milano. ste de presupus că Regina Elena a vizionat spectacolul operei �i
după rescrierea ei, putând a înţelege că înafară de faptul că era o persoană prezentă la marile momente
culturale, era interesată �i de succe ele celui care a w111at studiile cu o bursă specială din partea ei. Nu
cunoaştem î11 timp traseul acestui exemplar cu dedicaţie dar ştim sigur că a trecut pe la:

uz

���

J� ;�,.�

�

-

-

M arele M agasin de M uzică
J EAN F E D E R

Fnrnizorul C u rţ ii R ega l e
Bucu reşti. Cal. Victoriei 44 (fig. 4)

7 Ibidem, p . 396.

' La premierea ( mondială) de La Scala din 25 april i e 1 926, în timpul actului I I I. d i rijorul Toscanini s-a întors către public şi a
spus: "Aici maestn.li a pus pana jos " şi nu a mai d irijat. La al doilea spectacol a dirijat şi sfăr�itul scris de Al fimo. ( Harold C .
Schonberg, op. cit, Bucureşti , Ed i tu ra Lider. 2003, p. 403 )
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De aici, probabil aflat în regim de anticariat (?) a fost achiziţionat
de o persoană iubitoare a operei lui Puccini au a Casei Regale de
9
Savoia. Elena de M untenewu , personalitate marcantă a epocii sale
(Regină a Italiei şi Albaniei, lmpărătea ă a Etiopiei), fiică a lui N icolae 1
de Muntenegru, s-a născut la 8 ianuarie 1 873 la Cetinje, Muntenegru şi a
decedat la 28 noiembrie 1 952 (79 ani) la Montpellier, Franţa. So�e a lui
Victor Emmanuel al I II -lea (fig. 5), I l noiembrie 1 869-28 decembrie
1 947 (Rege al Italiei 29.07 . 1 900-09.05. 1 946; Rege al Albaniei 1 9391 94 3 ; l mpărat al Etiopiei 1 936- 1 94 1 ).
Î ncercând a afla mai multe informaţii despre Regina Elena a
Italiei, am constatat un punct comun la intersecţia biografiei ei cu cea a
celui mai de seamă compozitor român a cărui operă este o sinteză
genială între melosul popular şi tradiţiile muzicale europene, George
Enescu. Punctul comw1 în biografia celor două personalităţi, a fost
profe oara de limba franceză Lydia Cedre. După admiterea lui George
din Viena (5 octombrie 1 888), Maria Ene cu, mama lui George, s-a
îmbolnăvit, fiind nevoită să se întoarcă în tară .
Î n ijorată să îşi la e copilul singur în oraş străin, şi-a adus
aminte de profesoara de franceză care, două veri la rând, la Cracalia,
predase franceza micului George. La cererea părinţi lor elevului
Enescu, Lydia Cedre părăseşte Bucureştiul ( unde era guvernantă la
familia Vemescu) ,i vine la Viena pentru a se ocupa de supravegherea
şi educaţia lui George, continuând lecţiile de franceză şi angaj ând, cu
aprobarea lui Costache Enescu, un profesor de germană şi wml de
10
gimnastică .
Pe timpul întregii perioade de şedere la Viena, George a dus o
viaţă foarte bine organizată, obi nuit de mic cu o disciplină aproape
everă, reuşind ă unneze cur urile la Conservator, lecţiile particulare
de franceză i gem1ană, studiu şi ore de ginma tică, iar plimbările de
două ore pe zi includeau vizitarea muzeelor sau monurnentelor din
Viena. De toate acestea s-a ocupat Lydia Cedre, dându-i de mic o
educatie îngrij ită si notiuni
de cultură generală.
.
'
Î n toamna anul ui 1 890, când George intră în cursul superior al
Conservatorului, la clasa profesorului J. Hellmesberger jr.şi în
pensiunea acestuia, Lydia Cedre părăseşte Viena. La 1 O mai 1 89 1 , într
o scrisoare către Lydia Cedre, George îi comunică: " . . . sunt foarte bine
îngrijit şi mănânc bine . . . D-na Hellmesberger mă iubeşte mult şi mă
îngrijeşte cât este de bine cu putinţă " 1 1 . Î n toată acea tă perioadă de
timp. corespondenţa dintre fosta profesoară de franceză � i George (fig.
6 şi fig. 7 ) se desfăşoară regulat, iar mai târziu ( 1 895), când va pleca la
Paris, ea îl va recomanda unei rude de-a ei ( d-na
Rol lan�) unde va locui până la sfârşitul studiilor.
In capitala Franţei a găsit un mediu
FIG. 7. r.h•d•tlin dl' la ftbsohir(';l
ConSC'I'\ 1Horului din Vit'n:l - J 89J
a rt i st ic şi intelectual care avea ă-i stimuleze

�

·

facu ltăţile muzicale native. Prinţesa E lena
Bibescu ( fig. 8) 1-a introdus în cercurile muzica le pariziene prezentân d u- 1 lui
Camille Saint-Saens şi lui Edouard Colonne. cel care a dirijat în 1 89R prima
audiţie a "Poemei Române".
Apreciată ca "vice-mamă" a lui George Enescu. alătmi de regina
2
Cam1en-Sylva. marea pianistă Elena B i bescu 1 a ţinut la Pa1is, timp de un sfe11
de secol, un salon în care invitaţii obi şnui ] i erau: Franz Liszt ( 1 8 1 1 - 1 886),

FIG. H. J'rin!t'�<l Eh.'llll
UibC'!\CU

http://ro. wikipedia.orglwiki/Eiena_de_Mtn�tenegru
Romeo Drăghici, George Enescu, Buzău, I . P., 1 973, p. 30.
1 1 /bidem, p. 6 1 .
12 ( 1 85 5- 1 902), fiica boerului Manolache Kostaki Epureanu şi soţia principelui Alexandru Bibescu. (C.D. Zeletin.
Elena Bibc>scu. marc>a pianistă - monogralic, ed. 1 1-a. Bucureşti. Editura Vitruviu . 2009).

•
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Mihai Cornaci, O dedicaţie a lui Giacomo Puccini
Richard Wagner ( 1 8 1 3- 1 883 ), Henri Vieuxtemps ( 1 820- 1 88 1 ), Anton Rubinstein ( 1 829- 1 894),
Camil le Saint-Saens ( 1 83 5- 1 92 1 ), .Tu les M assenet ( 1 842- 1 9 1 2), Claude A chilie Debussy ( 1 862- 1 9 1 8),
precum şi personalităţi româneşti ca Vasile A lecsandri şi Ion Ghica.
Am făcut acea tă scurtă incursiune pentru a arăta contextul în care în selecta lume muzicală
pariziană pianista Elena Bibescu a avut marele merit în lansarea lui George Enescu în faţa selectivului
public parizian. "Pentru principesa Bibescu, această clipă este debutul componistic al lui George
13
Enescu, la Paris, în 1 898, cu «Poema Română»" .
Reluând scurta prezentare după titlu, ştim că din primăvara anului 1 89 1 , Lydia Cedre,
profesoara de franceză a lui George Enescu la Cracalia- Botoşani şi apoi la Viena în 1 889, se afla la
Cannes cu cele două fetiţe ale regelui M untenegrului, care i-au fo t încredinţate spre instruire şi
educare. Una din ele, Elena, va deveni mai târziu regină a Italiei, sotia lui Victor Emmanuel al III-lea.
în scrisoarea din 1 mai 1 89 1 , Lydia Cedre îi comunica lui G�orge:
" . . . Acum am ca eleve două mici principese ale M untenegrului, atât de iuţi şi de neastâmpărate
că nu ştiu ce să fac ca să le mai cuminţesc, nu ştiu de frica nimănui. Sunt mai puţin a cultătoare decât
4
D-ta şi le pove tese adesea cât erai D-ta de cuminte ca să le mai curninţesc puţin" 1 .
1
5
Fig. 8a - Plachetă din bronz: 8 1 x 92 mm
Natura imprej urărilor d e altădată mi-a permis s ă reamintesc
câteva momente importante despre cel care pentru memoria sa era
comparat cu istoricul Nicolae Iorga iar despre muzică, chiar el
însu i spunea: "Muzica este o satisfacere a spiritului, liniştea lui,
dacă se poate. Ea nu vrea decât evocări de stări afective; iar, în
cazurile mai abstracte, o anumită. tare afectivă, în legătură strânsă
cu entimentul problemei ce e pune" 16 . lnsistenţa mea în ace t
ens a avut în vedere şi prezentarea pe scurt a celor două piese
medalistice de o frumuseţe şi importanţă deosebită pentru mai toţi
iubitorii de muzică şi pentru cel ce s-a stins din viaţă în ziua de 4
mai 1 95 5 , departe de ţara lui dragă, pe care dori e din uflet s-o
FIG. 8R. l'lachelil din bronz (81 92 nun)
mai revadă 0 dată.
x

A G I ACOMO PUCCI N I 'S D E DICA TION
TO QUEEN H ELEN OF ITALY ( 1 904)
(Summary)
The autl1or analyse a dedication from Giacomo Puccini, italian composer ( 1 85 8- 1 924 ) , to
"
Queen Helen of Italy, on the first page of"Madame Butterfly Opera' copy 1 904 edition and that
dedication 's cultural implications.

monogra fie, ed. 1 1 a, Bucureşti. Editura Yitruviu, 20 09 . p. 1 5.
1 973, p. 72 (Revista Pilate!ia: General de b1igadă (r) Vasile Doroş. George
Enescu. un geniu a/ muzicii unil'ersa/e. 1111 pasionat . filatelist, p. 9- 1 0 ).
1 ' Plachetă din bronz ( 8 1 x 92 111111) în: Cronica Numismatică şi Arl1eo!ogică. 1
1 920- 1 92 1 , p.27: AlexandJU levreinov:
Octavian l liescu. Medalii pril'itoare la istoria românilor, Bucureşti, 1 999. p. 1 07 (poz. 696).
' " Alexandru Cnsmovici. George Enescu in lumea nucicii şi IÎlfamilic. Bucureşti. Editura M uzicală. 1 990. p. 9 .
11
14

C.D. Zclctin, Principesa Uena !Jibescu.

Romeo Drăghici,

George Enescu.

Î . P ..

marea pianistă

Buziiu.

-
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Stefan
CERVATJ UC
'

REVISTE BUCOVI NENE SI SUCEVENE DIN BI BLIOTECA
DOCUM ENTARĂ A SERVI CIULUI J UDETEAN
BOTOSAN
I
,
,
"
AL ARHIVELOR NATIONALE
DIN
ROMANIA
,
Oerviciul J udeţean al Arhivelor Naţionale ( S .J.A.N. Botoşani) deţine în biblioteca sa
�documentară o serie de reviste şi publicaţii bucovinene şi sucevene din care, credem, unele

se gă e c acum mai greu Ia Suceava sau Cernăuţi.

De aceea, pentru a veni î n sprij inul cercetătorilor de pe aceste meleaguri cărora le-ar veni mai

uşor să e depla eze la Botoşani decât Ia B ucureşti sau Iaşi, socotim că şi o simplă enumerare a lor e te
binevenită pentru cei intere aţi.
Î n ordinea cronologică a aparitiei lor aceste reviste sunt:

J . FOAEA SOCIETĂTII PENTRU CUL TURA SI LITERA TURA ROMÂNĂ ÎN BUCOVINA,
'
revi tă lunară de cultură, lite�tură şi folclor apărută I a Cemău� din martie 1 865 până în decembrie

1 869, prezentată pe larg în Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1 900 (în continuare
D.R.L. - 1 900), Editura Academiei R.S.R., Bucureşti 1 979, pp. 366 - 367, precum şi mai nou, dar mai
pe curt, în Dicţionarul general al literaturii române ( în continuare D. G.L.R. ) , voi. I l l , literele E-K,
"
Editura "Univers Enciclopedic , Bucureşti 2005, p. 1 78 , în care, în ă, apariţia revistei este fixată în
luna ianuarie 1 865. La S . J . A . N . Botoşani se păstrează nr. 6, 7 şi 9 1 1 865, 5 şi 6 1 1 867 şi 1 - 1 2

(ianuarie-decembrie) 1 869.
Î n afară de proce ele verbale ale adunărilor generale ale societăţii, precum şi statutele ei,

menţionăm că, în acest ultim an,

1 869, în revistă a apărut un grupaj de documente intitulat ,,Acte
relative la cesiunea Bucovinei", între care şi "Convenţiunea ce fiXează limitele Bucovinei, subscrise de
Comisarii A ustriei si ai Portii la 2 iulie 1876''.
2. CANDELA - revi stă lunară cu subtitlul iniţial FOAIE BISERICEASCĂ - LITERARA-. Este
foa 1te curio faptul că această revistă nu este citată ]n dic' ionarele amintite anterior cu toate că a avut o
apmiţie aproape neîntreruptă de 60 de ani ( 1 882 - 1 946, 1 94 7 ) . Dacă pentru D.L.R. - 1 900 s-ar găsi

unele explicaţii în fapt ul că poate titlul . i ubtitlurile i-au du în eroare pe autori, aceştia crezând că e
vorba de o strictă revistă teologică, poate nu au mai găsit numere ale ei, fiind epurată din biblioteci,

poate cenzura comunistă a scos-o din dicţionar, acesta fiind apăru t în

1 979 î n D. G.L.R ., în anul 2005 nu găsim nici o explicaţie.

1 979. pentru nemenţionarea ei în

Desigur, revista are un predominant caracter religios. dar conţine şi numeroase a11icole de

filozofie, de critică literară, de isto1ia literaturii. de istorie propriu-zisă ( în pecial a Bucovinei) şi

documente inedite.

c hiar

Bibl ioteca S.J . A . N . Boto�ani deţine următoarele numere ale acestei reviste: 3 / 1 890; 1 -4 şi o1 21 1 898: 1 -2 şi 4- 1 2/ 1 899; 3-4 1 923: 5-o/ 1 924: 8- I 0/ 1 925: I 0- 1 1 1 1 926: 3-5/ 1 927; 4-61l 929; 41 21 1 930; 1 - 1 2/ 1 93 1 ; 1 - 1 21 1 93 2 ; 1 - 1 2/1 934: 1 - 1 21 1 9 3 5 : 1 - 1 2/ 1 938 şi 1 - 1 2/ 1 946, numerele din 1 946
fi ind t ipărite, din motive lesne de înţeles. la l a şi , probabil ca şi cele din prioada J 940 - J 94 J . i de du pă
1 944 când Cemăuţii au fost şi apoi au rămas sub ocupa!ie sovietică.
M en ţionăm câteYa t i t luri de articole cu ca ra cte r n e re l ig:i o s : . ,Fondul rcligionar greco - Oiîodox
al Bucovinei - substratul. formarea, dezvoltarea, administrarea şi starea lui de faţă", începu t în
numerele anterioare ş i continuat în cele ulterioare numărului 311 890 pe care îl posedă biblioteca
noastră; "Acte privitoare la instalarea Episcopului Dosoftei î n C emă u ! i la 30 ianuarie 1 872" culese din
arhiva M inisterului de Război din Viena de dr. D. Onciul (nr. 3/1 890); "Volintirii sau Ol inti1ii - O
episodă din istoria patriei" de profesorul l sidor Onc iul, referitor la voluntarii din Bucovina în annata

în timpul războaielor cu Napoleon (nr. l O, 1 J Il 898 şi I l - J 2/J 899); "Una ţi a de la 1 834 în
Ţinutul Sebeşului şi al D inei din j udeţul Arad " ; Istoria bisericii din B a sa rabi a " (m. 5-6 1 1 924);

austriacă

"
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Biserica ardelenească în anii 1 9 1 6- 1 9 1 8 " (nr. 1 0- 1 1 / 1 926); Viaţa şi activitatea Patriarhului Dosoftei
"
"
al Ierusalimului şi legăturile lui cu Ţările Române" , teza de doctorat în teologie a lui D-tru Stăniloaie
(nr. 4-6/ 1 929); "Ceremonii şi obiceiuri religioase în viaţa socială, publică din trecutul românesc" (nr.
4-6/ 1 930); Morala lui M ihai Eminescu şi raportul ei cu religiunea creştină" ; ,,Din viaţa religioasă şi
"
bisericească a Sucevii în secolele XVII - XIX" ; Două paralele slavone ale Tetraevangheliarului grec:
"
Paris 74"; Comunistul în lumea invăţătwii creştin-ortodoxe" (nr. l -3/ 1 93 1 ); Ctitorii le religioase
"
"
româneşti din Polonia" (nr. 1 0 - 1 211 930); Din trecutul cehoslovacilor a , ezaţi pe domeniile Fondului
"
bisericesc ortodox-român al Bucovinei" (nr. 4- 1 2/ 1 93 1 ); " Re edinţa rnitropolitană din Cernăuţi şi
meşterul ei Iosif H lavka" (nr. l - 1 2/ 1 932); Originea .i evoluţia istorică a co turnului preoţesc la
"
români" (nr. 1 - 1 2/ 1 935); Un manuscri inedit al lui Vartolomei M ăzăreanu - Slujba şi patimile Sf.
"
M . M . Procopie ( 1 779)"; Schitul Călugăriţa" (nr. 1 - 1 2/ 1 938); Un manuscris liturgic din secolul XV,
"
"
din Biblioteca Universităţii laşi " ( 1 946).
Men�onăm că inainte de primul război mondial Candela apărea la Cemăuţi fiind redactată cu
prij inul mai multor preoţi din Arhidieceza Bucovinei, în perioada interbelică devine publicaţia
profesorilor Facultăţii de Teologie de la Universitatea din Cernăuţi, iar după al doilea război mondial a
fost publicată d� profesorii Facultăţii de Teologie din Suceava.
3. ŞEZA TOAREA, revistă lunară de folcor apărută la Fălticeni, cu intreruperi, de la 1 martie
1 892 până în anul 1 929, ub conducerea lui Artur Gorovei. Prezentată pe larg în dicţionarele amintite,
menţionăm doar, că la S.J.A.N. Boto,ani se găse c nr. 8 din octombrie 1 902 şi 5-6 din iulie - august
1 903 .
4. JUNIMEA LITERARĂ, revistă literară ştiin�fică. Lucian Predescu în Enciclopedia
Cugetarea ", Bucureşti, 1 940, afim1ă că iniţial, in perioada ianuarie - eptembrie 1 904 a apărut la
"
"
Cemăuţi", că din octombrie 1 904 a apărut la Suceava" (Iară a preciza până când - n.n.) şi că în
"
momentul întocmirii de către el a enciclopediei, ,,revista îşi continuă apariţia l unară, având ca redactor
respon abil şi editor pe I ancu l . Nistor". Revi ta şi-a intrerupt apariţia imediat după izbucnirea
primului război mondial, în vara anului 1 9 1 4, şi nu şi-a reluat activitatea decât după trecerea a aproape
9 ani, adică în ianuarie 1 923. Î n biblioteca S.J.A.N. Botoşani se pă trează um1ătoarele numere ale
,Junimii l iterare" : l / 1 904; 1 -5 i 8- 1 2/ 1 923; 1 - 1 2/ 1 924; 7-8/ 1 926; 1 -3/1 928; 5-8/ 1 930; l -3/1 933.
Î n articolul program di1� nr. l / 1 904 se arăta că dorinţa noastră cea mai vie . . . este să deşteptăm
"
in publicul român gustul pentru lucrări literare române ti de valoare i ca să facem ca ideile intrupate
în ele ă pătrundă în toate păturile sociale româneşti. Căci numai astfel ne vom emancipa de înrâuriri
străine care pot înăduşi orice dezvoltare liberă a particularită�or noastre naţionale . . . Pe lângă aceste
urmăreşte revista şi scopul de a oferi publicului infom1aţii exacte despre starea cea mai nouă a
cercetărilor ştiinţifice mai ales din literatura şi istoria română" .
Până la război au colaborat la revistă, pentru realizarea scopului enunţat mai us, literaţi
consacraţi ca: 1. G. Sbierea, S.FI . Marian, V. Bumbac, T.V. Stefanelli, C. Mora1iu, D. Dan, Sextil
Puşcariu, Constantin Berariu şi lorgu Gh. Toma la care s-au raliat mai tinerii: N ici Dracea, Taniu
Dracinschi, Victor Morariu, G. Rotică, Al. Procopovici, I on Grămadă, D. Mam1eliuc, Ion Cocârlă,
Lascăr Luţia p. Î n 1 923 unii dintre aceştia ( S . FI. Ma1ian, 1. G. Sbiera, George Tofan ş.a.), trecuseră
la cel e veşnice.
La reapariţia revistei ( 1 923), în articolul program al noii se1ii e specifica: "ne reluăm
activitatea (cei rămaşi În viaţă, se înţelege - n. Şt. C.) cu aceeaşi însufleţire şi cu aceeaşi încredere ca �i
acum 20 de ani. uferinţele ce am îndurat şi expe1ienţele ce am adunat în cursul vremii, ne-au oţel it
sufletele şi ne-au întărit convingerea că numai prin muncă, jertfă şi abnegaţie pot fi ervite cu succes
inter sele obşteşti. atât politice cât şi cultura le. Cultura este chegul trainic care apropie şi uneşte
sufletele, le mobi lizează şi le face să bată la unison. Şi de această unire su fletească avem azi nevoie
mai mult ca o1icând, dacă dorim să avem o chezăşie sigură pentru viitorul acestui neam.''
Junimea litera ri/ este <mal izată în detaliu de D. G. L.R., voi . I I I , pp. 750 - 75 1 , însă autorul
anal izei face afim1aţia greşită că revista a reapărut în ianuarie 1 925 şi nu în ianuarie 1 923. De�i se
contrazice singur zicând că "din devine secretar de redacţie Leca Morariu", reafirmă greşit că "un nou
suflu va primi Junimea /ircmrâ după 1 925 când debutează seria a doua şi când cercul de colaboratori
se îmbogăţeşte cu nume noi de scriitori" ( s. Şt. C.).
5 . O "gazetă pentru popor" intitulată DEŞTEP TAREA având ca editor şi proprietar Societatea
Academică "Junimea'' din Cemăuţi şi ca redactor responsabil pe Ştefan Scarlat, cu o apariţie bilunară,
nu apare nici intr-o sursă bibliografică. Se pare că a apărut la 1 5 noiembrie 1 907 deaorece puţinele
exemplare din biblioteca noastră încep cu anul 1 , nr. 8 din 1 martie 1 908 şi continuă cu anul 1, nr . 1 2
,
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până la 1 7 pe lunile mai, iunie şi iulie 1 908. conţine mai multe sfatu1i pentru combaterea
alcoolismului, sfaturi j uridice, sfaturi de medicină naturistă în combaterea diferitelor boli ş.a., dar şi
articole despre situaţia învăţământului, mai bine zis a şcolii din Pătrăuţi, despre unitatea neamului
românesc, precum şi poezii populare şi ştiri din lumea largă. Nu ştim când şi-a încetat apariţia.
6. La Câmpulung - Moldovenesc, între 1 februarie şi august 1 908 a apărut se pare de 3 ori pe
lună o revistă politică-literară, având ca editor şi redactor responsabil pe dr. Temistocle Boicancea
( Lucian Predescu, Enciclopedia Cugetarea, p. 1 33 ) care o tipărea la Suceava .i pe care a intitulat-o

BUC!UMUL.

Un exemplar din anul I nr. 2 ( 1 O faur) 1 908 ne dezvăluie preocupările editorului asupra
necesităţii unmi bucovinenilor pentru a lupta mai cu succes împotriva deznaţionalizării. Mai sunt
publicate poezii patriotice semnate de Zaharia Papură, Ion Cocîrlă - Leandru şi Radu Nour, precum şi
ştirile locale şi din ţară tot în legătură cu mişcarea de eliberare naţională a romârulor.
7. REVISTA BUCO VINEI, cu subtitlul "Culturală - Politică - Economică - Literară", erutată în
1 9 1 6 la Bucureşti de două ori pe Jună de un comitet al bucovinenilor refugiaţi aici "pentru a intra şi a
lupta - a , a cum se aftrmă în articolul program din anul 1 , nr. 1 , din 1 aprilie 1 9 1 6 - în rândurile acelor
care nu cunosc astăzi un mai mândru scop al vie�i decât lupta pentru dezrobirea fraţilor , i lărgirea
moşiei trămoşeşti până la hotarele ei naturale". Se mai precizează că revista are menirea să
en ibilizeze opinia publică în problema B ucovinei, aflată sub ocupaţia imperiului Austro-Ungar.
U ltimul număr al revistei a apărut la 1 august 1 9 1 6, cu două săptămâni înainte de intrarea
României în război contra Austro - Ungariei. Prezentarea mai pe larg a conţinutului Revistei Bucovinei
se găseşte în D. G.L.R., voi . V, literele P-R, Bucureşti, 2006, pp. 587-588. S.J.A.N. Botoşani posedă nr.
1 -3 1 1 9 1 6 ( 1 aprilie - ! iunie).
8. FĂT - FRUMOS - revistă de literaratură şi folclor apărută la Suceava, între ianuarie februarie 1 926 şi septembrie - decembrie 1 93 3, apoi la emău� între ianuarie - februarie 1 934 şi mai
- iunie 1 940, între iulie - august 1 94 1 şi iwlie 1 944, şi la Râmnicu - Vâlcea între iulie şi decembrie
1 944. Începând cu primul număr din 1 928 subtitlul revi tei este Literatură, artă, stiintă, viată socială.
Director, Leca Morariu. Î n arnănunţime, revista este prezentată în D. G.L.R. , v� l. in, pp : 1 27- 1 28.
S.J.A.N. Botoşa1li păstrează numerele 5-6/ 1 939, 2/1 940 şi 6/ 1 94 1 . Menţionăm că numerele din 1 939 i
1 940 cuprind în exclu ivitate articole despre M. Emine cu şi Ion Creangă.
Din prestigioasa revistă de istorie şi filozofie editată la U nversitatea din Cernăuţi ca Buletin al
"
ln titutului de Istorie şi Limbă" şi intitulată CODRUL COSMINULU!, destul de rară astăzi, la
biblioteca S.J.A.N. Botoşani e găseşte volumul compacta! cuprinzând anii I I şi l l l de apariţie
re pectiv 1 925 şi 1 926. Despre această revistă mai multe amănunte vezi în D. G.L.R. . , vol ! I, literele C
D, Bucureşti, 2004, p. 306.
1 O. O revi tă, destul de interesantă, l unară, economică . i culturală, apărută la Cernăuţi la 1
februarie 1 93 2 sub redacţia inginemlui Aurel Răşcanu, a fo 1 CHEMAREA VREMll. Nu ştim cât timp
a apărut , S.J.A.N. Botoşani po edând doar nr. 4-5 (apri lie - mai) din anul 1 al apariţiei, 1 932. Din
sumarul acestor numere reţinem a11icolele: "Puterea banului " , de Victor Stănescu, "Comerţul statelor
dunărene şi planul Tardieu" de G . l . , .,Aspecte din viaţa şcolii româneşti " de prof. 1 . Răşcanu, cu date
statistice asupra şcolii româneşti înainte şi după război, atât în vechiul regat cât �i în provinciile
reveni te la patria - mamă.
1 1 . Î n ianuarie 1 942, la Cemăuţi, SocielCI/ea pen/ru eul/ura ş·i li/era/ura română În Bucovina,
împreună cu Sociela/ea scriilorilor hucovineni scoate primul număr din RE ViS TA BUCO ViNEI. Deşi
poartă acelaşi titlu cu revista editată de refugiaţii bucovineni din 1 9 1 6 la Bucureşti, ea nu este
continuarea aceleia. Confonn editorialului - program, noua revistă venea să umple un gol lăsat de
consecinţele desfăşw·ării celui de al doilea război mondial: "Să nu uităm că există în Cemăuţi şi
Universitatea locală de la care pomeau cele mai multe din revistele bucovinene. Aceste împrejmări au
dispărut. Suntem în plin război mondial. Universitatea cemăuţeană nu mai există. cel puţin temporar.
Chiar şi în aceste împrejurări vitrege oricărei acţiuni li terare. etea de cultură de la noi, izvorâtă dintr-o
îndelungă tradiţie culturală şi al imentată de generaţii de vizionari, se cere satisfăcută. Sufletul
Bucovinei este mereu avid de mai multă cultură, de ma multă lumină . . . . . Cu toate că poartă numele
provinciei noastră istorice. Revisla Bucovinei n-are caracter regionalist şi va îmbrăţi . a talentul literar
oriunde ar apare". Biblioteca S.J .A.N. Botoşa1li păstrează m. 1 - 1 2/1 942 ; 1 -3 , 7-8, 1 0- 1 2/ 1 943; 21 1 944.
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T H E REVJ EWS FROM BU KOVJ N A A N D SUCEAVA I N T H E REFERENCE LffiRARY OF
ROMAN l AN NATIONAL A RC H I VES - BOTOŞANI D I ST RICT
(Summary)

The author, ex - archivist at N AR - BTD, describes a few reviews from Bukovina and Suceava
( 1 865 - 1 94 7), in the custody of Reference Library o f N A R - BTD: Foaea Societăţii pentru Cultura şi

Literatura Română În Bucovina (The Journa/ of the Society for Romanian Cu/ture and Literature in
Bukovina), Candela (icon Lamp), Şezătoarea (Literary Soiree), Junimea Literară (Literary Junimea 1
Youth), Deşteptarea (Awaking), Revista Bucovinei (Review ofBukovina) - Bucharest 1 9 1 6; Czemautzi
1 942; Făt - Frumos (Prince Chwming), Codrul Cosminului (The Forest of Cosmin), Chemarea
Vremii (The Cal! ofthe Time).
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Cristinel PATRAŞ

UN EPISOD CONTROVERSAT
D I N I STORI A TRANSPORTULUI PU BLIC DIN ROMÂN I A :
" A FACEREA TRAMVA I U L " ( 1 909 - 1 9 1 2)

1

n cercetarea diverselor aspecte pendinte modernizării societăţii româneşti, transportul public,
element vital al unei infrastructuri moderne, a fost prezentat cu precădere din per pectiva
acumulărilor cantitative în domeniu. Deseori s-a scăpat din vedere că realizarea unor reţele moderne de
transport rutier sau feroviar a angajat mari investiţii şi, odată cu acestea, mari interese, suscitând
discuţii cu importante reverbera�i politice.
Din această per pectivă, dorim să readucem în atenţia istoricilor un episod controversat din
istoria tran portului public din România: "Afacerea tramvaiul " . Pornit odată cu înfiinţarea Societăţii
Comunale de Tramvaie Bucureşti ( 1 4 april ie 1 909), acest scandal a ţinut România aproape doi ani în
dispute pennanente, întreţinute, evident, de liberali şi conservatori. Pe parcursul investigaţiei noastre,
care a impu sistematice cercetări de arhivă, s-au conturat câteva întrebări esenţiale, cărora le-am
căutat răspunsuri credibile, întemeiate pe surse documentare de primă mână. A fost reală acuzaţia
adu ă unor personalităţi liberale, de implicare materială în înfiinţarea acestei societăţi? Care au fost
motivele reale pentru care conducerea conservatoare a provocat ace t scandal?
Î n altă ordine de idei, trebuie să specific faptul că, pentru o prezentare cât mai obiectivă, a fost
necesară studierea unor izvoare care nu pot fi acuzate de subiectivism, cum ar fi dosarele proceselor
intentate de către Societatea de Tramvaie a P1imăriei din Bucureşti şi Ministerului de Interne, şi în care
am reuşit să găsesc tabelele cu per oanele care au subscri şi au·p�mit acţiuni. Î n nici o lucrare care a
abordat ace ·t subiect nu am regăsi! o asemenea ci tare de surse. In con ecinţă, pentru a nu cădea în
păcatul unei subiectivităţi cauzate de preluarea de inforn1aţii neverificate - şi în care unii autori care nu
au studiat îndeajuns subiectul au căzut, punând stigmatul incorectitudinii pe imaginea unor perso
nalităţi importante ale României - cum ar fi l . I. C. Brătianu sau Vintilă Brătianu, voi prezenta fazele
conflictului aşa cum a decurs el în timp, sttict prin prisma documentelor studiate.
Ol"iginile conflictului. La 4 ma1tie 1 909 se forn1a un nou guvern; preşedinte al onsiliului de
Miniştti era numit Ion 1. C. Brătianu. Acest cabinet era o continuare a cabinetului anterior remaniat.
Î ncă din iunie 1 907, Vintilă Brătianu, fratele lui l . l .C. Brătianu, ocupa funcţia de primar al capitalei.
Totodată, acesta câştigase în alegerile parlamentare şi un loc în Camera Deputaţilor. Poziţia de deputat
i-a folosit pentru a iniţia o lege care îl aj uta în cal itatea sa de primar al Bucureştilor. Vintilă Brătianu
cunoştea bine problematica transportu lui în comun din Bucureşti. în care funcţionau deja două
societăţi în regim de concesionare a reţelelor de tramvaie: una pentru u·amvai cu cai. având 1 O linii , cu
trasee foarte lungi , iar o singură linie paralelă cu ITansport electt·ic: Cot roceni-Obor 1 • De altfel.
sistemul de concesionare era apl icat la vremea respectivă în toate oraşele mari ale României . Primarul
liberal era conştient de problema majoră ridicată de această necesitate: cost ul lucrărilor de aproape
1 3 .000.000 lei.

Pentru realizarea acestei operaţi uni de amploare nu se puteau folosi şinele vechi, deoarece
greutatea vagoanelor electrice depăşea cu mult pe aceea a vagoanelor cu cai. Totuşi. principala
problemă telmică o reprezenta producerea �i transportu l energiei electrice ( construirea unei uzine
electrice. precum şi transportul curentului electric. prin intem1ediul unor reţele). De aici rezultau
costurile ridicate. O astfel de uzină ar fi necesita! cel puţin trei ani pentru construcţie. Cererea
prima ru lui cău·e societăţile concesionare de a înfiinţa trasee moderne de transport şi de a le înlocui pe
cele existente s-a soldat cu un refuz din partea acestora. Pus în faţa acestui fapt, Vintilă Brătianu aduce
1

Alexandl1l umcuzov. Bucureşti. de la traml'Giul cu cai la automobil, Piteşti, Ed. Paralela 4 5. 2007. p. 87.
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spre aprobare în Camera Deputa�ilor un proiect de lege nou, ce avea ca scop înfiinţarea unei societăţi
de tramvaie pe alt sistem de funcţionare, respectiv al unei regii cointeresate. De fapt, ce reprezenta
acest lucru: modelul nu era wml nou aplicat, mai fiind folo it şi la alte societăţi, dar nu cu acest profil
de activitate, respectiv în i temui bancar: stabilirea unui capital social prin acordarea unui anumjt
număr de acţiuni şi punerea acestora la vânzare pe piaţă, cu aj utorul unor bănci, prin subscriere
publică. Concret, aceasta reprezenta înfiinţarea unei societăţi de transport pe acţiuni. Părţile pe care le
avea comuna au fost în ă adevăratul măr al di cordiei . Voi enumera primele trei articole ale actului
con titutiv al ocietăţii, ele devenind motivul vUtoarelor dispute dintre Primărie şi S.C.T.B. Potrivit
caietelor de arciru, Primăria urma să furnizeze energia electrică în măsura în care centrala putea
suporta, iar restul de curent trebuia produs independent. Electricitatea livrată de către uzina oraşului
urma a fi contra cost, preţul trebuind fixat prin înţelegeri între părţi:
A rt. 1. Comuna Bucureşti este autorizată a construi o societate comunală română pentru

construcţiunea, exploatarea de linii noi de tramvai şi pentru transformarea şi exploatarea liniilor
existente azi, după expirarea concesiunii actuale;
A rt. 2. Societatea va subzista între comuna Bucureşti care va subscrie cel puţin � din capital
până la maxim 'l1 şi persoanele care vor subscrie pentruf01marea restului de capital;
A rt. 3. Statutele societăţii se vor redacta de către Primărie, ele vor fi aprobate de Consiliul
Comunal şi de Consiliul de Miniştri. A cestea vor pune Societăţii obligaţiunea de a construi cel mult în
tem1en de 3 ani de la aprobarea caietelor de sarcini 1 O l.:ilornetri de linie şi de a restaura şi
transforma liniile existente aplicând tracţiunea mecanică2 .

Legea a fost dezbătută şi aprobată în Parlament la 1 4 aprilie 1 909, urmând ca statutele de
funcţionare ale ocietăţi � ă fie aprobate de Consiliul Comunal, conform noii legi, fapt ce s-a petrecut
la data de 1 5 mai 1 909. In edinţa nr. 633 din 23 mai 1 909, Consiliul de Miniştri aproba, la rândul său,
3
ace te statute de funcţionare .
Capitalul societăţii era stabilit la suma de 1 2 .000.000 de lei şi era împărţit în 24 de mii de
acţiuni a 500 de lei acţiunea. Prima emisiune de acţiuru a fost stabilită la 3 .000.000 de lei, iar
subscrierea publică pentru acoperirea a cel mult � din această emisiune (restul, de �. fiind participarea
minimă a Primăriei) a avut loc în ziua de 1 O iunie 1 909. S-au emis acţiuni cu o valoare nominală de
500 de lei fiecare, iar capitalul social putea să fie mărit în um1a deciziei Adunării Generale.
Subscrierea s-a făcut cu ajutorul băncilor, dar şi de către oricare amator de acţiuni, la ghişeele
Primăriei , i ale Băncii Naţionale în B ucureşti, cât şi la sucur alele acesteia din provincie. De
a emenea, Banca Naţională a achiziţionat un număr de acţiuni, la fel Primăria şi alte ucur ale ale
Băncii Naţionale. Nici un consilier comunal nu a făcut parte din Consiliul de Administraţie al noii
4
societăţi . Director al societăţii era nurrut Al. Bădescu, şeful serviciului hidraulic din Galaţi, unul dintre
cei mai distinşi ingineri români.
Din 1 909 până 1 9 1 1 , societatea comunală îşi îndeplinise toate obligaţiile luate faţă de comună,
făcând în aceşti ani peste 1 O km de reţea de tramvai electric 5 . La rândul lor, acţionarii şi-au îndeplinit
toate obliga�iile, vărsând capitalul subscris. Până aici totul mergea bine, cursul acţiunilor cre când de
la 500 la 800 de lei . Acesta este pe scurt istoricul înfiinţătii primei înt:reptinderi româneşti de transport
public cu capital exclusiv românesc şi care până atunci fusese lăsată numai în sarcina societăţilor
străine.
Desfăşurarea conflictului. La 29 decembtie 1 9 1 O se fom1a un nou guvem, de data aceasta
conservator. Preşedinte al Consi liului de Miniştri era numit P. P. Carp, iar ministru de lnteme era
desenu1at Alexandru Marghiloman. După instalarea noului guvem . apăreau şi primele piedici puse noii
societăţi de transport, mai ales că, din ianuarie 1 9 1 1 . la conducerea Primăriei Bucureşti venea
conservatorul Dimitrie Dobrescu. Mai mult chiar. tot din 1 9 1 1 , autorităţile începeau să ptimea. că
sesizări din partea unor comercianti care aveau magazine în zona Lip cani. Aceştia se plângeau că
2

A/{lc<'n'll /rammielor COI/1/IIIllle: OJmllere si 11C/e oficiale: lf.�<'u şi s/a/111<'1<',

40.

Bucure�ti.

Tipografia ..George Ionescu

..
.

191 1.

p.

H<:nri Be11helcmy. Otto Gierkc. CllesfiiiiiC'a lramwaielur comwwlf. Cnnsulfa{illnijuridicl' fWilfnt Sociclafl'a Comunală a
Bucureşti. 1 9 1 1 . p. 7 .
4 Confonn 1111. 30 din statutul de funcţionare al societăţii. membrii Consiliului de Administraţie nu puteau f i dintre funcţionarii
Primăriei, nici dintre consilierii în functie; nici un functionar al Primăriei sau consilier nu putea p1imi o însărcinare din pmtea
S.C.T.B. (;!facerea framl'aie/or comunale. p. 53, 54 ).
5 Vintilă Brătianu, Chesfiwwa framwaielor C01111111ale Bucureşfi. Memoriu şi scrisorile deschise căfre Minisfrul de Inferne,
Bucureşti, lmprimcJiilc .. Independenta"'. 1 9 1 1 . p. 1 0.
1
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implantarea liniilor de tramvai îngreunează descărcarea mărfurilor şi pericli tează buna desfăşurare a
circulaţiei pietonale. Într-un discurs ţinut la Senat, pe 30 noiembrie 1 9 1 1 , A l . Marghiloman reamintea

acest episod: În luna fevruarie anul curent, se primeşte la minister o suplică a comercianţilor din
strada Lipscani, referitoare la o precedentă petiţiune care rămăsesefără ecou, În care comercianţii se
plângeau de defectuozitatea unui traseu care trecând prin Lipscănie, Gabroveni Lucaci, ameninţa
siguranţa pietoni/ar şi stânjenea şi posibilitatea de Încărcare şi descărcare la depozitele lor şi depărta
de la trotuar posibilitatea de abordare a trăsurilor6. Acesta a fost pretextul de izbucnire a ostilităţilor,
deoarece s-ar părea că, de fapt, lucrări le de amplasare a liniilor ar fi trecut chiar prin faţa casei lui A l .
Marghiloman, fapt c e a r fi produs oarecare dereglare în transportul ministrului d e l nteme la locuinţă.

O

Minciunile Guvernului, scotea în evidenţă acest aspect : Domnul Ministru de
Interne afirmă că in chestiunea tramvaielor a fost sesizat de o petiţie a comercianţilor din strada
Lipscani, Şe/ari, Gabroveni . .. Din primele zile ale venirii guvernului actual d. Ministru de Interne a
cerut primăriei dosarele societăţii tramvaielor comunale, apoi d-sa a oprit lucrările din strada
Mercur(Înfaţa locuinţei D-sale) . . . Efoarte curiosfaptul că Ministrul de Interne, sesizat de o plângere
a comercianţilor din Lipscani, ordonă oprirea lucrărilor fn partea opusă a Bucureştiului1.
broşură tipărită în 1 9 1 1 ,

Î n fapt, A l . Marghiloman nu dorea trecerea acestui mijloc modem de transport prin anumite
zone centrale ale Bucureştiului. Î n acelaşi di c urs usţinut la Senat, ace ta îşi j ustifica acţiunea de
interzicere a lucrărilor în zonele respective: Această petiţiune m-a adus să intru in conferinţă cu
directorul societăţii tramvaielor şi să avem mai multe şedinţe de cercetare, cu totul amicale, asupra
traseului liniilor. Ajunsesem să conving pe director că trebuie să accepte o modificare de traseu şi să
nu persiste în pretenţiunea exorbitantă de-a trece cu linia în Calea Victoriei; să nu persiste asemenea
in excentricitatea de a transforma piaţa Carol, din faţa Palatului Regal. piaţă de viitor pe care şi în
:piritul d-st. , al liberalilor, şi al nostru. al conservatorilor. o rezervăm pentru o destinaţie care să
reamintească epoca aceasta de renaştere a României8. Cererea făcută de către ministrul de lnteme nu
a fo t acceptată de către conducerea S.C.T.B . . Refuzul 1-a făcut pe ministrul în cauză să
ofensat, fapt ce a du

e simtă

la oprirea l ucrărilor. S-au adăugat nenumăratele tărăgănări în aprobarea

planurilor, opoziţia comună a noii conduceri a Primăriei . i aceea a vechilor societă� de tramvaie
(interesate în a încetini ritmul lucrări lor): pe scurt, o acţiw1e concertată de di creditare a noului
concurent.
Vechile companii contestau acum dreptul S . C . T . B . de a traversa liniile lor. Era un conflict
9

aproape identic c u acela de la Ia,i, privind dreptul ocietăţii de tramvaie de a traversa liniile C.F.R.

Pentru a dezamorsa această situaţie, Societatea Comunală a Tramvaielor Bucureşti făcea în ace t caz
apel la autoritatea comunală. Consiliul Comunal refuză să dea aj utorul S.C.T.B, spunând că este i legal
constituită şi nu are personali tate juridică. Se desfăşura un spectacol

traniu : o administraţie, autorizată

prin lege să înfiinţeze o societate la ftmcţionarea căreia avea o mare pa11e de capital, e acuză ea însăşi
de nulitatea actelor pe care le întocmise în scopul ace tei înfiintări.
'
Î n mij locul unei emisiuni de acţiuni nou anunţate,
onsiliul Comunal refuză să facă plata

pentru Y2 din acţiunile subscrise potrivit statutelor de funcponare a S . C . T . B . Acesta însărcinează pe

Primarul Dimitrie Dobrescu să obţină anularea statutelor societăţ ii. Primarul se adresează în scris

Ministerului de J nteme, care, prin intennediul presei, publică principalele argumente ce stau la baza

Societatea Comuna/ă a Traml'(lielor nu era legal constituite/; Statutele
Întocmite de câtre Consiliul Comunal şi aprobat de câtre Consiliul de Miniştri nu sunt COI?[orme cu
legea speciaIri de înfiinţare a S. C. TB. 10 Totodată, Ministerul de In teme cerea comunei să nu dea
ceretii ce le-a fost adresată:

11
preferinţă de cumpărare vechilor acţionari în noua mărire de capital şi să crească pretenţia de capital
pe care o avea comuna de la Y. la 1 2, fapt rea lizat dej a de către Adunarea Generală a Acţ ionarilor.

Conducerile celor două mari fonnaţiuni polit ice editau o serie de broşuri. în care fiecare îşi expunea
punctul de vedere , presa de panid lansând rot fe lul de acuze. Conservatorii acuzau vechea conducere
libera lă a primăriei de interese persona le �i impunerea unui monopol asupra transportului

în Bucureşti;

r. Discursurile domnilor P.P. Cmp şi Al. Mwghiloman la Senat. după note stenogrqfice. ,lfoccrca tranll'aielor la Senat,

Bucureşti, Tipografia �i stabi limcntul de nt1e gnilicc George Ionescu. 1 9 1 1 . p. 23.
in chestiunea tramvaielor. Bucureşti. 1 9 1 1 , p. 29.
'
Discursurile domnilor P. P. Carp şi Al. Mwghiloman . . . , pp. 23-24.
• D.J .A.N. Iasi. fond Primăria lasi. dosar 1 96/ 1 899, voi. 1 , f 7 1 .
'"
Henri BeJtÎ16lcmy, op. cit . . p. Î 3 .
11
Drept ce era asigurat vechi lor aq ionari prin statutele de func!ionare. an. 6.
7 Mincilmile Clll'emului
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Cristinel Patroş, Un episod controversat elin istoria transporlului public elin România: ,,Afacerea tramvaiul" ( 1 909- 1 9 1 2)
l iberalii acuzau pe conservatori de interese la nivelul vechilor societăţi de transport străine, se ducea o
adevărată luptă propagandistică de convingere a opiniei publice.
Î n şedinţa din 8 iulie 1 9 1 1 , Consiliul Comunal vota anularea statutelor S.C.T.B. Prin pofta
vocea sa, primarul Dimitrie Dobrescu enumera şi principalele argumente ce stăteau la baza acelei

/ . Societatea Comunală de Tramvaie funcţionează fără act social constitutiv (. .. ). 2. A vând În
vedere că deciziunea consiliului comunal no. 50 din 4 martie 1 91 0, pe temeiul căreia s-a votat legea
constitutivă a tramvaielor comunale, zice textual: În vederea înfiinţării de linii noi de tramvai s-a
autorizat formarea unei societăţi comunale pentru construcţiunea şi exploatarea de tramvaie În
Bucureşti, că era deci indicat că este vorba de linii noi de Îrifiinţat, că nicăieri şi nici odată nu s-a
vorbit de cesionarea actualelor linii care după cinci ani sunt proprietatea comunei ( 1 9 1 6 - n. C . P . ) .
Considerând deci că numai prin abuz şi În afară de votul fundamental al con iliului comunal s-a putut
trece şi aceste linii societăţii comunale (. . .) Că se constată asţfe/ că, dacă nu se ia de pe acum măsuri
de a limpezi situaţia, Comuna este pe cale de a fi despoiată de un avut de mai multe zecimi de
milioane. 3. A vând În vedere că, atât prin votul consiliului comunal, no. 50, mai sus citat, se vorbeşte
de linii noi de Îf!fiinţat, al căror nr. şi Întindere au fost pe urmă specificate prin programul de lucrări,
că nicăieri nu s-a vorbit de: Toate liniile ori - care de îf!fiinţat În decurs de 40 de ani (. . .). Se constată
f şi aici, că. prin abuz, statutele au despuiat pe comună de dreptul ei regalian de a crea linii, in
astel,
beneficiul publicului, pe strade/e fn care societatea nu ar fi voit să înfiinţeze tramvaie, şi aceasta pe
timp de 40 de ani. 4. (. . . ) Astfel au rf4fuzat cererea legală a comunei ca subscripţiunea la acţiuni să fie
publică, au tăgăduit comunei dreptul ei formal de a avea jumătate din emisiune, şi la urmă i-au
acordat cererea numai ca o favoare şi o concesiune lăsând astfel controversa deschisă pentru mai
târziu. Au refuzat comunei lista acţionari/ar deşi acţiunile sunt nominative etc. (. . .) 5. Considerând că
ni, te statute, chiar atunci când sunt făcute de o comună, nu pot abroga, nici modifica legi, că dacă
elaborarea lor greşită sau ilegală angajează re :ponsabilitatea civilă a autorilor lor, ea nu poate
compromite drepturile superioare şi permanente ale unui co1p municipal. Consiliul deliberând. Pune
îndatorirea expresă primarului şi Îi dă puterile cele mai depline pentru ca să impună anularea
statutelqr actuale, greşite şi ilegale şi refacerea lor cof![orm legilor 12 .
hotărâri:

ln urma unei decizii a Consiliului Comunal, Alexandru Marghiloman, în şedinţa Consiliului de

Mini tri din J

1 iulie 1 9 1 1 , propunea anularea statutelor ocietăţii. La data de 1 7 iulie 1 9 1 1 , Consiliul

de Mini ştri a aprobat anularea propu ă de Ministrul de Interne, iar A l . Marghiloman a dat dispoziţie
Poliţiei

ă oprească lucrările de pe străzi le capita lei. Soc ietatea Comunală de Tramvaie Bucureşti a

ripostat la rândul

ău, lucrătorii Primăriei ridicând şinele montate. M uncitorii S.C.T.B. aduceau altele

noi chiar a doua zi, continuând să extindă şi să modernizeze reţeaua de tramvai.
Viaţa politică a României era cuprinsă cu totul de acest scandal, iar discuţiile din Parlament nu
mai conteneau. La

27 şi 28 noiembrie 1 9 1 1 în Senat, şeful liberalilor I on 1. C . Brătianu interpelează

guvemul cu privire la che tiunea tramvaielor. P. P. Carp ripostează printr-un discurs de o violenţă

ieşită din comun: Partidului liberal ii voi aplica fierul roşu, iar lui 1 . l . C. Brătianu îi ră punde per.onal
cu o aluzie la viaţa lui per onală 1 3 : Omul politic trebuie să .fie cinstit În viaţa publică şi corect În via(a
privată 1 4• Acest discurs i-a adus omu lui poJjtic P. P. Carp un mare succes oratoric, dar mult prea dur
pentru ca I onel Brătianu să îl poată uita.

Conducerea S .C . T . B . intenta procese atât Primăriei, cât şi ministrului de Interne, care printr-o
l ege propusă şi votată în Parlament, la 1 6 şi 1 7 decemb1ie 1 9 1 1 , desfiinţează statutele Societăţii de
Tramvaie di n 1 909. Încă o dată. statul aducea prejudicii particularilor car pu eseră pe picioare o reţea
electrică de transport, refuzată de vechile societăţi concesionare. Societatea de Tramvaie angajează
pentru acordarea de consu ltaţii j uridice patru dintre cei mai renumiţi a vocaţi ai Europei.
Finalul ronflicfului. "A facerea tramvaielor'' devine p1·incipalul motiv pentru care opoziţia
urmărea înlăturarea gu vem u l ui CaqJ. Şeful conservatori lor democraţi, Take Ionescu, se asociază lui 1 .
1 . C . Brătianu. pe nt ru î n fi·ângerea po l i ti că a conservatorilor. La 1 6 decembrie 1 9 1 1 . după declaraţi i le
lui Brătianu la Senat şi Take Ionescu la Cameră, opoziţia părăseşte Parlamentul. motivând ace s t act
12

A(ilccrc•u /rammielor comunale . . . pp. 28. 29.
Maria M oruai a avui o idilă cu 1. t. C. Briitianu, prom;păl i ng i ner ck c ă i

rerate, i nlor s <.le la sludii <.le la Paris şi aflat in
stagialură la constJuc[ia căii rerate laşi-Paşcani. Ea 1-a invita! să locuiască în palalul de la Ruginoasa şi a rămas însărcinat.'! cu
acesta, Maria M oruzzi s-a căsătorit cu Brătianu în capela caslelului. cei doi divo11ând în aceiaşi zi. Din . .căsătoria-divmf' de la
11

Ruginoasa a rezulta! un copil. născul la 3 fchruarie

1 898. chiar în palatul Ruginoasa. copilului i-au dai numele de Gheorghe.

viito111l istoric Gheorghe B răt i anu ( 1 898- 1 953).
1 4 Discursurile domnilor P. 1'. Carp ş i Al. Marghiloman . . . . pp.

14. 18.
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prin neconstituţionalitatea noii legi de desfiinţare a statutelor Societăţii de Tramvaie, votată de
conservatori. Coaliţia liberalo-conservator-democrată organizează în Bucure ti şi provincie mani
festaţii de club şi de tradă. La începutul anului 1 9 1 2, în toate oraşele ţării se înregistrau agitaţii ale
opoziţiei. La 8 ianuarie 1 9 1 2, se produce un eveniment grav: e devastează localul clubului
conservator din Bucureşti, poliţia fiind nevoită să u1tervină în forţă pentru dispersarea manifestanţilor
opoziţiei adunaţi în faţa Teatrului Naţional. Conservatorii nu stau nici ei cu mâinile în sân, organizând
manifestaţii şi proteste. Totodată, ei ameninţau cu dezvăluirea altor afaceri oneroase ale liberalilor,
petrolul,, pescăriile, şi mai grav, cu dezvăluirea represiunilor sângeroa ·e ale guvernului liberal din
1 90 7' 5. ln acest caz regele, din ce în ce mai nemulţumit de instabilitatea politică şi de agitaţia opoziţiei,
solicita conservatorilor junimişti şi democraţi închegarea unei majorităţi conservatoare, numai că ace t
lucru nu e mai putea realiza între doi adversari politici: P. P. Carp şi Take Ionescu, care, pe de altă
parte, cerea tocmai retragerea legii lui Marghiloman şi prezentarea de cuze publice lui l. 1. C.
Brătianu.
Procesele intentate de către S .C.T.B. Primăriei, pentru neplata acţiunilor la care subscrisese
potrivit tatutelor, dar şi M inisterului de lnteme pentru împiedicarea funcţionării ocietăţii, pentru
oprirea lucrărilor pe străzi le capitalei şi pentru neconstituţionalitatea legii de modificare a statutelor
societăţii, stăteau de acwn şi sub sabia presiunilor publice. Procesele au durat de la 20 iulie 1 9 1 1 - 1
aprilie 1 9 1 3 (cel cu Primăria), S.C.T.B. olicitând sun1a de 1 .500.000 lei, drept contravaloare a
acţiunilor subscrise, precum , i uma de 500.000 lei daune interese; , i re pectiv 22 iulie 1 9 1 1 - 28 iw1ie
1 9 1 2 (cel cu M inisterul de lnteme), care începea cu solicitarea S.C.T.B. de încetare a mă urilor care
împiedicau lucrările şi funcţionarea sa, precum . i acordarea de daune de 50.000 de lei pentru fiecare zi
de blocare. Se mai olicitau despăgubiri civile care trebuiau tabilite prin expertize ale instanţei.
Sentinţele tribunalelor au fost favorabile în amândouă cazurile, S.C.T.B. Astfel, M inisterul de Inteme
trebuia ă înceteze orice acţiune care ar împiedica lucrările şi funcţionarea S.C.T.B. pe străzile
Capitalei. Î n caz contrar, trebuia ă plătească societăţii de tramvaie, cu titlu de daune, câte 1 .000 de lei
pentru fiecare zi de întârziere. De păgubirile civile erau stabilite la 1 00.000 de lei şi 5 .000 de lei
cheltuieli de judecată. M inisterul de Inteme face apel la această hotărâre, dar la 28 iunie 1 9 1 2 Curtea
de Ca aţie respinge recursul lui Al. Marghiloman, , i, implicit, legea lui privind statutele S .C.T.B. ca
fiind neconstituţională 16. Era primul caz din România şi printre primele din lume când o instanţă
declara ca fiind neconstituţională o lege. De aceea, hotărârea Curţii de Casaţie a fost şi este considerată
de către specialişti o j urisprudenţă de avangardă, una inovatoare. De asemenea, Primăria Bucure . ti era
obligată la plata a 1 .500.000 lei contravaloarea acţiunilor subscrise, precum şi 250.000 lei daune.
Hotărârile in tanţelor au con tituit primii pa i în depăşirea unei crize politice ce ţinea de prea
mult timp. Î n condiţiile create, prin deteriorarea raporturilor dintre partide, situaţia Pru1idului
Conservator devine şi mai dificilă după sentinţa defmitivă a Curţii de Casaţie. Presiunile lui Carol 1, în
du·ecţia rezolvării c1izei, duc la demisia în aprilie 1 9 1 2 a guvemului P. P. Carp, care ar fi putut rămâne
în funcţie până la tenninru·ea mandatului în 1 9 l 3, în ajunul crizei balcanice. Măsurile luate de Al.
Marghiloman, sprij init cu toată autoritatea de P . P . Ca1p se întorceau ca un bumerang impotriva
acestora. Demisia venea ca una de onoare, dar şi sub presiunea adversarilor politici. Î n urma atacului
lui P . P . Ca1p din Senat, la adresa lui 1. 1. C. Brătianu, Take Ionescu se întâlnea cu P. P. Catp pe holul
senatului. Cel din um1ă, bucuro de reuşita discursului anti-liberal. îl întreba pe Take Ionescu: Ei, ce
17
zici, Take? Zic - îi răspunse acesta - eri de acum te am definitiv În buzunar . Cu viziunea lui politică.
Take I onescu intuise unediat răzbunarea liberalilor.
Nu putem afim1a că acţiunile de usţinere pe care P. P. Ca rp le-a avut faţă de A l . Marghiloman
în acest conflict ar fi fost detem1inate doar de interese partinice. Putem bănui că A lexandn1
M arghiloman 1-a atras pe acesta într-o vendetă personală faţă de I onel Brătianu. cauzată, între altele, de
căsătoria fostei sale soţii, Eliza Ştirbei, cu liderul liberal. De altfel, în discursul său din Senat, P. P.
Cmv a firma: A m zis eti s-a pus puterea unui prmid pentru a acoperi u afâcere ilegalri şi contm accsllli

. fapt m-am ridicat. Câ cuLare libeml. sau cutare conservator este În consiliul de administratie În cutare
1H
sau cutare Întreprindere. Îm i e absolw ind(/i!rcnt . Acesta a crezut cu tărie că acţiunile sale erau

corecte şi favorabi le Primăriei Capitalei. de aceea a mers până la a desfiinţa statutele societăţii.

1 5 Ion Mamina. Ion Bulei, Gu1·erne ş i guveman{i (1866-/Y /6). A l XXXIV-/ea i,'lJ \'em. Bucureşti, Edit. S i lex, 1 994. p. 1 35.
1 6 Procesul intenta/ de Sacie/atea Comunală a 7/mnl'{lielor Bucureşti contra Ministerului de Interne. Bucureşti
17

"

Constantin Xen i , Take Ionescu. Bucureşt i Edit. Prolil. 1 999, p. 2 1 2.
Discursurile domnilor P . P . Carp şi A l. Marghilomrm . . . .
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Cristinel Patraş, Un episod controversat elin istoria transportului public elin România: ,,Afacerea tramvaiul'' ( 1 909- 1 9 1 2)
Totodată, nu putem acuza pe liberali doar de interese economice particu lare în înfiinţarea
societăţii de tramvaie: altă posibi litate de modernizare nu exista de vreme ce societăţile concesionare
refuzaseră acest lucru. De altfel, raportul acţiunilor cumpărate de liberali şi conservatori era net în
favoarea acestora din urmă, după cum rezultă din tabelele cu persoanele care cumpăraseră acţiuni. La
23 octombrie 1 9 1 1 , se ştia că un număr de 448 de acţiuni fuseseră achiziţionate de 23 de liberali. Cei
mai cunoscuţi dintre ei erau: C. Angelescu 42, D. Botescu 8, 1. I . C. Brătianu 1 7, C. I. Brătianu 8,
Vintilă Brătianu 25, C. Nacu (preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C.T.B.) 5 1 , Hagi
Theodorachy 1 7. Dintre conservatorii mai importanţi care l uaseră acţiuni apar în liste: C. C. A1ion
(ministrul I nstrucţiunii Publice) 4, un Gbica Comăneşti 755, Barbu Păltineanu 93, Nestor Cincu 59, C.
Olănescu (preşedintele Camerei Deputaţilor) 7, Dimitrie Dobrescu (Primarul Capitalei) 20.
Consiliul Comunal al Primăriei Bucureşti, din timpul mandatului de primar al lui Vintilă
Brătianu, era format din 3 1 de consilieri. Dintre aceştia, numai 20 au subscris la acţiuni, numai unui
număr de 8 consilieri acordându-l i-se câte 5 acţiuni prin tragere la sorţi. Vintilă Brătianu s-a aflat şi el
19
printre cei 20 consilieri care au sub cris, dar sorţii nu I-au scos câştigător . E l a achiziţionat acţiunile
de la ghişeele unde s-au pus în vânzare, astfel că putem afirma că implicarea materială a acestuia
( lucru de care a fost învinovăţit) nu a fost una semnificativă. Acuzaţia adusă l iberal i lor că S.C.T.B. a
fost o Întreprindere de spoliaţiune a unui partid, se potrivea mai degrabă celor care o aduceau.
De la înfiinţare, cifra de afaceri a S.C.T.B. a crescut foarte mult, ceea ce i-a permis să-şi
sporească numărul de angajati. Dacă în 1 9 1 O Societatea avea doar 1 O salariati, doi ani mai târziu avea
.
90, iar în 1 9 1 4 exi tau 430 de salariaţi. Î n 1 9 1 3 , profitul Societăţii se ridica Ja jumătate de milion de
0
lei, iar în 1 929 acesta era de pe te 30 de milioane1 . Până la urmă, acest l ucru era cel mai important,
rezolvarea unei probleme majore a urbei. N imeni nu intră în politică mânat doar de sentimente
patriotice, ci şi de alte interese de oricare altă natură ar fi ele. Ce rămâne înfăptuit spre folosul celor pe
care i-ai reprezentat, după plecarea de la putere, este cel mai important lucru.

A CONTROVERSIAL E PISODE
IN TH E H ISTORY OF PU B LI C TRANSPORT I N ROM A N I A :
"TRAM BUS I N ESS" ( 1 909- 1 9 1 2)
(Summary)

Keywords: modernisation, infra tructure, urbanization, cotruption, patrimony
In researching a various issues pending modemization of Romanian society, public transport, a
vital element of modem infrastructure, has been presented primarily in tem1, of quantitative
accumulation area. Often been overlooked that the development of modem road network or raii
committed large investments and with these great intere, ts, provoking significant discussion with
politica! reverberation . Dwing our investigation, which required sy tematic arcluval research, were
outlined several key questions, which we sought answers credible, based on documentary sources.
Among these, important are those relating to charges brought to liberal per onalitie on their financial
interests related to the creation of this company and, on the other hand, the real reasons for t11e
Conservative leadership has caused thi scandal. The concl usion that led us researched sources is that
charge against Liberals that Bucharest Tramways Company was a robbing enterprise for the National
Liberal Party fit rather those who brought.
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Sergiu BALANOVICI

DEC E M B R I E 1 9 1 7 : TRU PE RUSE BOLSEVIZATE
,
A M ENINTĂ BOTOSANI I
'

'

f\ upă campania dezastruoasă din anul 1 9 1 6 - în unna căreia două treimi din teritoriul ţării
lJ fusese ocupat de trupele Puterilor Centrale, familia regală, autorităţile centrale, armata şi o
parte a populaţiei civile retrăgându-se în

paţiul dintre Carpaţii Orientali, Prut şi Siret - gravele

probleme cu care se confrunta statul român aveau să fie accentuate de evenimentele din Ru ia.
Î n a doua j umătate a lunii februarie 1 9 1 7 la Petrograd a izbucnit revoluţia burghezo

2/ 1 5 martie s-a constituit guvernul provizoriu prezidat de prinţul G .E. Lvov (apoi, din
1 9 1 7, de A . F . Kerenski), ţarul N icolae al U - lea fiind nevoit să abdice. Pentru guvernul român,

democratică. La
iulie

evoluţia

ituaţiei din Rusia prezenta un interes deosebit, acea ta fiind cel �ai important aliat al

României şi principalul susţinător al operaţiilor Antantei pe frontul oriental. In iarna anului

1 9 1 7,

Rusia a preluat o parte în emnată a frontului de pe Carpaţii Orientali, Siretul inferior, Dunărea de Jos

până la mare, care venea în continuarea dispozitivului rusesc din Bucovina. Annatele

4, 6 şi 9 ruse,

însumând aproximativ un milion de militari, fonnau - împreună cu Annata 2 română şi Annata 8 rusă
"
din Bucovina - "Frontul Român , o structură de comandament pusă ub autoritatea regelui Ferdinand,
în calitate de comandant suprem. Î n plus, teritoriul ru esc constituia singurul canal de legătură cu
aliaţii, prin care se realiza aprovizionarea armatei române, iar la

E t de Prut şi Ni tru se găsea o parte

din depozitele mil itare româneşti. O eventuală defecţiune a Rusiei ar fi avut consecinţe dintre cele mai
grave pentru România, făcând impo ibilă continuarea luptei.
Schimbările din Rusia au fost primite cu optimi m atât la laşi - devenit capitala ţării, după

1 9 1 6 - cât şi în ţările Antantei, în peranţa că noile autorităţi de
" cu o intinerită vigoare Împotriva inamicului comun. Ca
şi intrarea Americii in război - scria Con tantin Argetoianu - revoluţia de la Petrograd a fost primită
la noi cu Însufleţire. Vestea prefacerii regimului autocratic din Rusia într-unul constituţional a
provocat chiar mai mult entuziasm decât aceea a mobi!izârii Statelor Unite. Oricât de decisivă pentru
soarta războiului se ÎJ?făţişa intrarea acestora in luptă, scaden(a aportu!ui american apărea ca destul
de 1i1depărtată şi .fără efect imediat asupra evenimentelor de la noi, pe când schimbările din Rusia
1
trebuia sâ e simte/ imediat şi pefrontul nostru ' ' • La rîndul său, l . G . Duca nota: "Am trâit a!âturi ca
doi duşmani, nu ca doi aliati, vina era a regimului ţarist [ . . .} cu noua Rusie, mentalitatea se va
schimba, raporturile vor putea din nou sâ fie ceea ce trebuia sâ fie, va fi confi·aternitate militarâ şi
politidi, cordialiwte sincer(i, eţjuwr reciproc. În tr- un cuviint, tot ce am aşteptat de la ruşi şi tot ce n-a
fost "2. Omul politic român se referea, fără îndoială, la sp1;jinul modest acordat am1atei române de
trupele ruse pe timpul campaniei d in anul precedent, contrar angajamentelor asumate pi; n Convenţia
mil itară dintre Romania şi Antanta, semnată la 4/ 1 4 august 1 9 1 6.
Acest optimism nu era însă împă11ăşit de toţi liderii politici şi mi litari români . . . O revolutie În
mijlowl unui râ::.boi - spunea şef1ll executivului de la l aşi. Ion l .C. Brătianu - asta 1111 prea Îmi place.
Caut În istorie şi 1111 grisesc nici un mz in care sri se fi .�j(ir.yit cu bine "3, în timp ce generalul A lexandru
Averescu socotea revoluţia din Rusia .. 0 m/('vriratâ catastro.fâ ]J('ntru no i [ .. .} Aceasta 1Î1seamnâ
evacuarea B ucureştilor, în noiembrie

la Petrograd vor canaliza eforturile de război

Pl'nlm cei de mâine. Ami111iri din vrPml'a CC'ior dl' ieri, Voi. I I I-IV, Pmka a V-a. 1 9 1 6- 1 9 1 8 .
diţia a 1 1-a. n:văzută şi întregită de Stelian Neagoe. Editura Machiavel li, Bucureşti. 2008. p. 1 56.
2 I.G. Duca, Memorii, Voi. I I I, Războiul, Pm1ea 1 ( 1 9 1 6- 1 9 1 7 ). Ediţia şi indice de Stelian Neagoe. Editura Machiavelli, Bucureşti.
1 994, p. 1 97.
1 Constamin Argctoianu. Memorii.

1 Ibidem.

202

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

Sergiu Bala novici, Decembrie 1 9 1 7: Trupe ruse bolşevizate ameninţă Botoşanii

prelungirea războiului şi dacă se produce o stare anarhică in Rusia, ceea ce nu este exclus, ori dacă
Rusia face defecţiune, ceea ce de asemenea poate fi posibil "4.

Guvernul provizoriu de la Petrograd a respectat obligaţiile internaţionale contractate de regimul
anterior, dar pe front capacitatea combativă a trupelor ruse s-a diminuat considerabil. Sub impactul
"reformelor democratice" mandatate de executiv - desfiinţarea salutului militar obligatoriu în afara
serviciului, libertatea de întrunire şi de a face parte din organizaţii politice, preluarea comenzii
subunităţilor şi unităţilor de către comitete alese din rândul ofiţerilor şi soldaţilor etc. - germenul
de compunerii a afectat în scurt timp marile unităţi ru e. Acest proces a fost potenţat şi de propaganda
germană şi austriacă, abil orientată spre exploatarea dorinţei de pace a soldatului rus5. Deşi în
primăvara anului 1 9 1 7 forţele ruseşti încă menţineau frontul român, dezertarea (ca formă de protest
revoluţionar), fraternizarea cu inamicul, abandonarea poziţiilor de pe front, neexecutarea ordinelor,
maltratarea comandanţilor etc. au devenit fenomene obişnuite6•
Graţie măsurilor luate de autorităţile politice şi militare române - între care cea mai importantă
a fost proclamaţia regelui Ferdinand, adresată soldaţilor în ziua de 22 martie/4 aprilie 1 9 1 7 pe câmpia
de la Răcăciuni, prin care e promitea înfăptuirea după război a reformelor agrară şi electorală -, dar şi
altor factori, asupra cărora nu stăruim aici, propaganda revoluţionară şi pacifistă desfăşurată de
militarii ruşi nu au găsit teren prielnic în rândul trupelor române7.
Pentru vara anului 1 9 1 7, Comandamentul româno-rus a preconizat declanşarea unei puternice
operaţii ofen ive, în copul imobilizării trupelor inamice şi nimicirii principalei grupări de forţe
(Annata 9 germană) care opera în zona Focşani, Nămoloasa. Dincolo de con iderentele de ordin
strategic, după opinia comandantului am1atelor ruse din Moldova, generalul D.G. Scerbacev, ofensiva
constituia ingura cale de stopare a procesului de dezagregare a trupelor din subordinea sa. Măsurile
întreprin e pentru menţinerea unei capacităţi combative core punzătoare nu au avut efectul scontat,
astfel încât în bătăliile de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz marile unităţi ruse -au comportat inegal: unele
au luptat exemplar, contribuind la obţinerea victoriei, altele au părăsit câmpul de luptă ,,la prima
bubuitură de tun", dură cum se iza, la Mără eşti, generalul H.M. Berthelot, şeful M isiunii M ilitare
Franceze din Romania .
M arile victorii din vara anului 1 9 1 7 - deşi au împiedicat ocuparea Moldovei de către trupele
Puterilor Centrale, asigurând continuitatea statului român - nu au putut fi valorificate, din cauza
agravării situaţiei din Rusia. Preluarea puterii de către bolşevici la Petrograd, la 25 octombrie/7
noiembrie 1 9 1 7, a fo t urmată de iniţierea tratativelor pentru încheierea păcii eparate cu Centralii şi
scoaterea ţării din război. Amustiţiul dintre Rusia Sovietică şi Puterile Centrale s-a semnat la 22
noiembrie/5 decembrie 1 9 1 7, la Bre t-Litovsk. Pe frontul român, generalul D.G. Scerbacev a declarat
regelui Ferdinand şi prim-mini trului Ion l .C. Brătianu că nu:şi mai putea stăpâni trupele şi a angajat
tratative simi lare cu feldmareşalul August von M ackensen. In condiţiile defecţiunii ruse România a
rămas izolată, fiind nevoită să accepte suspendarea ostilităţilor şi să încheie un armistiţiu proviz01iu cu
Puterile Centrale, senmat în ziua de 26 noiembrie/9 decembrie 1 9 1 7, la Focşan?
Pentru moment, pericolul nu-l mai reprezentau acum trupele gem1ane, ci arn1atele ruse din
Moldova, aflate în pl ină descompunere. Starea de anarhie în rândul ace tora se adâncea cu fiecare zi.
"
" Decrelul asupra păcii , unul dintre primele acte ale guvemului sovietic, şi încheierea am1istiţiului au
constituit motive în p lus de nesocotire a autorităţii şi au determinat retragerea masivă a mil itarilor ruşi
de pe frontul românesc, fapt ce ameninţa nu numai stabilitatea ace tuia, dar şi ordinea intemă. Cetele
de solda(i care părăseau .fi-ontul - scria Constantin Kiriţescu - se dedau la grave neorânduieli.
"

Com unica(iile Începură .wi devinâ nesigure, iar aprovizionarea şi Înlre(inerea arma/ei Începu să
devină o problemei Îngnforăloare. Pe fronl ul Însuşi, dezagregarea lua propor(ii din ce În ce mai mari;
arma/a nrsâ se descompunea şi se de.�fiin(a. Nu mai exista nici o au/oritale care sâ În. fi-cÎ neze excesele
·>·i să imprime o m111111ilâ direc(ie mi.ycârii "10. Mai muh, agitatori bolşevici sosiţi în ţară au încercat să
4

M<�rcşal Alexandru Averescu. Nuti{(' ::.ilnice din ră::.boi. Voi. 1 1 . 1 9 1 o - l '.l l i:J (Râzhoiul nostm ). Editie îngrij ită, studiu introductiv
şi note de Ef1imie Ardelcanu şi Adrian Panclca. Editum M i litară. Bucure�ti, 1 992. p. 1 1 6- 1 1 7.
5 Constantin Kiri!escu, Is toria ră::.hoiului pentru IÎllregireu Homânic. l <) l t\- I 'J I 'J. EŞE . Bucureşti, 1 989. p. 1 92 - 1 95 .
'• Glcnn E. Tom·y. // nunta re•·olu{ionurâ rusci şi România. !')1 7, Editura Militarii. Bucureşti. 2005, pp. 1 1 - 1 7.
7 A �c v.:dca. între altele. dr. P.:tre Otu. 1 <) 1 7- 1 '.118. Despre .. cwnill{('ffia ·· soldatului roman 1i1 ITC'ffllfri remlu{ionarc. în
.Documefl/. An X I. nr. 4 (42 )2008, pp. 20-28.
'
Ibidem. p. 23-24. Detalii în Glenn E. TotTey, op. cit. . pp. 43-70: Constantin 1 . Stan, A liati şi adversari. Relatiile româna-ruse.
1 <) l o - I <J2 0, Editura Paideia. Bucureşti, 2006, pp. 1 06- 1 4 1 .
9 România 1Î1 anii primului război mondial, Voi. 1 1 , Editura M i litară. Bucureşti, 1 987, pp. 425-432.
1 " Constantin Kiri!escu. op. cit. . p. 20 1 .
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înlăture regimul politic existent şi să instituie în România un regim de esenţă comunistă, punând în
11
pericol siguranta statului român .
b1tr-un d ocument datat 1 / 1 3 decembrie 1 9 1 7, Marele Cartier General român realiza o analiză
riguroasă a stării de lucruri existente şi propunea o serie de soluţii menite să ducă la rezolvarea

problemelor politice şi m i l i tare cu care se confrunta România, a cărei situaţie generală era considerată
tragică. Î ntre a l tele, documentul consemna: "Regele, guvernul şi poporul trăiesc sub teroare.

Provocatorii şi conducătorii anarhiei ruse fac toate eforturile pentru a antrena şi această ţară în
prăpastia în care a aruncat pe soldatul şi ţăranul rus. Moldova a fost, este şi continuă a fi devastată
de soldaţii ruşi, care izolaţi şi chiar organizaţi în bande, foră, omoară şi distrug, fără ruşine sau
teamă de răspundere. Toate aceste crime odioase se petrec, pe o scară din ce în ce mai întinsă, ziua şi
noaptea, fără milă au teamă de păcat, sub ochii şefilor lor, ai Aliaţilor şi ai q_utorităţilor noastre
neputincioase "1 2 . Din punct de vedere militar, situaţia era socotită dezastruoasă: "Inconjuraţi din toate
părţile de inamici. Dintre toţi, cei mai de temut sunt ruşii, .fiindcă, deşi aliaţi, se poartă cu noi mai rău
ca inamicii şi nu potfi trataţi ca inamici, .fiindcă sunt încă aliaţii noştri " 1 3.
Î n asemenea împrej urări, · Marele Cartier General, de acord cu Î naltul Comandament rus, a
acţionat energic pentru in taurarea ordinei şi d irijarea trupelor recalcitrante spre Rusia. Î n acest scop,
teritoriul ţării a fost împărţit în opt zone mil itare cu centrele în Botoşani, Fălticeni, Iaşi, Podul I loaiei,
Roman, Vaslui, Bacău ş i Bârlad. F iecare zonă era condu ă de câte un comandant, căruia i se puneau la
14
dispoziţie efect i vele necesare îndepliniri i misiunii . M i litarii ruşi puteau să părăsească România
numai cu aprobarea generalului Scerbacev, cu condiţia depunerii armelor, a respectării ordinei ş i a

itinerariilor de deplasare. Annele urma ă fie păstrate în depozite păzite de trupele loiale lui
15
Scerbacev . Pătrunderea unor unităţi bo lşevizate în Basarabia, având armamentul asupra lor, putea
16
periclita aprovizionarea armatei române şi a efectivelor ru e răma e în Moldova •
Printr-w1 ordin al Marelui Cartier General, şefii forţelor cu care se realiza iguranţa teritoriu l u i

erau autorizaţi s ă comunice unităţilor aflate î n tranzit c ă mă urile luate nu aveau un caracter ostil
trupelor ru e, ci urmăreau garantarea vieţii şi avutu lui locuitorilor faţă de jafurile la care se dedau
bandele de soldaţi. Trupelor române l i s-a interzis impl icarea în disputele politice d intre militarii ruşi,
atât

timp

cât acestea

nu

afectau populaţia

locală.

Comandamentele

române

nu

e

opuneau

demobilizării trupelor ruse şi a deplasării lor spre răsărit, dacă ac�w1 i le erau organizate şi conduse de
comandamentul rus superior. Trupele in retragere e puteau depla a pe calea ferată sau pe jo , numai

dacă pe itinerari i le respective erau organizate depozite de aprovizionare; în caz contrar, deplasarea se
putea face doar pe calea ferată, deoarece, in lipsa depozitelor de subzi tenţe, trupele s-ar fi putut deda
17
la jafuri . M i şcarea se putea executa numai în baza unui ordin cris, emis de e , alonul superior al
18
unităţii şi vizat de pretorul sau ofiţerul român de legătură de pe lângă comandamentul respectiv •
Având în vedere că o mare parte a trupelor ruse se manifesta paşnic, mi litarii români erau instruiţi să
manifeste o atitudine concil iantă, pentru a se evita înăsprirea inutilă a relaţii lor dintre cele două am1ate.
Nere. pectarea dispoziţiilor privind evacuarea putea atrage însă după sine

imediat, după legile române " a recalcitranţilor, ordinea urmând
Zona

.,reprimarea pe loc şi

să fie instaurată prin forţa am1elor

19

.

1 cuprindea teri toriile fostelor judeţe Boto , ani şi Dorohoi, una dintre cele mai dificile din

cauza numeroaselor trupe ruse care cantonau aici sau care treceau dinspre l inia frontu lui spre Prut. La
nord de l inia M i hăi leni, D01·ohoi. Drăguşeni, Viişoara se aflau marile unităţi ale Am1atei

8 ruse, iar la

nord de l inia Negrileşti, Găineşti (sud Gura-Humorului), Lespezi, H ârlău, nord Sculeni, cele ale
20
Am1atei 9 . Î n Botoşani se găsea instalat în această perioadă Cartierul General al Annatei 9 ruse.
Comanda Zonei a fost încredinţată generalului Stan Poetaş, unul dintre cei mai capabi l i ofiţeri români,

1 s-au pus
1 7 i nfa nterie, Regimentul 1 călăraşi, subunităţi de artilerie şi detaşamentele

distins în timpul luptelor din Dobrogea, în Bătălia pentru Bucureşti şi în cea de la Mărăşeşt i .
la dispoziţie Brigada
1 1 Ibidem.

pp. 205-206.

in Marele ( ·artier Generctl al Armatei Romrinl'.
wordonmor: genera l de corp de unnată Dumilru Cinflină. Editura Machiavelli. Bucur<'Şii. 1 996. p. 22 1 .

1 2 Constatări şi awecieri asupra situa(il'i actuale a armatei şi Tiirii Româneşti,

Document<'. I <J 1 o- / <J20.
1 ' lhid('lll.

p. 223.

Arhiwle M ilitarc Romfine (in cmninuarc se ,.a cita A.M.R. ). f(md 3 H 3 1 , dosar nr. 980, 11". 2 1 5. 2 1 9.
1 ; Ibidem, r. 2 1 6: dosar nr. 1 027. f. 60: dosar nr. l O I S. f. 79.
11'
Ibidem, dosar nr. 1 O 1 8. r. 323.
14

1 7 Ibidem, r. 257.
1 ' Ibidem. r. 79.

I Y Ibidem. rr.
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mobile de jandanni din Botoşani şi Dorohoi. Din punct de vedere operativ, generalului Poetaş i se

subordonau părţile sedentare ale unităţilor militare din zonă, şcolile militare de ofiţeri (evacuate în
Botoşani) şi companiile de jandarmi din cele două j udeţe1 1 .

Curând, aceste forţe s-au dovedit insuficiente deoarece, aşa cum preciza generalul Poetaş într

un raport înaintat Marelui Cartier General la

1 4/27 decembrie 1 9 1 7, Zona " era traversată de
"
principalele direcţii de mişcare ale unităţilor maxima li te ce vor să. trecă în Rusia , cu care, având în
"
vedere evenimentele anterioare, era convin că va avea "de lucru . ln plus, teritoriul afectat era întins,

iar efectivele din subordinea sa, " foarte obo ite din cauza transporturilor cu calea ferată, marşurilor pe
"
jos şi operaţiunilor continue din ultimele zile 2 1 . Pentru rezolvarea problemei, a fost retrasă de pe front
şi di locată în Zonă Divizia 9 infanterie23 . Primele unităţi ale diviziei - regimentele 35 şi 36 infanterie,
grupate în Brigada

1 8 infanterie - au aj uns în Botoşani la 2 1 decembrie 1 9 t7/3 ianuarie 1 9 1 8, după
1 8 infanterie a fost instalat, iniţial, în localul

cinci zile de marş. Punctul de comandă al Brigăzii

Prefecturii Botoşani (actualul sediu al M uzeului Judeţean), fiind mutat, ulterior, l a M ihăileni, pentru

coordonarea acţiunilor dintre Mamorniţa şi râul S iree4.

Temerile generalului Poeta . s-au dovedit ju tificate. Aşa cum rezultă din rapoartele zilnice

înaintate de comandamentele zonelor de siguranţă Marelui Cartier General, dacă maj oritatea unităţilor

ru e au fost de acord cu condiţiile puse de partea română şi s-au conformat di poziţiilor generalului

Scerbacev, unele -au angajat în confruntări violente, oldate cu pierderi de vieţi omeneşti . Pe teritoriul

Zonei 1, cel mai grav incident de acest gen s-a consumat la M ihăileni-Tereblecea, unde corpurile

1 8 şi
40 din Annata 8 rusă, care părăsiseră rară aprobare poziţiile de pe frontul din Bucovina, au încercat să
forţeze, înarmate, trecerea prin judeţul Dorohoi. Potrivit datelor furnizate de către organele informative

ale Armatei
Corpului

9 ruse ofiţerului român de legătură, bolşevicii conduşi de generalul Sitin, comandantul
1 8 armată, intentionau să organizeze o lovitură asupra l asilor, pentru asasinarea lui Scerbacev

şi a altor , e fi mil itari ruş i . Î n acest scop, un grup special urma

�

se deplaseze cu a utocamioane ale

Crucii Rosii spre Capitală, o parte pe itinerarul Botosani - Hârlău şi alta prin Pa cani. La

1 9 1 8, CO

2/ 1 5 ianuarie

rPUl de armată urma să treacă spre Rusia, c� arme şi muniţii, fo losind, ia nevoie, forţa15 . Între

detaşamentele

trimi

e la Mihăileni de comandantul Diviziei

9 infanterie şi unităţile ruse care

începuseră înaintarea s-a încins o luptă în toată regula, fiind folosită inclu iv artileria. Pierderile
noastre s-au ridicat la

1 6 morţi şi 57 de răniţi , dar agresorii au fo t dezam1aţi şi obligaţi să se supună

normelor de conduită pe teritoriul românesc, o parte a acestora, în frunte cu Si tin, a legând să se retragă

şi să se predea austriecilor. Lu ta de la Mihăi leni n-a fost i ngulară, a tfel de ciocniri înregistrându-se
r.
şi la Galaţi, Paşcani, Spătăreşti 6.
Acţiunile ferme ale armatei române au pus capăt stării de anarhie provocate de fostul aliat astfel

încât, până pe la

fârşitul lunii februarie

1 9 1 8 (stil vechi), când majoritatea trupe lor ruse a părăsit

teritori ul M oldovei 2 7, retragerea s-a de făşurat în ordine, fără incidente. Printr-o telegramă expediată la

1 9 ianuarie/! februarie 1 9 1 8 din Botoşani, Marele Cartier General român era infom1at că Divizia 9
1 8 şi 40 am1ată care
luptaseră la M i hăileni, rămânând "nedezarmate trupele Diviziei 37, care, în um1a celor petrecute la

infante 1ie se află în stadiul de finalizare a dezam1ă1ii militarilor ru , i din corpurile

Mi hăileni, nu se vor mai împotrivi. aupă cum nu s-au împotrivit trupele Diviziei 2 trăgători, cea mai

bună dintre trupele bolşevice din regiune". Marea unitate română deţinea controlul complet asupra

Zonei

1 , prin trei grupuri de forţe. Grupul " Dorohoi " se găsea dispus în zona Tureatca, Vârfu

Câmpu lui. Dorohoi , cu misiunea de a dezarma şi conduce trupele ruse spre Noua Sul iţă, Grupul

. , Her(a " supraveghea porţiunea de front di nspre B ucovina părăsită de unităţile ruse ,. i şoseaua Heqa.

Tureatca, Noua Suliţă, iar Grupul

..

Botoşani ", dispus în zona Botoşani, B ucecea, Poiana Lungă,

supraveghea, prin mici detaşamente de aJiilerie şi cavalerie, scurgerea coloanelor ruse pe direcţiile:

Dorohoi, Darabani, Rădăuţ i ; Botoşani, T ruşeşt i . Ştefăneşti .i Botoşani. Dracşani. Todireni, Bivolari. În

telegramă se arăta că, prin dispozitivul adoptat. viaţa şi avutul locuitorilor sunt puse la adăpost, iar
2 1 /hidl'm.

22 lhide111.

2·' lbidl'lll,
14

dosar nr. 1 O 1 8, IT. 209. 2 1 5 .
IT. 202-204.

r 22s.

ldcm. lond 5 1 5, dosar nr. 72. 1T. 1 4 5 - 1 46.

2� lhidl'm, r

86.
Alc-xandn1 K i riţescu, op. cit. . pp.207-2 1 3 .
27 La 22 feb1uaric 1 9 1 8 (stil vechi ) marile unităţi ale A1matei 9 ruse erau. in cea mai mare pa1te. demobilizatc şi trecute peste
2"

N ist111. din A1mata 4 însă rfunăseseră de repat1iat aproximativ 8000 de militari, iar din Annata 6 rusă, c irca 20000 ( A. M . R . , fond
383 1 . dosar nr. 975. C 50 ) . La inceputul lunii ma1tie 1 9 1 8, oraşul Botoşani mai găzduia un detaşament din Divizia 3 mu ulmană.
format din 3� de ofiţeri şi 220 ele soldaţi. şi 1 500 de militari elin statul major şi servic i i le Annatei 9 rusă ( Ibidem, r. 8 3 ).
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eficacitatea detaşamentelor de pază dispuse pe căile mari de comunicaţie "este dovedită de starea de
fapt pe zonă"28 .
Intervenţia armatei române a fo t dezavuată de guvernul de la Petrograd, fiind percepută ca o
acţiune îndreptată împotriva revoluţiei ruse. Nemulţumit şi de faptul că, la cererea autorităţilor legitime
de la Chişinău, mari unităţi române au trecut în Basarabia, guvernul sovietic a rupt relaţiile diplomatice
cu România ( la 1 3/26 ianuarie 1 9 1 8) şi a seche trat tezaurul român trin1i în anii 1 9 1 6- 1 9 1 7, spre
păstrare, în Rusia.
î n rândurile de mai jos, upunem atenţiei cititorilor un raport al locotenent-colonelului loan
9
Sichitiu2 , ofiţer de legătură pe lângă Armata 9 rusă, adresat şefului Marelui Cartier General român,
generalul Constantin Prezan, şi remis u lterior premierului Ion J.C. Brătianu. Raportul oferă informaţii
cu privire la acţiunile desfăşurate la Botoşani şi în împrej urimile oraşului, în perioada 8- 1 3 decembrie
1 9 1 7 (stil vechi), pentru neutralizarea unei mari unităţi din Corpul 29 annată rus, Divizia 7 trăgători, şi
arestarea unor agitatori bolşevici prezenţi în localitate. Părăsind frontul fără aprobarea
comandamentului rus superior, Divizia 7 trăgători intenţiona să pătrundă în Botoşani, pentru a impune
în fruntea Armatei 9 ruse, condusă de generalul Kelcevski, un comitet bolşevic. întrucât materializarea
acestei intenţii ar fi avut grave consecinţe a upra exercitării actului de comandă pe frontul român,
exi tând, totodată, riscul ca oraşul să fie transformat în teatru de confruntare între trupele bolşevi.zate şi
cele fidele lui Kelcevski, am1ata română a intervenit energic pentru îndepărtarea pericolului. Cele
relatate de Sicbitiu sunt confirmate de generalul Stan Poetaş, în cererea adresată Marelui Cartier
General pentru suplimentarea forţelor necesare menţinerii ordinei în Zona eo, precum şi de locotenent
colonelul francez Donope, în raportul său asupra evenimentelor de la Boto, ani, înaintat Misiunii
Militare Franceze în România3 1 . Se cuvine precizat, de asemenea, că evenimentele respective sunt
menţionate de istoricul american G lenn Torrey în lucrarea sa referitoare la armata revoluţionară rusă în
3
România 2 •
Dar, iată raportul locotenent-colonelului loan Sichitiu33 :

No. 41 din 23 decembrie 1 9 1 7
Locotenent-colonel Sichitiu ioan
către
Domnul general Prezan
Comandantul A rmatei Române
Asupra evenimentelor petrecute in zona A rmatei 9-a, În zilele de 8- 13 decembrie, am onoare a
vâ raporta urmâtoarele:
1) Ordinul Marelui Cartier General r�feritor la circulaţiunea automobilelor armatei ruse şi
acel al garnizoanei Botoşani pentru aplicarea stării de asediu, au fost o cauză de enervare a
conducătorilor elementelor bolşevice din Armata 9-a rusâ, care aveau teama că ceva neplăcut li se

H

A.M.R .. fond 383 1 . do ar nr. 1 0 1 6. f. 522.
Ioan Sichitiu s-a nă�cut la 19 ianuarie 1 878, in comuna Rugi, jud. Gm:j. A absolvit Şcoala militară de ofiţeri de ar1ilcric �i geniu
( 1 897- 1 899) ca şef ck promoţie. Şcoala militară de a11i lcrie şi geniu de la Charlottenburg (Gcnn�nia) şi Şcoala Superioară de
Ră7boi ( 1 909- 1 9 1 1 ). şef" do: promoţie. A parcurs toa te treptele i<.'mrhiei militare. ele la gradul de sublocotenent ( 1 899) la cel ele
general d e corp ele armată ( 1 938). De-a lungul carierei de aproape 40 d e ani, a indeplinit eli feri te funcţii el<.: răspundere. intre care
amintim: şef" de stai major al Diviziei 2 inf"anterie, cu care a pa1iicipnt la biHălia de la Mărăşcşti. ofiţer de legătură pe lângă
Annata 9 rusă, �cfu l Secţiei operaţii din Marele Cani<:r General ( 1 9 1 8- 1 920). prof'esor la Şcoala Superioară el<.: Război ( 1 92 1 1 926), insp<.:ctor gmcml ue annat<i, comandant a l Brigii;ii 1 2 <H1ilerie, .;omanuant a l Corpului 1 armată. şef" a l Marelui Stat M ajor
( !Cbruarie-noiembric' 1 93 7 ). A trecut în rc;ervă la 1 februarie 1 93X. A deţinut p011ololiul Agriculturii �i Domeniilor ( l 4 ianuarie
1 94 1 - 1 9 man ici <J42 ) in cabinetul pre?iuat de Ion Antonescu. din care şi-a ual demisia. prnnunţandu-se împotriva angajării
masive a armatei pe Frontul de est. Paralel cu activitatea de comandă �i didacticft, a desfăşurat o bogată activitate teoret ică.
a linnfmuu- 'e ca unul dimre cxpnnenţii gândirii militare românc�ti din perioada imerhclică. Din lucrările publicate, amintim:
Coq)l{/ de m-nwl<i 1i1 hâlcilie ( 1 92 8 ). Dc:fi'nsiwt şi manl'\Tll forurilor de arlii<!riC' ( 1 934 ), Câ!ău:a ofiremlui ( 1 936), Ei<'IIWnle de
stmlc>gie ( 1 936). Pentru meritele ;ak. a fost distins cu numeroase ordine �i mcdalii române:;ti şi străine. 1..<1 24 septembrie 1 946 a
fost j udecat. arestat �i condamnat, sfârşinuu-şi viaţa în închisoar�a ele la Aiud. la 29 aprilie 1 952. ( Petre Otu, Teofil Oroian, Ion
Emil, Pe1:wnali!â[i a/c> gândirii mifilare românrşli, Editura Academiei de Înallt' Studii M ilitare, Bucureşti, 1 997, p. 24 1 -246).
3" A.M.R., fond 383 1 , dosar nr. 1 0 1 8. pp. 202-204.
3 1 Ibidem, r 1 52- 1 54.
32 Glenn E. Ton·ey, op. cii., pp. 95-96.
33 Ibidem. dosar nr. 1 1 33, r 42-50.
2"
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pregăteşte, mai ales că aceste măsuri corespundeau cu sosirea în localitate a unei companii
ucrainene.
2) Teama bolşeviştilor a avut ca efect fuga multora din ei, pe de o parte; pe de altă parte, o
circulaţie vie din Botoşani spre .fi·ont a elementelor bolşeviste, pe care n-am putut-o împiedica
complet.
În ziua de 8 decembrie, la ora 10, am fost anunţat de către subşeful de stat major că pivizia 7a trăgători a fost pusă în marş. fără ordinul comandamentului, cu direcţia spre Botoşani. In ordinul,
în copie, trimis de acea divizie, se arăta că în seara de 8 decembrie divizia va staţiona în zona Vlădeni
- Gorchineşti - Ciungani - Bursuceni.
3) La această informaţie, eu, Împreună cu dl. comandant militar al districtului, am luat măsuri
de a a supraveghea mi. carea acestor trupe, prin puternice patrule de ofiţeri de la Şcoala de
Cavalerie, şi a le bara drumul spre Botoşani cu unităţile disponibile de ifl:fanterie (o companie
vânători, două companii din Regimentul 34 cu şase secţii mitraliere), Împingând aceste unităţi, chiar
în seara de 8 decembrie, la Cătămărăşti şi Stânceşti, pe cele două direcţiuni de Înaintare ale Diviziei
7-a trăgători.
În acelaşi timp, trei bata/ioa ne de elevi din Şcoala de Infanterie cu 1 400 baionete, erau gata de
plecare la cel dintâi ordin.
4) Pentru ziua de 9 decembrie, s-a hotărât dezarmarea acestor trupe (regimentele 25, 23, 27 şi
28 trăgători).
Trupe române disponibile pentru această operaţiune: un batalion i1�{anterie cu o secţie
mitraliere; trei batalioane elevi Scoala militară cu 30 mitraliere; escadronul Scoala Cavalerie cu o
secţie mitraliere; un escadron di� Regimentul 1 Călăraşi cu o secţie mitralier�; una baterie artilerie
din Şcoala de Artilerie.
La ora 8 dimineaţa, trupele Diviziei 7-a trăgători erau Înconjurate în cantonamentul lor şi
somate să lase armele, întrucât trecerea armati prin tară nu le este permisă.
5) Însoţind pe dl. general Poetaş, car� sosis� în noaptea de 9 decembrie, ne-am transportat la
Brehuieşti, unde era cantonat Regimentul 28 trăgători, pe care, somându-1 să depună armele şi să
plece mai departe, fără arme, sau să intre În cantonamentele de pe front, cu arme, aceştia au refuzat
să ia vreo hotărâre, până ce un membru al comitetului lor nu va fi luat înţelegere cu organizaţia
bolşevistă de la Armata 9-a.
După Încercări zadarnice de a-i convinge de bunele noastre intenţiuni, dl. general Poetaş a
convenit să aşteptăm ca să se ia înţelegere cu comitetul bolşevist din Botoşani.
Personal, am Însoţit un individ din comitetul Regimentului 28 1a Botoşani. unde am fost chemat
de preşedintele comitetului pentru a le arăta intenţiunile comandamentului român.
6) Din întrebările ce mi s-au pus de preşedintele comitetului, praporcicul Sofronov. ales În
aceeaşi seară comandant al trupelor bolşeviste din Arma/a 9-a, am Înţeles clar scopul ce se urmârea.
Era o ameninţare la adresa României şi tendinţa ce aveau bolşeviştii de a suprima comandamenlul
legal al Armatei 9-a.
Mi s-a cerut socoteală:
a) Pentru ce am adus trupe În Botoşani şi pentru ce aceste trupe i-au somat sâ depună armele;
b) Pentru ce in Botoşani s-a aplicat starea de război ş·i atâtea patrule umblă ziua şi noaptea pe
stradc>, că această de�fi.işurare de.forţe esle o amenintare a siguranţei lor:
c) Pentru ce nu sunt lăsaţi să circule liber În automobile şi penlru ce li se aduce lor restricţiuni.
pe când ofiţerilor Cartierului li se lasă liberă circulaţia;
d) Pentru ce se Împiedică adunarea În grupe mai mari de zece pe strade;
e) Pentru ce s-au arestat 50 soldaţi ruşi. pen/ru care singuri au declm·at câ nu aveau acte
pentru swhilirea identităţii lor etc.
Acestea au fOst Întrehiirile esenţiale ce mi s-au pus, imerpret fiind un individ ce vorbea
române.yte .�·i care lucrase 5 ani la . . Steaua Romlinâ " lll Câmpina (c>m german de origine).
7) Dupâ 1 orei şi 30 [de minute} de convorbire cu aceşti bol.yevici murdari, ohm::;nici ,� i
inrlrr/::;neţi, le-mn pus chestiunea nc>ted, cerând sâ-mi arate clar scopul unnărit cu aducerea Divi:::iei 7a trâgâtori şi retragerea acestor trupe sau dezarmorea lor imediaf(i. Răspunsul l-am cerUl Într-o orri.
8) După trecerea termenului fixat, am fost rugai să amân primirea răspunsului până la ora 5,
când va avea loc o conferin(ă 1i1 care se va discula. din nou, chesliunea aceasta. La conferinţei urma
să ia parte: comisarul ucrainean - căpitan Bielelzki; comandantul mmatei; şeful de stat major:
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subsemnatul şi biroul comitetului bolşevist. Până la ora 5, o Întrunire a bolşeviştilor a avut loc pentru
a formula răspunsul ce l-am cerut.
Între timp, la ora 2.30, am primit ordinul Marelui Cartier General român, ca răspuns al
convorbirii telefonice ce-am avut cu dl. general Lupescu, subşeful de stat major, în care se specifica:
"
,.A nu se dezarma fără voia lor, nici chiar trupele care au părăsit Fontul fără ordin . Ca urmare a
acestui ordin, trupele noastre, care suferiseră mult de frig, mai ales elevii şcoalelor militare, au fost
retrase În cantonamentele lor, lăsândposturi puternice pe direcţiunile ameninţate.
9) La ora 6, în ziua de 9 decembrie, a avut loc conferinţa despre care se face menţiune, in care
mai mult de două ore s-a făcut proces atitudinii României, situaţia sa politică faţă de Marea Rusie şi
Ucraina, precedat . fiind acest proces de un duel politic Între reprezentantul ucrainean - căpitanul
Bieletzlc'i - şi biroul bolşevist, care s-a terminat printr-un acord ce urma să stabilească condiţiunile cu
privire la retragerea de pe .front a trupelor Rusiei Mari.
Retragerea celor opt divizii, compuse din elemente din Rusia Mare, trebuia să înceapă imediat
ce se va fi fixat, de acord cu subsemnatul, itinerariile de urmat, modalitatea aprovizionărilor. etapele
pe esaloane etc.
În ceea ce priveşte atitudinea Românieifaţă de evenimentele politice ce se desfăşurau în Rusia.
mi s-au pus întrebările:
a) Cum înţelege România situaţia sa faţă de Rusia Mare;
b) Situaţia politică a Românieifaţă de Ucraina;
c) Dacă România recunoaşte pe Sofronov ca (sic!) comandant al forţelor bolşeviste de pe
frontul armatei;
d) Mi s-au repetat chestiunile puse cu câteva ore inainte şi pe care le-am arătat mai sus.
In cursul discuţiunilor care au avut loc şi care ar putea ilustra prea bine o pagină a acestor
vremuri nenorocite pentru neamul românesc, n-am cruţat nimic pentru a învedera acestei bande de
tâlhari de drumul mare crima ce comit faţă de umanitate şi, În special, faţă de România, care, trădată
la început de ţarism, e părăsită de democraţia rusă in mod mişelesc, şi fără a-i sati iface indeajuns
crima, acum vor s-o sugrume, punându-i mâna În gât.
l-am făcut să inţeleagă că România nu va tolera nici o ameninţare, nici o agresiune şi că vom
muri până la unul, dar laşitatea lor nu va rămâne nepedepsită.
1 O) Tonul răspicat şi categoric cu care aceşti bandifi nu erau obişnuiţi din partea alor lor, i-a
făcut să inţeleagă că nu ne jucăm cu vorbele, ci vom trece la .fapte, aşa că au renunţat la un
ultimatum. cuprinzând şapte puncte, ce voiau să-mi predea şi pentru care i-am .făcut atenţi că nu au
nici un drept săfacă proces României, singura care are dreptul săjudece.jaţă de istorie, trădarea lor.
Umiliţi, dacă asemenea oameni pot fi, au fost cu totul dezarmaţi şi n-au mai Îndrăznit să-mi
ceară altceva decât să intervin să libereze 50 indivizi arestaţi de poliţie ca suspecţi şi să le permit a
aduce în oraş un regiment de bolşevişti, mulţumindu-se În cele din urmă cu 80 oameni armaţi, pentru
paza lor proprie.
Am re.1pins categoric, În ziua de 1 0 decembrie, toate cererile lor, asigurându i că pentru paza
lor. trupele noastre din gamizoanâ mr Îngr[ji, cum Îngrijesc şi pentru cetă{enii româ n i.
1 1) Sosind În garnizoană colonelul ji-ancez Donope. cu Însiircinarea de a aresra. cu ajutorul
ucrainenilor, bolşeviştii din ora.,1·. pentru a se reda comandamentului toată libertatea de ac(iune, nu �·i
a putut Îndeplini misiunea rÎ1 z iua aceea, din cauza nepregăririi acesrei acţiuni de către comisarul
ucrainean, care nu făcuse nimic pentru a cunoaşre situaţia locală şi domiciliul bolşevi,�tilor de seamă.
aresrarea urmând a se . firce noaptea. din care cauzii operariunea a fost amâ na tă.
12) Ordinele Marelui Cartier General cerând ca. cu Începere de la acea dală (1 2 decembrie) .
să nu se m a i permitâ la nici o trupâ armată părăsirea .fi"ontului .y i r ra versarea teritoriului, am luat
lrotărfrrea, de comun acord cu comisarul ucrainean, comandantul arma rei şi şe.fit! de stat major. ca În
aceeaşi sear/i (1 2 decembrie) să fie arestati toţi bo1.ye1 'i�·tii aflaţi În ora;Y şi comite/It/ bolşe1'ist.
punundu-se stripfrnire pe toatii telegrafia F.F. [fărâ.fir - n.n.S. B.]. compania de automobile etc., iar in
·

-

.

.

ziua de 13, la ora 8, .wi se procede�e la dezarmarea rrupe/or Diviziei 7-a trrigcirori, camonatâ cu câte
un regiment În satele Cucouini. Mândrr!şti, Vlădeni, Brehuieşti.
1 3) A restarea s-a executat la ora 3 noaptea. fără niciun incident; pa tru/ele ucrainene au fost
susţinute pretutindeni de pat rufe date de Şcoala de 1n.fa nterie.
Odatâ cu ordinele date pentru arestarea bolşeviştilor, s-au luat măsuri energice pentru a
Împiedica fuga lor din oraş, oprindu-se cu desăvâ rşire circulatia din oraş 5pre exterior. În .felul acesta
au putut (i prin5i de către posrurile de control unii bol5evişti ce căutau sâfugâ În automobile.
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Numărul celor arestaţi, mare la început, s-a redus treptat prin triajul făcut de comisarul
ucrainean, măsură ce a înlesni! scăparea multora dintre ei, fără a se fi obţinut alt rezultat decât acela
de a vedea astăzi toate serviciile descompletându-se, ca urmare a propagandei continuată de cei
liberaţi.
A rămas nearestat comandantul bolşevist Sofronov, căruia am credinţa că i s-a înlesnitfoga de
către Însuşi comisarul ucrainean. Nu e admisibil să nu i sefi cunoscut domiciliul pentru că nu dormea
două nopţi în acelaşi loc; acest individ trebuia urmărit pas cu pas, la orice oră din zi şi din noapte.
Cei arestaţi au fost închişi la Şcoala de Cavalerie, sub paza elevilor acelei şcoa/e, până În
seara de 14_decembrie, când au fost conduşi la Iaşi sub escortă româno-ucraineană.
1 4) In ziua de 13 decembrie, la ora 8, a început acţiunea de dezarmare a trupelor Diviziei 7-a.
A u fost disponibile pentru această operaţiune: patru batalioane din regimente/e 34 şi 36; un
batalion de elevi ai Şcolii de lnfanterie cu o companie de mitraliere; un escadron cavalerie cu o secţie
mitraliere şi un pluton de elevi din Şcoala de Cavalerie; două baterii de artilerie.
La ora indicată, câte un batalion a Înconjurat satele Vlădeni, Brehuieşti şi Cucorăni, iar o
companie supraveghea satul Mândreşti, un batalion de rezervă.
Câte o baterie se găsea la detaşamentele Vlădeni şi Cucorăni.
Regimentul 26, cantonat în Cucorâni, a depus arme/efărâ rezistenţă, la ora 1 1.30.
Regimentul 28, cantonat la Brehuieşti, respingând cererea de a preda armele, a primit trupele
noastre cu focuri de arme/, la care, răspunzând, s-a procedat la dezarmare cu forţa. Din primul
moment, grupe izolate au Început sâ predea armele, asţfel cii pe la orele 15, 3-400 arme fuseseră
culese de trupele noastre (Regimentul 38 infanterie). Restul Regimentului 28 trăgâtori, strâns
deaproape de infanteria noastră, continua rezistenţa În colţul sud-vestic al satului, la biserică şi
primărie.
Regimentul 2 7 trăgâtori, cantonat /a V/ădeni, se găsea la ora 1 1. 30 strâns Într-un cerc de 200
m diametru maximum de trupele noastre, care, cu mitralierele în opt puncte ale acestui cerc, aşteptau
rezultatul parlamentări/ar.
Situaţia era extrem de critică: o singură lovitură de puşcă era deajuns să provoace cel mai
oribil carnaj.
Chemat de maiorul Mihail la faţa locului şi, însoţit de acest ofiţer, am intrat În cercul
răzvrătiţi/ar, pentru a-i convinge că orice rezistenţii le-arfi inutilă.
Ameninţaţi fiind de câţiva dintre ei şi cum de bunăvoie ne dădusem prizonierii lor, am trebuit
să le promit transportul cu calea .ferată cu arme şi bagaje; asifei am reuşit să plecăm din mijlocul /ar.
Acest regiment, înştiinţat la ora 3 că nu s-a aprobat transportul lui pe calea ferate/, a fost
somat ca intr-o jumătate de oră să predea anne/e.
Ceaţa deasâ împiedica e întrebuinţarea artileriei: văzând că ne apropiem de sjărşitul zilei şi
cum nu ern un moment de pierdut, deoarece ni se semna/ase că şi Divizia 1 trăgători a părăs it
ca n tonamente/e fârâ voie, subsemnatul a dat ordin ca, cu câte un tun adus la 2-300 m de liziera
sa telor B rehuieşt i şi Vlâdeni, sâ arunce p ro iectile În centrele de rezistenţă ale Regim ente/ar 2 7 şi 28.
S-au tras 2-3 lovituri in Breh u ieşti şi 5-8 lo vit uri În V/âden i.
Rezultatul a fost cererea imediatâ (/ acestor regimentf' de a preda armele. evitându-se a. tj(:/ o
ciocnire siingeroasă În Vlădeni şi aducerea la simtul re/itâtii a Regim en tului 28 din Brehuieşti.
Din nefc'ricire, la Brehuieşti tunu! n-a .fost la timp intrehuinţat de comandantul deta.yam en tu lu i,
/ocotenC'nt-colonel 1/iescu din RegimC'ntul 36, carC' a dat d01•e::: i dC' m ultâ

s!cibiciune. expunându-şi

la pierderi inutilf'. A trebuit i111e1w:ntia directă a subsemnatului .�· i a dl. genf'ml Poetaş, pe111r11
a aju ng e rC'pC'de la bun sfârşit.
15) La om 8 smm, regimeme!e 26, 2 7 )'i 28 cmu de::.armate: rr'imânea de de:::arnwt Regimemul
2 5 U/11/0iwt În Mândreşti
trupele

Cu aceustâ

OJ!emtiune. am centi \ 'Oie d- !ui. geneml Poetaş ·>·i-mn În.wircinat pe locotenent

colonel Nicule�cu de la Regim entul 34 infim terie, care dovedise Wct şi energiC'.

De:::amzarea trC'buia .\'(i se execute chiar În noaptea de 1 3 spre 1 4 decembrie. ceC'a ce s-a .fii cut
.fârti rf':::istcn[â din partea Regim f'ntului 25, swprins de t l'lljif'le noastre În cantonament.
/ 6) A rmele luate de la trupC'Ie ruse au .fost depo::: itate În mgoane. În garii: unele regimente au
.făcut neutili::a bi/e armele. mitraliere/e şi aruncătoare/e de hombe, luându-le m eca n ism ele de
închidere.
1 7) După dezarmarea trupelor Divi::iei 7-a, din partea C01pulu i 2 9 armatâ, căruia apar{inea
această divi::ie. am primii un ultinwtum, cerând imediata elibem re a bo!.>·eviştilor arestati .� i
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Înapoierea armelor Diviziei 7-a, fără de care "lupta fratricidă " trebuia să Înceapă. Ordin a fost dat
Diviziei 1 să înainteze spre Botoşani. Divizia 1 a refuzat executarea acestui ordin şi două din
regimentele acestei divizii au depus armele fără rezistenţă. unul chiar le-a predate postului de
jandarmi din Băneşti.
O brigadă din Divizia 1 cu artileria diviziei, după insistenţa comandantului armatei, fusese
lăsată sij treacă cu wm.e şi bagaje.
in zilele următoare, s-au dezarmat Divizia 3-a trăgători Turkestan şi o brigadă din Divizia 3-a
trăgători Caucaz.
Acestea sunt, În rezumat, evenimentele petrecute la A rmata 9-a rusă în zilele de 8- 1 4
decembrie, p e care le supun aprecierii dumneavoastră, c u credinţa că ele vor putea setvi atunci când
se va scrie istoria acestor zile, cele mai nenorocite prin care a trecut vreodată neamul românesc.
Ofiţer de legătură pe lângă Armata IX-a rusă
Locotenent-colonel (ss) Sichitiu

DEC E M BRE 1 9 1 7 :
TROU PES RUSSES BOLC HEVIQUES M EN ACENT L E BOTOŞANI
(Resume)
La fin de 1 'annee 1 9 1 7 a trouve la Roumanie dans une situation critique. Avec le territoire
ampute, couronne des annees bolcheviques, notre pay s'est confronte avec un nouve! danger, celui
repre ente par les troupes russes de Moldavie (environ un milJion des militaires) trouvees - suite ceux
deux revolut ions de la Ru e - dans l 'entiere decomposition. Dan ces conditions, l 'annee roumaine a
intervenu energique pour mettre fin aux tendances d 'immixtion des bolcheviques dans les travaux
intemes de l 'etat roumain et des actes de violence specifique pour le retrait d'une annee desorganisee.
Les troupes russes qui se retiraient du front ont ete desarmees et evacuees ur Prut, a insi que jusqu'ă la
fm du mois fevrier 1 9 1 8 le territoire de la Moldavie est rentre sous l ' autorite du gouvemement
rownain. Si ces unites rus e ont ete d'accord avec les conditions posee par la partie roumaine (depose
des armee , embarquements dans des trains avec la destination Russie etc.), des autres se sont
engagees dan des confrontation violentes comme exemple, au Galaţi, Paşcani, Mihăileni. L'article
mentionne presente un rapport du lieutenant Ioan Sichitiu, officier de liaison autres de 1 'Annee 9 russe,
concemant les evenement deroules dans le jours de 8/2 1 - 1 3/26 decembre 1 9 1 7, au Botoşani, comme
suite de la presence en zone de plusieurs unites russe bolcheviques.
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Ioan M I H A I

FRAGM ENTE DIN ACTIVITATEA I NSTITUTl i LOR
DE ÎN DRUMARE SI CONTROL ALE ÎNVĂ TĂMÂNTULUI
BOTOŞANEAN I N AND 1 9 1 8- 1 948
'

..,

A

'

R

ăzboiul şi, Î11deosebi, refugiul în Moldova au înrăutăţit situaţia învăţământului botoşănean,
de pe unna cantonamentului annatei foarte multe unităţi şcolare având de suferit, în special
cele din mediul rural.
Î n 1 9 1 8 Revizoratul Botoşani plătea trei persoane: Ion D . Drăgan ( revizor şcolar şef), Ioan D.
1
Botez ( ecretar) şi Eugenia Grigoriu ( ecretar) , pentru ca, în 1 9 1 9, să avem un nou revizor şcolar:
D.T. Dumitriu, numit pe 1 Ianuarie, copi t fiind acelaşi Ioan N. Botei . Noul revizor îşi lua atribuţia în
serios, deoarece constatăm că în februarie 1 9 1 9 inspectează 1 6 localităţi şi 22 de învăţători, de la el
având şi calificativele acordate celor inspectaţi; a tfel, avem doar două de Foarte Bine, 8 de Bine, 4 3
Mulţumitor, 5 - Slab şi I - Foarte Slab (pentru două cadre didactice nu s-a dat calificativ) . Situaţia se
menţine . i în martie, când inspectează 1 3 şcoli, cu 1 9 învăţători (2 - F . B . , 8 - B . , 4 - M ., 5 - sf
Î n perioada interbelică trebuie amintit că, din 1 9 1 9, prin Legea de organizare a M inisterului
Educaţiei Naţionale, Cultelor şi Artelor se prevedea că şcolile publice şi particulare puteau fi
controlate de directorii din minister, de inspectorii generali , i inspectorii de specialitate, de inspectorii
de circumscripţie şi de revizori şcolari ( un prim început de descentralizare), iar prin Legea din 1 936 se
reorganizează inspecţia şcolară, la nivelul mini terului şi revizoratelor , col are.
În primul deceniu interbelic Inspectoratul Şcolar Boto , ani, pe lângă inspecţii, realiza "tablouri"
( tatistici 5 ) diverse, în special referitoare la construcţiile şcolare6 sau elevi şcolarizaţi, trimitea
7
obligatoriu rapoarte către Prefectură şi alte sarcini specifice in tituţiei; pentru aceasta, în 1 922, de
exemplu, revizorul şcolar ela a l C. Romanescu era plătit cu 900 lei leafă, la care e adăuga un por de
scumpete de 300 lei, Dimitrie Fetcu, revizor şcolar ela a a T r-a primea 600+300 lei, ubrevizorul , colar
8
Gh. Cumpătă, revizor şcolar, clasa a 1 1-a, 600+300 lei, iar secretarul C. Botez, 300 lei leafă . Ace . tia
fom1au . i personalul Revizoratului Botoşani în 1 922, suma totală plătită de Minister Revizoratului
şcolar Botoşani era de 3 8 1 O lei (în care 2400 însemna leafa, 1 200 sporul de scumpete, iar 2 1 O chiria ).
9
Transportul cu căruţa/trăsura era decontat cu 3 lei!krn , uneori diumele nu erau aprobate, cum se
10
întâmplase cu fostul revizor Mihail Vasiliu . Numărul inspecţiilor realizate era relativ mare ( 1 7 , de
exemplu, făcute de rev. şc. clasa a I l-a Gh Cumpătă, în septembrie 1 922, 1 2 realizate de revizorul
11
şcolar I . C . Romanescu, în Oct. 1 922 etc . ) . In 1 923 persona lul de control al Revizoratului cuprindea
. •

1

Dosar 7/ 1 9 1 8. lila 90, Fond Fond Prelectut-;J Judeţului Botoşani. Serviciul J udeţe-an al Arhivelor Naţionale Botoşani ( n

conlinuarc s e v a cita: S.J . A . N . Botoşani ).
1 1bitlem. lila 3 1 7 .
1 Ibidem

. l il a 382.

4 Ibidem .

li la 408.
Î n Dosar nr. R/ 1 9 1 9 se poatL' urmări 11llm5rul de copii pc comunele rurale care frecventau şcoala. sau tabele cu elevi înscrişi pc
strf11.i ( Bnto�ani) p[mft în anul şcolar 1 93 8 - 1 939. Fond I . S . J . . S .J . A N . Botoşani.
'
' Vezi. ca exemplu. Tail/oul col/s/mcţitmilor şco lar(' IÎifocmir pe ziua tii! 1 Scp!emhrie I Y24. Dosar 9! 1 93 1 . filele 2-4. Fond I.S . .I ..
S . J . A . N . Botoşani.
5

7

O statistică utilă a elevi lor şi construcţiilor şcolarL'. ca exemplilicare. în Dosar. nr. 1 1 1 1 928. lilele 3-6. Fond l . S ..I . . S . J . A . N .
Botoşan i.
'
Situaţia �alarii lor. chiri<:i �i alocaţiei de scumpete, cotmmicatft M i nistrului prin adresa 591 din 06. 1 1 . 1 922. Dosar 1 / 1 922. fila
28. Fond I.S.J., S.J.A . N . Botoşani.
9 V ezi Dosar cii. supra, filele 22
111
11

şi 24.

Ibidem. li la 29.

Ibidem, f ila 46 ( Tablou de inspecţii la şcolile primare. circumscripţia Dracşani, subrev. şc. Gh. Cumpătă). pentru I.C.
Romanescu. vezi fila 1 82 .
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pe Constantin Tighiliu,
revizor şcolar clasa 1 , mai vechii revizori clasa a I l-a O . Fetcu si
'
' Gh. Cumpătă
2
şi secretarul Botez 1 .
La mij locul perioadei interbelice, în anii grei ai crizei, un revizor şcolar care trebuie amintit
pentru profunda lui implicare în problemele învăţământului botoşănean a fost !. R. Ionescu. El cria
des, pertinent şi în ziarul "pentru interese locale" - Săptămâna 1 3 , fiind un apreciat profesor de filozofie
al Laurianului interbelic şi un renumit orator al Botoşani lor. Un alt şef al Revizoratului şcolar Boto . ani
pe vremea crizei a fost Ioan Jgnat. De pe vremea lui exemplificăm o inspecţie specială ţinută Mariei
Mihalciuc, învăţătoare la Şcoala de fete nr. 3 din Botoşani, de către inspectorul ! . Dimitriu, pentru a se
vedea care erau a pectele vizate în epocă. Astfel, urmărindu-se lecţiile ţinute la ela a a IV -a şi clasa a
VI I-a se constata că " . . . d-na M ihalciuc este stăpână pe metodă şi, pe lângă ţinută, ton şi modul de a
pune întrebări . . . ştie să ţină c lasa atentă, vioaie, di ciplinată" . Se urmărea educaţia profesională aşa
cum rezultă din cercetarea statului personal, apoi activitatea extraşcolară ( " . . . face lucruri manuale
foarte frumoase cu elevele clasei a I V-a şi a V l l -a, ia parte activ la Cercurile Culturale, ţine conferinţe
şi lecţii practice . . . ), activitatea de perfecţionare ( "este abonată la mai multe reviste pedagogice şi, în
prezent, citeşte cărţile respective pentru depunerea examenului de înaintare . . . ), încheindu-se cu
poziţionarea ocială: "este o bună prietenă a colegelor de la aceiaşi şcoală şi este mult stimată de
ceilalţi colegi şi de intelectuali în cercul său de cunoştinţe, ca şi de părinţii elevilor . . . " 14 •
Proce ele verbale de inspecţie oferă date importante referitoare la starea de fapt a şcolilor
inspectate. Ce scriau revizorii şi subreviziorii de-atunci? Exemplificăm, prin câteva fragmente din cele
notate de subrevizorul C. I ordăchescu la cumpăna anilor de vârf ai crizei - 1 93 1 - 1 932 - " . . . am găsit
personalul didactic la datorie, iar elevii prezenţi pe clase . . . Rog pe d-1 Director al şcoalei a îngrij i ca
c lasele să aibă un aspect mai atrăgător, împodobind pereţii cu tablouri şi lucrări de-ale elevilor, iar
ferestrele de glastre cu flori îngrij i te de elevi " 1 5 sau " Şcoala are local propriu . . . Clasele erau bine
încălzite . . . Şcoala are nevoie de reparaţii. Mai ales burlanele şi ulucele . . . " 16, apoi, scriind maliţios,
supărat pe negăsirea directorului: " . . . nu ar fi trebuit să părăsească şcoala, când ştia că l ipseşte de la
cursuri încă o învăţătoare - bolnavă. Este invitat, ca înainte de orice alte l ucruri, poate nu atât de
urgente, să procure şcolii neapărat un ceas bw1 ca să nu mai fie puse organele de control în neplăcuta
situatie de a discuta cu domnii învăţători asupra nepotrivirii ceasurilor ce fiecare poartă în buzunar
" 1 1 . Inspectând şcolile de fete nr. 1 şi 2 din Botoşani, pentru a urmări de fiişurarea programului
dedicat zilei de 24 Ianuarie, scria că "programul este bine alcătuit, mai ales la recitarea poeziilor,
câteva eleve s-au distins în mod deosebit . . . " dar, în spiritul naţional interbelic, insista şi ca " . . . pe
viitor, rog pe doamnele organizatoare, ca rolwile caracteristice - naţionale, să fie încredinţate numai
româncelor de origine, deoarece am observat încă o dată cât de nepotrivit sună cuvintele ce le rostea
«Românul» din pie eta reprezentată de elevele Şcolii nr. 1 , în gura unei evreice . . . " 1 8; la câteva zile,
inspectând Şcoala mixtă din Tg. B ucecea, în ziua când la toate clasele se preda lucrul de mână şi lucrul
de atelier, recomanda " . . . să se facă mai multe lucruri de utilitate imediată: ciorapi, mănuşi, genţi, iar
cusătwile omamentale în culo1i să fie numai în stil naţional . . . Se va interveni de a emenea către
primărie comw1ală a procura numaidecât <i maşină de cusut modemă şi în stare bună de funcţionare
" 19 . Î ncheiem exemplificarea cu profundele şi actualele cuvinte scrise cu prilejul inspecţiei făcută
Şcolii din Flămânzi, pe 27 mai 1 932 când, luând apărarea fostului învăţător C. Maxim, atunci
pen ionar, reclamat pe diverse motive, după ce amintea realizările acestuia ( un măreţ local de şcoală.
un monument al eroilor, o fi·umoasă sală de spectacole) scria: . . . N înţelegeri le dăunează puterii de
"

12 lhid!'m,
11

lila 57<J.
Ye1.i. ck exemplu. Săp1ănuina. An 1 . . nr. 42. :!8 August 1 93 3 . pp. 1 -2 ( anicolul f'i·cn ·en{a şco/ani ): Săp1ămâna. an 1 1 . nr. 69. 6
M;u1ic 1 934. pp. 1 -2 şi Sâpf(imâna. An 1 1 . nr. S2, p. 1 ( a n . Sfll'<' o pedagogii' românealttl ): Sâplâmâna. An 1 1. nr. 1 0 1 . 6
Octombrie 1 934 şi Scipf(/mcina. An IV. nr. 1 95 . 4 August 1 93 6 (;u1. Şcolile> .wpcrioare (ârâii<'Şii ) etc. Despre aceasti'l ultimi'1 temi'1

j

redactează si o ca11e cu acelasi l i t l u.
"
Copie du xi Procesul -verb;l i de' inspcqic. în Dosar 9/ 1 93 1 . li la 1 1 6. Fond I . S ..I . . S . J . A . N . Boto�ani.
L'

Copie după Proct'oul-verbal de inspecţie nr. l l t9 Decembrie 1 93 1 . inspecţie llicută la Şcoala de băcţi din Tg. Ştdăne�ti. in
Dosar 9/ 1 93 l . lila 1 6. Fond I . S . J . . S . J . A . N . Botoşani.
..
1'' Copie după Procesul-verbal de: i n>pc'Cţic din 26 Ianuarie 1 932. rmliL.ată la Şcoala Pri marii M ixtă .. A. Başoti1 . com Cucorăni. in
Dosar 9/ 1 93 1 . 1ila 1 8 . Fond I . S . J . , S .J . A . N . Botoşan i.
1 7 Ibidem.
"
Copie dupii Procesul-verbal de inspecţie din 24 Ianuarie 1 932. în Dosar 9/ 1 93 1 , li la 20. Fond I.S.J., S . J . A . N . Boto�a n i .
1"

Copie după Procesul Verbal de inspecţie d i n 28 Ianuarie 1 932. în Dosar 9/ 1 93 1 , filele 2 1 -22, Fond I . S.J., S.J. A . N . Boloşani.
Pentru alte exemple de inspecţii vezi întreg dosarul 3 1 / 1 93 1 ( P.V de inspecţie din 25 mai 1 932, Şcoala primară Dângeni. la fila

4 1 ; P.Y. din 8 Iunie 1 932, Şcoala d� băeţi "Marchian", fila 53; P.Y. de inspecţie din 2 7 Mai 1 932, Şcoala din Flămânzi, fila 1 1 7
etc . ).
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muncă şi dăunează prestigiului de care avem nevoie, în primu l rând educa�ei nu numai a copiilor, ci şi
a consăteni lor în mij locul cărora învăţătorul trebuie să facă apostolat"20.
Lunar se realizau în anii crizei între 5 - 1 O in pecţii şi una-două deplasări la Bucureşti sau Iaşi.
De exemplu, acelaşi subrevizor C. Iordăche cu efectua: 7 inspecţii în septembrie 1 93 1 2 1 , 6 inspec�i, 5
şcoli "vizitate", o deplasare la Iaşi şi două la Bucureşti, în octombrie 1 93 1 22 , 6 şcoli inspectate în
ianuarie 1 93223 etc.
Dar marea criză îşi făcea simţită prezenţa şi asupra revizorilor şcolari, luni întregi subrevizorul
amintit, ca şi alţii, nefiind plătiţi pentru deplasările efectuate: . . . fiecare deplasare înseamnă cheltuieli
"
destul de simtite, mai ales în aceste vremuri când suntem cu câteva luni în restantă cu salariile24,
salariul de 4557 lei, "de-abia ajungându-i pentru greutăţile famil iale", cheltuielile cu deplasările
începând cu septembrie 1 93 1 nerambursându-i- e nici în aprilie 1 93225.
Influenţa Politicului asupra mersului şcolii" se intensifică cu cât ne apropiem de sf'arşitul
"
deceniului al II-lea interbelic. Astfel, paradoxal, confom1 Legii pentru reprimarea unor infracţiuni
contra ordinei publice şi pentru apărarea ordinei de stat, publicată în ,,Monitorul Oficial " nr. 391 1 7
Februarie 1 938, se cereau declaraţii de la toate cadrele didactice că "n-au făcut parte din fartide
politice, că demisionează din partidele care au făcut parte" , unii senmând că nici nu voi face"2 , deşi,
"
se ştie, declara�i , i prom.i iuni pentru viitor, în domeniul Politicului, sunt cel puţin naive (şi pentru cei
care le cer şi pentru cei care le fac). Pentru întronarea ordinii, se cerea să e ia măsuri împotriva
elevilor care scriau pe ziduri, trotuare, garduri27, unele cereri ale Prefecturii către Revizoratul Şcolar
par, astăzi, cel puţin hilare; se cerea concursul pentru . . . distrugerea cuiburi lor de ciori . . . directorii
"
de şcoli să colaboreze cu primarii cu privire la acea tă operă prin elevii care ar fi indicaţi la distrugerea
cuiburilor şi ouălor de ciori . . . "28 sau pentru stârpirea omizilo�9. Bineînţeles că Revizoratul Şcolar
avea rolul de a potenţa şi verifica respectarea indicaţiilor privind cultul personalităţii Salvatorului "
"
Carol al l i-lea " . . . sunt şcoli primare în care, fie din lipsă de bani, fie din neglijenţă, directorii nu şi-au
procurat portretul M .S. Regelui . . . Cum acesta con tituie o mare vinovăţie (sub!. I.M : ), vă rugăm să
puneţi în vedere ca în timpul cel mai scmt să-şi procure portretul M .S. Regelui . . . "30, activitatea
Străjeriei fiind şi ea ubordonată ace tui cop3 1 .
Preocupările serioase, fire ti, cele pentru asigurarea calităţii învăţământului rămân, odată ce
Revizoratul Şcolar Botoşani atrăgea atenţia ubrevizorilor colari a upra unor aspecte discutate la
Conferinţa de la Ia i cu inspectorul general Con tantin Florescu: " . . . 2. Ni se pw1e în vedere ca
notările ce facem cu ocazia inspecţiilor ă fie reale, căci -a gă it învăţători notaţi cu foarte bine de
multe ori şi la inspec�ile făcute de d-1 inspector au fost găsiţi !abi . . 5. Subrevizorii de control să ia
parte la examenele de absolvire a ela ei a VII-a şi aprecierile să fie j uste, nu de complezenţă . . . 7.
Anchetele cu dată fixă să fie făcute cu multă pregătire şi obiectivitate . . . "32•
Revizoratul Şcolar Botoşani era în 1 938 una din instituţiile care coordona Congresul Ligii
pentru unitatea culturală a tuturor românilor, ţinut la Botoşani, la sfârşitul lunii Iunie. Cei peste 600 de
participanţi ce trebuiau cazaţi pe la ÎJ1stitutoti "pentru ca găzduirea lor ă fie făcută în mod cât mai
mulţumitor"33, trebuiau să vadă şi să cunoască "viaţa spirituală a Botoşanilor în ceea ce are mai
.

'

.

Dosar 91 1 93 1 , lila 1 1 7. Fond I.S.J .. S.J.A N . Bot oşa ni .
Tah/ou de intrebuinfarea zilelor de inspecţie Îll cursul lunii SC'ptC'IIIbrie I Y3 1 , C. Jordăchescu, subrevizor şc ol a r. în Dosar

2" Î n
21

9/ 1 93 1 , li la 56. Fond I . S.J .. S. J. A . N . Boto�a n i .

22 Tahlou de IÎitrchuin{liiWJ :ilclor de inspectie in cursul lunii ortomhrif IY3 1 .

C . Jordf1chcscu. subrevizor şco l ar î n Dosar
,

9/ 1 93 1 . li la 5X. Fond I . S . J . , S..I . A . N . Botoşa n i .
2 ' 1c1blou de intrel>uiii{Orca ::ilelor de illSfJC'C{ie in Clll:l'll l lunii iunuaric /<)32. C. lordă hcsc u . subrcvizor �colar, în Dosa r 9/ 1 93 1 ,
li la 63, Fond I.S.J.. S.J. A . N . Botoşan i .

2 4 lhidcm.
2' Tab l ou

dl.' întrebu inţarea t. i l dor de inspL'CţiL' în cur;ul lunii M a i 1 932. D<>sar 9 1 93 1 , li la 72, Foncl i.S.J .. S.J. A . N . Boto�ani.
de ex empl u , Dosa r 2/ 1 937. 1i kl e � . 5. 6. 7. X . 1 0- 1 1 , 1 3- 1 4 etc., Fond I . S..l . . S .J . A . N . Boto�ani.
17 lbidflll. li la 84.

2" Vc1.i.

1' /hidcm. li la

li la 1 54 .
' " /hit!C'm, fi l ele 1 03- 1 04 .
" Ibidem. p. 1 30 ( .. . . . >erbiiri străj ercşti î nc heia t e cu serbarea RcstaUI<l!iei din 8 Iunie s-au dcslăşurat în tot j udeţul, c a dealtfel î n
2-! Ibidem.

89.

toată ţm-a. în mod cu totul înăl!ător'').

'2 Vezi în î n t reg i me comunicarea Revizoratului şco lar către subrevi?orii şcoimi nr.
11

1 69. Fond I . S..J., S.J . A . N . Botoşani .

1 279 1 /0 3 .06. 1 938. în lhidem, li la 1 22.

Vezi adresa Primăriei comunei Botoşani p1imită la Revizorat pe 23 iunie 1 93 8 cu nr. de intrare 1 3 1 56. în Dosar 2 / 1 937,
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34
caracteristic şi mai autentic " ; pentru aceasta Revizoratul coordona acţiuni ca: dansuri naţionale,
recitări patriotice, "şezători bine studiate şi cât mai aproape de viaţa satului " , "colecţii cât mai
autentice de cântece" ( volum unic, reprezentând o colecţie de folclor din Boto , am), l ucrări de cor etc . ,
toate prezentate î n "costume naţionale sau străjereşti, spre a putea prezenta în uniformă frumoasă î n
35
faţa publicului " .
Prin noua lege administrativă adoptată prin Decretul-lege din 1 4 august 1 938, judeţul Botoşani
a trecut în componenţa ţinl!tului Prut, cu reşedinţa la Iaşi, aceasta însemnând şi o ubordonare ierarhică
pe linia învăţământului. In 20 septembrie 1 940, prin Decretul-lege nr. 3 1 9, au fost desfiinţate
ţinuturile, în fruntea învăţământului boto ,ănean fiind atras, ca in pector general, eruditul profesor 1 . D.
Marin (pentru aceasta a avut de suferit în perioada comunistă), apoi, în timpul guvernării antonesciene,
inspector , colar a fost D. Ardeleanu. Mai amintim câteva nume care apar în dosare, unii obţinând
funcţii de control şi înainte de 1 939: subrev. şcolar N. Romanescu, insp. şcolar Corneliu Buşneanu,
36
subinsp. M. Balan, insp. şcolar de control V. Andrie cu etc. .
Pe acest fond de marcantă instabilitate . i de adevărate purgii interne, în noiembrie 1 939 apărea
o nouă lege referitoare la învăţământul secundar, semnată de ministrul Educaţiei Naţionale, profesorul
universitar Petre Andrei, care preciza că directorii de şcoli şi organele de îndrumare şi control a
învăţământului se recrutează din rândul "profesorilor agregaţi" , numiţi pe bază de examen din rândul
profesorilor titulari ( ei prin1ind un spor de 1 5% şi ieşeau la pensie la împlinirea vârstei de 62 de ani,
37
fiind a imilaţi cu cadrele universitare) . Seriozitatea controlului e menţinea chiar în anii grei ai
războiului, odată ce prin adresa nr. 7564/ 1 2 .02. 1 944, ln pectoratul Şcolar al regiunii laşi trimitea I .Ş.
al judeţului Botoşani "ca Procesele-verbale ale inspectorilor ,i subin pectorilor să nu cuprindă numai
constatări, ci să serru1aleze sfaturile date, di cuţiile avute cu învăţătorii, cărţile citite asupra cărora s-a
discutat . . . lămurirea progran1ei . . . trecerea la vreme a notelor în catalog, a frecvenţei elevilor . . . se va
38
da atenţie cronicii actualităţii, ideii de Patrie şi cultului muncii . . . " .
Pentru a căpa de tăvălugul Armatei Roşii, In pectoratul Şcolar al judeţului Boto ani era
evacuat la Merişani, judeţul Argeş, inspector general şef fiind acelaşi D. Ardeleanu, amintit anterior,
subin pector Oreste Elvădeanu, iar ecretar vechiul funcţionar Botez N. Ioan. Cu încuviinţarea
inspectoratului J udeţean Argeş şi aprobarea Prefecturii udeţului Argeş, instituţia botoşăneană se
in taia din ap1ilie 1 944 în localul Şcolii din Merişani 9. Pentru cei 1 2 funcţionari refugiaţi ai
I nspectoratului (pe lângă cei trei anlintiţi mai su erau 7 învăţători detaşaţi, un contabii-Gherasim
Gherasim şi un impiegat-Dănilă Clemansa) şi pentru familiile lor ( total 32 de persoane) e cerea contra
40
cost pâine, untdelemn, zahăr, făină de porumb, săpun, petrol şi lemne de foc etc.
Seriozitatea
conducerii instituţiei e menţine şi în refugiu, ca dovadă stă Comunicarea către învăţătorii unde se
detaliază pe nu mai puţin de 7 pagini cum trebuie să arate clasa şi şcoala, ce trebuie ă facă învăţătorul,
arătând în ce constă o bună educaţie: " . . . pentru noul an şcolar, vă rog din suflet . . . să trecem eroic
peste toate neajunsurile şi necazurile . . . Nu vreau să fac teorie, dar ştiut este că, în primul rând,
învăţătorul este j udecat şi apreciat după gospodăria interioară şi exterioară a şcolii . . . Nu este nevoie
să se facă numai caJie, este nevoie de educaţie şi aceasta o facem în primul rând prin rându iala
gospodă1iei şcolii înăuntru şi în afară în toate amă nu ntele "4 1 . Unele prevederi sunt de-a dreptul
interesante, fiind pilde şi pentm zilele noastre, de exemplu: " . . . directorul are drept la lemne atâta
vreme cât clasele sunt încălzite, odată ce nu încălzeşte clasele poate opri lemnele pentm uzul personal
. . . tot dintre ei [ e le vi ] să se facă de serviciu la curăţenie în clasă, în cwie etc . . . . pe lângă gardul �colii
, e pol pune flori . . . lotul şcolii să se cultive . . . şcolile să dea la cantină un ceai cu pâine şi mâncare . . .
Nu se vor apl ica pedepse corporale. în special pedepse degradante - cu punerea în genunchi. Î nţelegeţi
că nu se poate pedepsi un elev fără să se producă nemulţumirea din partea părinţ ilor . . . "42 .

J

Î n Nordul Moldovei, în 1 944, jafu l Armatei Roşii şi a l a ltor ,.pescuitori în apă tulbure" a fost
mare. mai ales în judeţ. ,. . . . Local llli de şc oa lă pără s it e, fără pază au fost supuse unui jaf

"

Ibidem.

1 \ lbide111.
1•
17

Dosar 511 943 ( Dosar conţinfmd prOCL'Se vcrba k dc inspecţie din anii 1 94 3- 1 94 � ). Fond I . S .J .. S . .I . A . N . Boto�ani .
M ihai Ioan. Onofrci Ioan. N istoricâ Sorin. Istoria l.iccului . . A ugust 7 i"ehonitt l.aurian ··, ediţia a 1 1-a. 2004. Editura A>.a.

Botoşan i. p. 1 4 5 .

3 ' Dosar 91 1 94 3 . lila 4 1 .
19

411

Fond I.S.J . . S . J . A . N . Botoşani.
Vezi ihidem. llla 5 5 ( Ad resa I . S .J Botoşan i nr. 9755/ 1 2 Aprilie 1 944 )
Dosar 9/ 1 943, li ta 8 3 . Fond I.S.J., S.J.A . N . BOioşani.

4 1 lhidem, filele 77-83.
42 Ibidem.
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nemaipomenit de către mahalagii răufăcători . . . nu erau deloc mij loace de transport, nu erau gardieni
pentru pază, majoritatea localurilor erau ocupate în momentul inventarului de Armată şi nu s-a putut
pătrunde în localuri . . . ", se scria într-un Proces-verbal din 9 noiembrie 1 944, cu prilej ul unui necesar
inventar al şcolilor primare din judetul Botoşani43•
După război şi instaurarea Puterii comuniste controlul asupra elevilor şi profesorilor se
accentua, directorii unităţilor şcolare trebuind să raporteze lunar, conform circularelor Inspectoratului
Şcolar Regional Iaşi şi ordinelor M inisterului Educaţiei Naţionale, starea de spirit a profesorilor şi
"
elevilor" , astfel încât să simtă un control mai accentuat"44, control ce anticipează viitoarea Reformă"
"
"
a Învăţământului, încă din aprilie 1 948, prin nwneroasele "îndrumări" ale I nspectoratului Regional I aşi
si
' M inisterului.
În 1 946, personalul de administraţie şi control al Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani
număra 29 de per oane, inspector [general] fiind Bădăluţă Petru, subinspectori Calmuschi M ihai şi
Dabija Ioan, secretar, acelaşi Botez Ioan, contabil Oana Sultana; alţi inspectori zonali (pe plăşi):
Antonovici Emil, Rotundu Avel, Ţerineanu Ionel, Pope cu Neculai etc45. Schimbările de nume sunt
dese, într-o epocă de profundă instabilitate şi transfonnări.
Prin Constituţia din aprilie 1 948, doctrina şi ideologia comunistă după "modelul" sovietic, în
condiţiile ocupaţiei militare ruseşti, era aplicată "la vârf', legiuitorul prevăzând în art. 2 principiul
"revoluţionar" că "munca este factorul de bază al vieţii economice a statului " , introducându-se, astfel,
în mod voit, confuzia dintre muncă, ca principiu de existenţă universală, şi raţionalitatea muncii, ca
mod de acţiune instrwnental. La 3 august 1 948 imixtiunea directă şi brutală a partidului şi statului a
cuprin . i supra tructura şi spiritualitatea românească, şcoala devenind un instrument de "edificare a
noii orânduiri" , obiectivul fundamental al "Reformei" constituindu-1 "educatia comuni tă a tineretului
şi construirea societăţii socialiste"46. În acest sens, întregul învăţământ a dobândit un caracter de stat,
desfiinţându- e toate instituţiile şcolare particulare, iar conţinutul procesului de instruire a fost
interpretat din perspectiva simplistă a concepţiei marxiste cu privire la natură şi evoluţia societăţii47.
Urmărind "comandamentele poporului muncitor", reprezentând "o cotitură istorică " şi plecând ab
fnitio de la teza că "şcoala în afară de viaţă şi politică este o minciună şi o ipocrizie", Legea
l nvăţământului a reprezentat, în acelaşi timp, o transfom1are a scolii (şi a celor ce o slujesc) în sclava
ă
totală a intere elor Puterii şi a ideologiei propagată de aceasta4 , între anii 1 948 şi 1 958 învăţământul
stând sub semnul supremaţiei clare a "modelului" sovietic, impus prin Legea din 3 august 1 948 şi prin
întreg cot1egiul de decrete, H.C.M.-uri şi decizii ale ministrului de resort.
THE FRAGM ENTS FROM ACT JVITY OF G U I DANCE - INS PECTJON
J NSTJTUTIONS IN E DUCATION A T BOTOŞAN I , BETWEEN 1 9 1 8 - 1948
(Su mmary)

The author presents a few aspects of guidance - inspection activities of Reviser Educating
Service from Botoşani, between 1 9 1 8 - 1 948.

" Dosnr 2011 944. fila 1 0 1 . Fonci i S ..I. . S.J.A.N. Boto�nni.
Ioan Mihai. Onofi·ci Ioan. Nistorică Sorin. op. cit. . p. 1 83. notel e 34 1 -342.
'5
Dosar 1 2/ 1 94 6. fila 140. Fond I.S.J .. S.J.A.N. Bot<>�ani.
41' Mon. Of. nr. 1 7713 August 1 94R. p. 6322 ( Decrc·t al Prcl.idiului M .A.N. nr. 1 75 p..:ntru Rcf(mna îm ă[iimântului). S.J.A.N.
Botosani.
:
4 7 CI Ion Gh. Stanciu. Istoria pedagogiei Ma11ual pentru clasa a Xli-a
Şcoli Normale. Editura Didactici! şi Pedagogică,
Bucureşti, 1 990. p. 1 46.
" Vezi a11icolul semnat de profesorul D. M unteanu, Noua şcoală in R.P.R . în Clopotul. An V. Nr. 2 5 1 . Joi. 12 August 1 948. pp.
1 şi 4 .
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Gică MANOLE

NAZISM UL REFLECTAT ÎN PAGINILE REVISTEI
VIA ŢA ROMÂNEASCĂ. ANJ I 1 929 - 1 933
T , a 30 ianuarie 1 933, Paul von H indenburg, presedintele
Germaniei, 1-a de eiJUlat pe Ado l f
'
U H i t ler cancelar al statului german. Î ncepând cu această dată "istoria Germaniei cunoaşte un

'
nou puls spre dictatura celor mai reacţionare forţe politice" . Umanitatea avea să constate pe viu că

nazismul va afecta pacea lumii, va ameninţa integritatea, independenţa . i uveranitatea tatelor
europene. Î ncepea o tragedie nu nwnai pentru Germania, ci şi pentru lumea întreagă. Un studiu
fundamental, care analizează cauzele a censiunii şi instaurării nazismului în Germania îl constituie

cartea prestigioşilor istorici ieşeni Em. Bold şi 1. Ciupercă. Autorii ieşeni subliniază duplicitatea lui
H itler, care a ascuns natura regimului

ău, la care se adaugă elemente de efect în d iscursurile sale

precum: anticomunismul, antidemocraţia, antisemitismul, rasa uperioară, dreptul poporului german de
a stăpâni lumea. Vorbind patetic, studiat, prij init pe batalioanele de asalt sau S . S . , ca si de marea
finanţă, Hitler a reuşit să ia puterei . Î n acea noapte de 30 ianuarie 1 933, J. Goebbel nota În jurnal: "e
aproape ca un vi , ca o poveste. S-a născut un nou Reich. Cei 1 4 ani de muncă au fost încununaţi de
3
succe . Revoluţia germană a început" . Regimul nazist, pentru a impw1e alternativa politicii sale
interne şi externe, a trebuit ă se sprij ine pe i toria naţională. Poporul gem1an a adus o mare contribuţie
la civiliza�a umană, dar desluşirea cauzelor ascensiunii nazismului impun o constatare: continuitate în
ţelurile imperiali mului german. Tocmai i toria ace tui in1periali m care, chiar cu şi fără H i t ler, a
unnărit ţeluri agresive, de dominaţie, subliniază existenţa acestei continuităţi.
Imperiul gem1at1 apărut în

1 87 1 a moştenit toate tradiţiile statului prusac. Î n această epocă

Gem1ania era adevăratul promotor al mil itarismului, iar cultul f01ţei militare a deveni t w1a din
"
4
metodele principale de acţiune" . Lipsa materi i lor prime, a pieţelor de desfacere s-au lovit de faptul că
sferele de influenţă erau împărţite. De aici, lupta grea, îndârj ită pe care Gem1ania a trebuit s-o ducă a
fost marcată de violenţă şi agresivitate. Dezlănţuirea primu lui război mondial a subliniat grad ul de

Primul război mondial nu a fost un război preventiv, ci un
mult timp înainte de izbucnire. Germania lui Wilhelm al I l -lea ( 1 8 88 - 1 9 1 8) unnărea
as ig urarea dominaţiei mondiale, vi ct o ria î mp o tr i va marilor pute ri maritime, slăbirea Franţei,
transfom1are Rusiei într-un h i nterland şi dezmembrarea ei. Î nfrângerea suferită în război creează o
situa ţie grea G em1a niei Cele mai mari greutăţi a le cercurilor conducătoare au provenit din nevoia de a
găsi căi le prin care să se anihi leze luptele sociale, iar pe plan extem, înlăturarea consecintelor
înfrângeri i . Î n acest stad i u lupta pentru anul area prevederi lor Tratatului de pace de la Paris-Versa i lles,
împo t r iva rep ara ţiil or şi limitarea înam1ărilor joacă un rol i mporta nt . Cercurile conducătoare germane
şi-au înd repta t efort uri le spre a convinge poporul german că Gennania a rămas înconjurată de
du!?mani. Acum sunt reînnoite vechile teorii na ţ iona liste care considerau ca ţeluri supreme ale
Gennaniei expan si unea spre Europa Centrală, spre Rusia de Sud etc.
Politica externă a lui Gustav Stresemann "a fost ingenioasă şi de mare anvergură. El a urmărit
să ob ţ i nă pe cale pol itică recuperarea A lsaciei �i Lorena, a Eupcn-Malmedy, a coridorului polonez,
anexarea Austriei, revizuirea planului Dawes şi, în general a sistemu lui de rep ara ţ i i retrocedarea
Saarului, obţ inerea fostelor colonii gennane. anulare Tratatu lui de pace de la Versail les" 5 . Cu aceste
obiective Stresemam1 a mers la Locarno unde s-au sem nat o serie de documente care au oferit Europei
pregătire economică şi m i l itară a Gem1aniei.

război pregă ti t

.

,

,

,

1 Emilian Bold. 1. Ci upercă. Ascensiunea na=ismului (l<J /<) - I <J3r.;. Cum a (ost posibil?. Editura Jun imea, laşi. 1 99 5 . p. 60.

2 Ibidem.
J Ibidem.

4

�

p. 1 .

p. 47.

John Toland, Viaţa lui Ado!f Hitler. Editura Moldova, laşi, 1 995.

voi. 1 . p.

L. A. Bczmcnski. GcnC'rolii f!.ermani cu şi.fârâ ! Iitla. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. 1 962. p. 1 6.
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6
iluzia păcii "situând de fapt, Gem1ania învinsă pe picior de egalitate cu marile puteri" . Acordurile de
la Locamo au avut o mare însemnătate pentru Gem1ania: aceasta are posibilitatea să intre în Liga
Naţiunilor, să ocupe w1 loc pennanent în consi liu, unde revendicările sale teritoriale şi de înam1are
puteau fi expuse deschis. A liaţii recunoşteau fonnal Germaniei rolul său de mare putere - locul său în
7
Consiliu Ligii exprima această realitate - se elimina deosebirea j uridică dintre învingători şi învinşi .
Criza economică dintre

1 929 - 1 93 3 a atins puternic prosperitatea Genuaniei: din cauza crizei

ea n-a mai avut unde să-şi exporte produsele industriale şi nici de unde ă împrw1mte bani pentru plata
materiilor prime. Trăind mai mult din împrumuturi externe, Gem1ania a cunoscut o criză mult mai
9
8
putemică , deoarece ea este o ţară a cărei economie depinde de piaţa mondială . Retragerea
investitiilor şi micşorarea împrumuturilor americane, falimentul principalelor bănci gennane, existenţa

6 milioane de şomeri dau măsura greutăţilor prin care trecea Germania. Criza a lovit puternic marea
industrie, meseriaşii, pe negustori, mica industrie, func�onarii, intelectual ii. Î n această atmosferă

a

influenţa politică a N . S . D .A.P.-ului devine incontestabi lă. Gennania e c uprin ă şi de o acută criză în
agricultură. S ărăcirea ţăranilor gem1ani, l upta lor împotriva marilor proprietari au fost folo ite de
nazişti şi aşa se explică de ce ţăranii din Silezia, Pomerania, Pru ia Orientală au dat în

1 930 voturile

naţional-socialiştilor.
Nazismul promovând o propagandă în care se exploatau la maximum ravagiile crizei, făcând
promisiwu dintre cele mai amăgi toare, a reuşit să exploateze spiritul şovin şi revanşard. Hitler era
10
prezentat opiniei publice ca omul care ar putea scoate Germania din impas . Mulţi au crezut asemenea
afirma�i şi, sprij init de marea indu trie, de marea finanţă, de jun.kerirne Hitler a fost împins spre
11
putere .
Nazismul în Germania a fost pregătit cu mult înainte de a fi instaurat. I deea spaţiului vital nu a
fost o creaţie a nazismului. Ideea

uperiorită�i rasei gem1ane exista cu un

ecol înainte de

1 93 3 , iar

teza că patria germană este acolo unde se vorbeşte limba gennană şi care susţinea unirea tuturor
gem1anilor într-un singur mare Reich e dezvoltată la începutul

ecolului al X I X-lea. Dreptul

învingătorului, a fot1ei, a pumnului fac parte organică din tradiţia gem1ană.
Izvoarele na�onal-socialismului sunt şi mai îndepărtate în timp. Nazismul poate fi considerat
un rezultat firesc, chiar dacă nu absolut nece ar, al dezvoltării ummte în ultinlli o sută cincizeci de ani
12
de societatea, politica şi cultura germană . Istoricul german Gerhard Ritter dizolvă fenomenul
nazismului în ambianta generală a crizei societăţii occidentale moderne. Ritter vede în nazism fom1a
germană a unei tendinţe mai generale de negare a democraţiei şi de extindere a sistemului de
guvemământ totalitar. Nazi mul e te rezultatul ascuţirii contradicţiilor ociale şi economice în
intervalul dintre cele două războaie mondiale. Î n Italia fascismul a luat puterea în octombrie 1 922, iar

în Genmm i a, în

1 933, se insta lează fom1a lui na�ona l-socialistă. Geneza fascismului în cele două ţări

este, într-o anwnită măsură, a emănătoare. Burghezia italiană a fost nemulţumită de rezultatele în faţa
condiţiilor teritoriale, financiare, mili tare impuse de Tratatul de la Versailles. Î n ambele ţări s-a
dezvoltat o putemică mişcare socială. Cercw·i le politice reacţionare au încercat să le pareze prin
măsuri represive şi prin concesii. Naţionalismul şovin şi teroarea au stat la baza mişcătilor fascista naziste în I talia, Gem1ania şi în alte ţări. După unii autori. fascismul a apămt ca o reacţie a umil inţei
naţionale în faţa învingătorilor. Fascismul şi naţiona l-socialismul - sctie .lean Touchard -"nu sunt
L1
numai mişcări de exaltare naţională. Este vorba de un naţionalism al învin . i lor sau umi linţelor" . Tot

el mai consemnează că fascismul s-ar fi născut din mizerie, din criză. şomaj şi foame, că a apărut ca o
vechi lor mituri şi contra progresului. Î n

mişcare a di sperării, a revoltei contra liberalismului, contr

ace te afirmaţ ii există o doză de adevăr. Dacă ne referim la poporul gem1an, acesta îndurase un război
apoi o ctiză economică profundă, unnate de o ctiză morală . i socială cu repercusiuni asupra
situaţiei socia le a ţării. O parte a micii burghezii s-a ruinat şi a trecut în rândurile proletariatului. Lipsa
istovitor,

de lucru a adâncit criza. Î n aceste condi ţii a apărut o generaţie complet dezaxată, descumpănită.
dezorientată. care a încercat

''
Em. Bold,
7 1bidem.
' Ibidem.

p.

aventura ca mij loc de refulare şi de ieşire dintr-o situaţie insupotiabilă.

1. Ciupercă, op. cit. . p. 2 1 .
22.

9 Ibidem. p. 24 .
10

Enzo Colloti, Germania na:istă. Edilul'll Ştiin!i lică.

1 1 Em. Bold. 1 . Ci upercă,

1 2 Ibidem.

"
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op. cit. .

op. cit. . p. 24.
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Ascensiunea fascismului în Italia şi a nazismului Gern1ania au fost detern1inate de condiţii specifice
situaţiei interne din acele ţări : nemulţumiri de pe urma consecinţelor războiului, criza economică,
şomajul etc. 1 4 .
Pe plan european, fascismul, în diversele sale variante, s-a extins îndeosebi în urn1a crizei
economice din anii '30. În aceste momente o mare parte a marii burghezii a determinat conducerea de
tat să renunţe la ptincipiile democraţiei parlamentare şi să instaureze dictatura organizaţiilor de
extremă dreaptă. Pretutindeni ideologia fasci tă a propagat naţionalismul şovin, iraţionalismul, a
exacerbat rolul statului, al naţiunii, al conducătorului şi a vrut cotropirea altor popoare considerate
inferioare din punct de vedere rasial 15•
Cele mai multe din principiile nazi te îşi au originea în gândirea pangermanismului care, după
1 87 1 , odată cu înfiinţarea celui de-al doilea Reich, a devenit reacţionar, cu puternice tente şovine,
imperialiste. Pangermanismul insi ta asupra gloriosului trecut gern1an, asupra importanţei covârşitoare
a statului, a glorificat statele războinice şi puternice, a exaltat omul războinic, de acţiune. El a fost
cultivat de mulţi oameni din cultura gern1ană a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX (Hegel,
Th. Mommsen, Fr. Nietz che etc.). Pangermani mut stimulează idei dintre cele mai reacţionare şi
imperialiste. Olandezii, belgienii, elveţienii, locuitorii nordului şi estului Franţei trebuiau gennanizaţi,
iar Imperiul gern1an trebuia extins în dauna Poloniei şi a Ru iei. Pangermani mut pune pe prim plan
refacerea rasei germanice în demnitatea ei, rolul său providenţial în istotie. Germanii erau consideraţi
un popor de stăpâni ( Herrenvolk), cu simţul onoarei şi al datoriei, având curaj războinic, cu profund
spirit organizatoric. Pangermaniştii erau obligaţi şi îndemnaţi ă cultive naţiunea lor, spiritul ra ei lor,
să se ferească de orice influenţă, să repudieze cosmopolitismul. Pentru ei războiul era stănt,
fundamentul dreptului. Conform opiniei lor, Germania avea dreptul să-şi realizeze programul de
expansiune teritorială fără a ţine eama de ce se petrece cu alte popoare, dispari�a lor fiind considerată
utilă. Hitler a adăugat acestor fonnulări anticomunismul, antibolşevismul, a exacerbat antisemitismul.
Pentru j ustificarea războiului s-au elaborat teorii le spaţiului vital, ale rasismului. Teoria paţiului vital
îşi are originea în doctrina pangermanistă, care încerca ă legitimeze superioritatea" rasei gern1ane, a
"
agresiunii şi a războiului. Ideea uperiorităţii celui puternic, preluată şi vulgarizată din filosofia lui
N ietz che, a avut efecte negative incredibile în comportamentul individului nazi t. Războiul în sine,
provocat de intenţiile imperiali te ale lui Hitler, munca forţată, camerele de gazare, genocidul,
de fiinţarea oricăror libertăţi civice, dispreţul faţă de alte popoare considerate inferioare din punct de
vedere rasial, sunt tot atâtea dovezi nu a superiorităţii rasei gennane, ci ale promovării în funcţii de
răspundere a w1or oameni fără scrupule, sadici, cu instincte criminale16•
Ideologiile fascistă şi naţional-sociali tă apar lip ite de originalitate când sunt comparate cu cea
pangern1anistă. Ambele au dominantă ideea de ra ă, care ar detern1ina politica intemă şi extemă. Se
observă aceea . i exaltare a germanismului, acelaşi dispreţ pentru popoarele neariene, acela . i cult pentru
forţă şi dictatură, acelaşi dispreţ pentru tratate, aceleaşi tendinţe pentm expansiunea imperialistă,
aceeaşi divinizare a statului absolut, acelaşi ideal războinic, aceeaşi ură faţă de democraţii, acela . i
antisemitism. Scopul fundamental al fascismului şi nazi mului a fost războiul. Pregătirea psil1ologică a
popoarelor pe care le-au condus şi dominat pentru războiul de cucerire n-a rămas rară um1ări . Hitler a
iniţiat o propagandă care a trezit în suOetul popotului german instinctele bestialităţii primitive17. Pu�ne
programe politice au fost puse în practică cu atâta neînduplecare şi coerenţă. ca acela prin care Hitler şi
adepţii săi au w·mă1it atingerea obiectivelor fundamentale ale celui de-al treilea Reich: impetialismul
expansionist şi di trugerea raselor inferioare. Faptul că toate aceste încercări au fost posibile în ciuda
aparentei nebunii a stăpânilor celui de-al treilea Reich consti l llie w1 motiv în plus pentm a aprofunda
resOJtutile şi împ�·ej urările c�rora, dincolo ?e orice am�fire demagog ică, majoritatea poporului german
a fost determmata să acorde mcredere parttdulut naztst
Integrată în publicistica democrată românească interbelică. revista "Viaţa Românească"
datorită idealuri lor, intenţiilor sale. deJinite mai mult sau mai puţin în anume programe orientative sau
documente programatice nu a putut să ocolească această crudă rea l i tate politică a perioadei dintre cele
două războaie mondiale, care a fost naţional-soc i a l ismul gem1 an Viata Românească, care în acel t i mp
era una dintre cele m a i val oroase publ icaţii rom âneşti , dispunea de un colectiv de conducere şi
.

.

14
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Bold, 1. Ci upercă.

1 � Ibidem. p. 30.

op.

cit .. p. 24 .

1" Ibidem, p.3 7 .
1 7 Ibidem.
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colaboratori excepţional de bine pregătiţi. Revista Viaţa Românească a inclus în paginile sale încă de
la primele manifestări politice infommţii despre nazişti, a făcut analize pertinente asupra acestui curent
ideologic, căruia i-au fost desluşite cauzele şi scopurile; au fbst sesizate trăsăturile semnificative ale
nazismului german, s-a luat atitudine şi au fost înfierate actele de barbarie pe care naziştii le comiteau.
J udecăţile, opiniile emise în paginile "Vieţii Româneşti" asupra nazismului au coincis şi încă mai
coincid în multe privinţe cu analizele ştiinţifice ale literaturii istorice asupra aceluiaşi fenomen. Când
nazismul a început să se impună în Gennania, Viaţa Românească a încercat să descifreze rădăcinile
acestui fenomen politic. Evaluările asupra nazismului n-au fost făcute numai pe baza observaţiei
cotidiene, ci, dimpotrivă, gazetarii respectivi au parcurs principalele manifestări programatice ale
N.S.D.A.P.
Publicaţie prin excelenţă democrată, "cea dintâi revistă europeană la noi" 1 9, militând pentru
impunerea, apărarea adevăratelor valori umane, pentru conservarea lor, cu un suflu de largă respiraţie
umanistă, Viaţa Românească a combătut nazismul încă de la primele ale manifestări politice. Revista
se încadreaz ă Îll curentul general antinazist al majorităţii publicaţiilor româneşti interbelice. S-au
publicat articole consistente, dense, de analiză despre nazism, despre fascism încă din 1 930, adică
tocmai atunci când Hitler susţine o puternică luptă propagandistică pentru preluarea puterii :
" H itlerismul", î n Viaţa Românească, nr . 7-8, 1 932, pp. 342-3 58 semnat d e Radu Luca, " Lichidarea
unui compromis", în Viaţa Românească, Bucureşti, 1 932, nr. 3-4, pp. 35 1 -354, "Dumping
ideologic " , în Viaţa Românească, Bucureşti, 1 933, nr. 4, pp. 1 33 - 1 3 8 , "Purificarea Gemmniei", în
" Viaţa Românească", 1 93 3 , Bucureşti, nr. 5, pp. 2 1 3-2 1 4, semnat N. Tatu, "Gem1ania, revoluţie şi
rasism", Viaţa Românească, Bucureşti, 1 933, nr. 5 sau "Câteva idei în jurul evoluţiei Apusului după
război", Viaţa Românească, Bucure . ti, 1 932, nr. 1 -2, pp. 1 44- 1 64.
Viaţa Românească a sesizat caracterul bestial al nazismului: duşman al oricărui tip de
civilizaţie umană. Printre cauzele care au favorizat ocuparea puterii de către H itler, Viaţa Românească
0
consideră criza economică, criză ce în Gem1ania a cunoscut o deo ebită intenistate2 • Datorită
greutăţilor provocate de criza economică, naziştii printr-un rafmat şi insistent "aparat propagandistic
demagogic au reuşit să câştige adeziunea unor grupuri sociale nu prea clar defmite din punct de vedere
ideologic" 2 1 . Aşa se explică succesele electorale obţinute de hitlerişti în alegerile din 1 932. Persistenţa
crizei economice a făcut po ibilă această victorie relativă a naziştilor, pentru că, remarca Viaţa
Românească, "în timp de echilibru economic sunt imposibile de susţinut agitaţiile extremiste"22 . Grava
situaţie economică în care se afla Gennania anilor '30 a pem1is Viaţa Românească să desluşească două
alternative politice: în primul rând e crede că este posibilă ajungerea la putere a nazi . tilor, cu o
condiţie însă, aşa cum se precizează, "ca centrul format din social-democraţie şi populişti să tempereze
cele două extreme, în favoarea naţional-socialismului" 23 . A doua soluţie ar fi comunismul, datorită
"mizeriei profunde a proletariatului german" 24 , uria . ului număr de şomeri existenţi atunci în
Gennania.
Situaţia tensionată din Gennania, remarcă Viaţa Românească, starea de spirit morbidă,
agravate de "atmosfera încărcată" din perioada crizei, toate acestea au permis ca nazismul să prindă
rădăcini, să realizeze o ascensiune spectaculoasă . Condiţiile sociale dificile Îll cadrul cărora naţional
socialismul a putut aj unge la putere a u1lesnit neu1doios tentativa partidului nazist de-a se prezenta în
faţa maselor ca purtător al "adevăratului socialism" . Î n realitate ceea ce naziştii înţelegeau prin
socialism nu reprezenta o concepţie globală a societăţii întemeiată pe o st mct ură detenninată a
25
relaţi i lor de producţie Socialismul nazi ştilor nu era decât o formulă demago&_ică menită să ascundă
26
de ochii maselor adevărata substanţă naţionalist-imperialistă a nazismului . In spatele paravanului
denumit socialism "se profi la identificarea social iştilor cu soldaţi i , a soldaţi lor cu muncitorii,
identi ficare ce era un preludiu al militarizării naţiunii" . . ,Socialismul" germanie se vădeşte a fi o
variantă a rasismului şt na]iona l ismului imperial ist în scrieri le lui Robet1 Ley, fondatorul "unei noi
1 '1 En1.0 Col lot i . op.
11 .

2

Z Om ea.

cit . . p. 24 .

Poporanismul. Ed it u ra M incrvn. Bucure�ti, 1 972. p. 1 08 : alirmaţia

Ibrăileanu uin 1 4 apri lie 1 906.

21

22

21

14

2�
26
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lde;n. p. 3 43 .
ldem p. 344.

XX IV,
X X I V,
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etici a muncii" sintetizabilă în aforisme de genul ace ta: muncitoru l, soldatul, artistul sunt, în definitiv,
unul şi acelaşi lucru. Ei sunt condiţionaţi de rasa lor. De am1onia sângelui lor27.

Nazismul, remarcă Viaţa Românească, este demagogic. Cuvântul socialism a fost adăugat "din
abilitate demagogică la cuvântul naţional pentru a coopta peranţele şi a da iluzia unui viitor, nu a unei

întoarceri spre trecut"28.

M a ele germane

desprinde acest socialism
de orice spirit ştiinţific

auperizate au aj uns la o mentalitate anticapital istă din care s-a putut
g
; socialismul lui Hitler e un socialism anticomunist , este o docllină degajată

au raţionalist. Socialismul gem1anic e un sociali m de dreapta, juxtapus

naţional ismului exacerbat 30.

În socialismul gem1anic accentul cade pe naţional şi, de aceea, subliniază

Viaţa Românească,

"este imposibilă teoretic o asemenea asociaţie de termeni" 3 1 , naţional- ocialismul constă în raporturi
de exclu ivitate cu ine însuşi din punct de vedere conceptual şi practic32. I ntensitatea p ihozei naziste
la

1 932 se datorează şi prin renaşterea unor curente ideologice vechi de nuanţă gobinistă, nietzscheană,

grefate pe un fundal spiritual propice. Datorită acestui fapt, remarcă

Viaţa Românească,

primejdia

devine foarte mare, pentru că nazismul nu are pretenţia de a fi numai o docllină politică, ci are
pretenţia de a fi şi o concepţie despre lume. Când în a doua parte a anului

recul puternic,

Viaţa Românească remarcă că

1 932 naziştii au suferit un

H itler e depăşit în partid ( N . S . D . A . P. n. G. M . ) de oculta

militară Yon Schleicher-Hammer tein care îl uti lizează în scopul lor.

Viaţa Românească

integrează

naţional- ociali mul în ansan1blul de evenimente produse după primul război mondial: "naţionaliştii
gennani doresc o revoluţie germană-revoluţia din 1 9 1 8 e considerată ca o parodie înscenată de social

democraţia negermană - al treilea Reich va repara compromisul inaugurat "de criminalii din 1 9 1 8" .
Tineretul german naţionali t amplifică acea t ă obsesie d e revan ă, de criză, d e agitare clandestină33 . . .

tineretul naţionali t gennan c u înclinaţie pentru viaţa simplă ş i pentru radicalism politic manifestă

aversiune pentru valori le tradiţionale34. Pacifismul e considerat ca un produs al internaţionalei

capital iste, Societatea Naţiuni lor e tratată ca o simplă întreprindere capitalistă, dublată de o ocultă
finanţă evreia că35 . Concepţia politică a Germaniei tinere, remarcă revista, "evită o j ustificare
raţionali tă, reducându-se la o politică de intuiţionism politic. Raţiunea e înlocuită prin fanatism şi
instinct individual fiind un instrument în serviciul colectivităţii"36.

Sorgintea nazismului, locul său de baştină, remarcă revista,

Viaţa Românească este Tratatul de

la Versai lles. Naţional-sociali mul nu e decât "o tran punere în domeniul politic a mentalităţii maselor
germane; masele gem1ane au fost cooptate şi au venit în întâmpinarea doctrinei politice"37. Nazismul

are la bază o acţiune spontană, căreia i s-a suprapus mai târziu o justi ficare ideologică. Acţiunea "a
premers teoriei politice ca şi-n cazul fa ci mului italian"38.
A . a cwn s-a notat mai sus, revista
rezu ltat şi al gravei crize economice din

Viaţa Românească, consideră

ascensiunea nazi mului ca un

1 929 - 1 93 3 . În timpul crizei poporul gennan cw1oaşte o

cumplită înrăutăţire a condiţi i lor sale de existenţă. Datorită acestei realităţi dezastruoase, masele

gem1ane acceptă salvarea din orice parte ar veni şi nimic nu li se pare exagerat. Situaţia Germaniei în

Viaţa Românească, "era grea. numărul şomerilor a crescut mult. Peste 60%
erau studenţi proveniţi din rândul micii burghezii . . . ace tor studenţi, Hitler le promitea expulzarea

timpul crizei, subliniază

evreilor în

Palestina, cum promitea şi părinţilor lor expu lzarea micilor negu tori

de origine

evreiască"39. Folosindu-se de criză cu un arsenal propagandistic bine pus la punct, afişând un

naţionalism furibund ce va cuceri o largă audienţă, stăpân pe o demagogie fără scrupu le, naţional-

2 7 lhidem. p.

1O1 .
1 02.
29 / 'iata 1/omânca<că. Bucures. t i , an
1' lhidcm. p.

"' Jde;n.

'' lclem.

11
11
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p. 3 50.
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ocialistii obtin succese deosebite în alegerile din

Germ � ia40.

1 932 când vor ajunge prima forţă politică în

•

Societatea germană a anilor '30, observă Viaţa Românească, "are înclinaţii pre simplitate şi
radicalism politic, manifestă aversiune faţă de valorile tradiţionale"4 1 . Liberalismul şi democratismul ,
subliniază revista, a r fi fost discreditate datorită incapacităţii partidelor politice burgheze tradiţionale41 .

Şi d i n acest motiv, naziştii vor fo losi î n propaganda l o r c a mijloace de a capta atenţia şi a câştiga

adeziunea maselor populare, antidemocratismul şi antiliberalismul ( inonim cu antipac i fismul). De

Viaţa Românească mai sesizează "caracterul violent antimarx.ist al naţional-socialismului,
concepţi i le diametral opuse ale celor două ideologii"4 3 . În faţa pretenţiilor nazismului de a se prezenta

a emenea,

în ochii lumii ca exponent al adevăratului socialism,

Viaţa Românească

explică cititorilor ei că

" ocialismul ştiinţific conţine un punct de vedere mai mult economic, pe când nazismul se bazează în
primul rând pe o preocupare politică, fenomenul economic neavând un caracter central"44. Se relevă, în

continuare, că "naţional-socialismul prevede în programul său respectarea proprietăţii individuale or
socialismul autentic pre upune existenţa proprietăţii obşteşti în primul rând, pe lângă celelalte fonne
de proprietate"45• Aşadar, conchide Viaţa Românească, "aşa-zisul socialism germanie este un
antimarxism feroce şi o reacţie brutală împotriva materialismului istoric. M arx su ţinea prioritatea
economicului în istorie, în complexul social, naţional-socialismul afirmă contrariul, ritmul social

iritualul şi politicul, viaţa economică nefiind decât o prelungire a unor necesităţi psiho
:p
biologice"4 . A tfel că "în tot ce se face în Germania se evită o j ustificare raţională" 4 7, raţiunea fi ind
înlocuită prin fanatism şi instinct48. În programul economic al partidului nazist există, după cum

începe cu

defmeşte

Viaţa Românească, "o vagă şi improbabi lă nuanţă anticapitalistă"49; această nuanţă
anticapitalistă din programul economic al N . S . D . A . P .-ulu i ar fi detenninată de antidemocratisrnul

nazismului şi de abi l itatea sa demagogică; muncitorii germani exasperaţi de şomajul prelungit, redusi
b
la un standard de viaţă minim îşi explică sărăcia prin defectele funcţionării ale industriei capitaliste5 .

Tocmai de această ituaţie s-au folosit naziştii care au agitat două doctrine "ademenitoare pentru cei de
ocialismu l " . Viaţa Românească este sceptică în privinţa caracterului verosimil
unor asemenea obiective economice pentru că "anticapitalismul acestui partid e ceva aparent"5 1 . La
aceasta contribuie şi faptul că naziştii sunt duşmanii comuni , tilor ,i social-democraţilor.

jos: naţional i rnul şi

Anticapitalismul nazist ar ti determinat din raţiuni propagandistice căci naziştii primesc aj utor
financiar ubstanţ:ial de la marii finanţatori capitalişti: Krupp, Thyssen, Bech tein ş.a.51.

Naţionalismul gennan preconizează o imediată autarhizare a economiei naţionale, iar prin
antisemitism doreşte o emancipare de finanţa mondială53 • lndividualismul capitali t, remarcă Viaţa

Românească, "în cazul că nazişti i vor accede la putere va ti înlocuit printr-un colectivism naţionalist,
orice întreprindere individuală fiind pusă în serviciul statului, a colectivităţii"54• Statul ca întreprinzător
va dirija economia naţională pri11 administraţie economică pentru a se realiza o repartiţie echitabilă a
averilor, a bunurilor. Economiştii nazişti, inserează Viara

Româneascâ,

"vor duce o luptă contra

cametei, a cărei robie va fi înlăturată printr-o deplasare a re urselor de credit de la capital i . tii

particulari la stat, în acest scop băncile vor fi naţionalizate, bw·sa va ti simplificată prin Î11lăturarea

complicatelor mecanisme financiare exi stente. În vederea protejării industriei, cometţului presupune
revista,

"statul

nazist

va adopta un protecţionism

vamal

Iiguros, conti ngentându-se importul,

intensificând export ul"55. Vânzarea va fi complet raţionalizată, desfacerea mărfurilor se va face sub

40 ldcm
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controlul organelor statu lui. Investiţiile de capital se vor face numai în ramurile de producţie pennise şi
56
.

încurajate de stat

Concepţia monetară a N . S . D . A . P .-ului, crede

Viaţa Românească,

că e originală; în ce constă

originalitatea: Na�onal- ocialiştii doresc inflaţie pentru a se putea înlătura mai uşor etalonul aur,
57
instrument de dominare a finanţelor mondiale speculante . Moneda ar unna să fie o simplă hârtie

convenţională fără bază în stocul de aur; se unnăreşte înlocuirea mărcii cu bonuri emise de tat şi
aceasta nu în limita stocului de devize al băncii de emisiune, ci în limita nece ităţii de circulaţie a
mărfurilor. Fiecare consumator, se subliniază, va obţine aceste bonuri de schimb sau de con um în
limita muncii depuse.
Nazismul, conchide

Viaţa Românească,

vrea să înlăt ure brutal economia l iberă de piaţă; acest

naţionalism excesiv autarhic unnăreşte exagerarea raţionalizării. Naziştii, continuă

Viaţa Românească,

"afirmă că proprietatea trebuie să fie o funcţie socială şi că munca omului trebuie

ă

ervească

intereselor statului; deoarece nu se pune problema opţiunii, regimul forţat de muncă este legiferat, de
58
altfel cu scopuri definite în perspectivă" . Programul j uridic al N . S . D . A . P .-ului ar mai conţine şi
necesitatea modificării dreptului succesoral în sensul participării

�

tatului la îm ărţire. Proprietatea

privată, însă, trebuie protej ată legal atunci când are la bază un principiu moral 9, statul emiţând în
acea tă direcţie o legislaţie menită să apere familia, femeia, bătrânii, copii i . Oricum, remarcă Viaţa

Românească, J'roblema
mare farsă" ?

6

se pune aşa: "câtă sinceritate există la acest uriaş partid de masă sau totul e o

. Anticapitali mul lui H it ler e doar de faţadă căci,

ubliniază

Viaţa Românească,

când

naziştii vor prelua puterea "prima concesie pe care o va face N . S . D . A . P . va fi aceea faţă de capitalism
i aceasta pentru că dorind să înlăture tot ce s-a creat până acum, naţional-sociali mul nu are ce aşeza
61
în Joc, al unecând sigur în politica unui capitalism monopo li t de tat" . Previziunea revistei s-a
dovedit a fi adevărată. Ajuns la putere cu aj utorul hotărâtor al marii indu trii şi fmanţe, N . S . D . A. P . s-a

grăbit să spulbere din programul său economic şi politic anticapitalismul. A tfel că din programul
nazi t din

1 920 n-a mai răma decât un principiu - "interesul public prevalează asupra interesului

privat suficient de generic pentru a putea fi umplut cu orice conţinut şi pentru a putea fi aplicat în
62
slujba oricărui obiectiv" •
Manife tările politice precum , i docwnentele programatice elaborate şi publicate de naţional
socialişti au permis revistei

Viaţa Românească

să sesizeze e enţa acestui curent politic, obiectivele

ale de moment şi de perspectivă ă-i di tingă piritul revan . ard, agre ivitatea războinică.
Pe lângă antipacifismul şi antidemocratismul notorii ale naţional-socialismului, revista

Românească desluşeşte anumite principii

Viaţa

teoretice care definesc natura nazismului.

Naţionalismul e considerat tră ătură pregnantă, defmitorie. Naţional-soc ialismul, observă

revista, e diferit de cel ela ic, nu e un naţionali m democratic, ci are o bază antidemocratică, e un
63
conservatori m, un exclusivism rasial . Naţionalismul gennan s-a deplasat de la stânga la dreapta ceea ce susţinea vechiul na�onalism "era un regim de libertate constituţională - naţionalismul gem1an
luptă împotriva acesteia. Nazismul vrea dictatură - renunţă la parlamentarism - imputându-i acestuia
64
"incompetenţă, discontinuitate, diluare a responsabi lităţi i " . La baza acestui naţionalism se întrevede
"un intuiţioni m soc ial, un misticism uni versa list, un iraţionalism reacţionar ce preconizează
65
suprema ţia colectivului asupra individului" . Naţionalismul gennan aduce şi preocupări economice naţionalismul vechi era mai mult de natură politică - pentru că. observă revista, "atunci evenimentele
11
politice dominau pe cele economice" ' '. Prin aceste particularităţi naţionalismul naziştilor are un
profund caracter retrograd, reacţionar.

element inseparabil doctrinei
întrevăzut "ca o superioritate a rasei ariene, iar în cadrul

Rasismul este cons iderat de revista Viaţa Romiinf'ascâ ca un
poli tice naziste. Rasismul este pentru nazişti

5'
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ei, a ramurii gennanice nordice şi, totodată, ca o condamnare irevocabilă a rasei evreieşti" 67 . Doctrina
naţional-socialistă dezvoltă tema rasistă a lui H. St. Chamberlain şi Gobineau ( "omul nu se trage din
maimuţă, dar se îndreaptă cu paşi repezi spre ea"). De asemenea, în rasismul gennan Viaţa
Românească observă condamnarea conţinutului concepţiei juridico-socială burgheze68 . Rasismul
naţionalist german pretinde că a venit timpul ca "rasa germană să-şi impună piritul său neuzat. Numai
spiritul gennanic mai poate regenera E uropa obosită"69 . În ra ismul nazist mai sunt desluşite
remini cenţe nietzscheene: încrederea oarbă în intervenţia salutară a forţei în viaţa pobtică nu e decât o
aplicare a ideilor lui N ietzsche.
Antisemitismul feroce al naziştilor, subliniază Viaţa Românească, are o pretinsă justificare
economică. Noţiunile de rasă şi naţiune se contopesc la nazişti. Ideea de naţionalism e considerată ca o
"abstracţiune inoperantă şi periculoasă, 0 inventată de un trust capitalist iudaic. Numai noţiunea de
popor, rasă, naţiune au un conţinut real" 7 . Doctrina naţional- ociali tă afirmă că adevăratul conţinut al
noţiunii de rasă trebuie căutate într-o reabtate psiho-biologică: "naţiunea şi rasa sunt considerate
1
rezultatele unei unităţi pirituale" 7 . Teoria rasistă a naziştilor, lipsită de orice caracter ştiinţific slujea
exclusiv scopului de a da o j ustificare obiectivelor agresive ale imperialismului german, pretenţiilor
ale de dominaţia mondială. In numele acestei teorii se viza extenninarea aşa numitelor rase inferioare
punându-le la munci istovitoare sau procedând cu calcul rece, şi în mod sistematic, la uciderea lor prin
alte mij loace. Nazismul are ca obiectiv exterminarea a numeroase colectivităţi umane de la slavi şi
ţigani, până la evrei 72 .
Prin impunerea obsesivă a acestei teorii, naziştii "cer lichidarea imediată a sistemului de tratate
73
de pace de la Versailles şi pretind necesitatea unei hegemonii germane în Europa" . Tocmai prin
rasism ,i iraţionali m, conchide revista Viaţa Românească, "rasa germană vrea să-şi afmne
superioritatea şi acest lucru nu poate fi realizat decât prin forţă şi război" 74 .
O altă componentă importantă a ideologiei naziste, în viziunea Viaţa Românească, ar fi
ideali mul apărut ca un rezultat al luptei împotriva materialismului. Estimarea cantitativă a valorilor,
tendinţele de mecanizare ale vieţii sunt înlocuite printr-o acceptare a unor valori ideale, de mistificare
a realităţii75 . Agitarea fanatică a revoluţiei, de către nazişti "e o speculare a unor atitudini de disperare.
Realismul raţionalist e înlocuit cu un utopism brutal pentru că tineretul gem1an a fost educat într-o
atmo feră de mi tificare a istoriei" 76 . Strâns legat de idealism . i naţionalism, revista crede a fi
iraţionalismul, ca tră ătură de bază a nazismului. l raţionalismul e află dede ubtul ideali mului
intelectual. Naţionalismul iraţionalist se bazează pe mitul naţiunii: " individul e destinat unei socializări
integrale, e încătuşat printr-w1 cult al masei. Actiw1ea politică nu trebuie să aibă un suport raţional, ci
numai o simplă impulsiune, o voinţă de putere"77 . Masele gennane pauperizate manifestă un răspicat
voluntarism politic. Naţional-socialiştii idealizează trecutul; în acest sen enmificativă e reapariţia
concepţiei politice "spiritu l naţiunii" asupra unui cult al poporului. Noul mit al naţiunii, inserează
Viata Româneascâ, " nu e decât o reminiscenţă a istorismului romantic gem1an; naţional-socialiştii
reactualizează pe Fichte, Schelling, Adam Miiler consideraţi gândit01i reprezentativi ai spiritului
gem1an autentic" 78 . Această mentalitate, însuflată maselor ge1mane, poate duce la o totală răstumare a
79
valorilor în lumea occidentală
Aşadar, proslăvirea iraţiunii în tot ce se face în Gem1ania80 va
detem1ina ca "cel mai mare popor din ist01ie" N 1 să mai făptuiască încă, fără remuşcări sau teamă de
consecinţe, multe atrocităţi. Viata Românească apreciază că în viziunea naziştilor " individual ismul
raţionalist e înlocuit printr-un universalism. în sensul de totalitate socială, care primează in faţa
ldcm. p. 345.
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individualului"82 . Statul nu e numai o sumă de indivizi, ci o sinteză dominantă. Actiunile individuale

trebuie limitate spre a converge spre un scop social unitar, " binele general" care � legea supremă83;
astfel că "în raportul uruver al-individual e o necesitate doctrinară pentru a j ustifica naţional
socialismul dictatorial"84.

După preluarea puterii în Germania de nazişti, revi ta

tranşante împotriva naţional-socialismului.

Viaţa Românească va

I nstaurarea dictaturii a

lui

H itler,

lua atitudini . i mai
subliniază

Viaţa

a fost po ibilă "datorită s aimei burgheziei gennane în faţa revolu�ei de stânga şi ca o
p
prevenire brutală a mişcării marxiste"8 . Cu toate acestea, "cea mai puternică opoziţie o face noului

Românească,
regim,

tânga comunistă care suferă o cumplită reprirnare"86. Prin aducerea lui H i tler la putere "a
apărut cel mai ameninţător focar de război in plin centrul Europei"87. Instaurarea nazi mului în

Germania a însemnat o ameninţare şi pentru statele mici şi mij locii din centrul şi sud-estul Europei88.

Noul regim politic din Germania "a pus capăt unei istorii spirituale sărind peste tot ce era dobândit pe
ogorul cultu.rii germane"89. Climatul de teroare instituit după 30 ianuarie 1 93 3 , samavolniciile comise

Viaţa Românească. Astfel,

asupra adversarilor regimului au radicalizat caracterul antinazist al revistei

subliniază revista, "noul regim politic din Germania împrăştie nori grei, preve titori de viitoare furtuni
sociale"90, el flÎnd comparat cu o "revoluţie neroniană" 9 1 . Regimul nazist este comparat cu alte
revoluţii, (revoluţia franceză, revoluţia bolşevică), care au încercată să - şi impună un program, o
doctrină, o idee. Între na�onal-socialism şi celelalte revoluţii, consemnează publicaţia bucureşteană,

unt deosebiri structurale: "în numele cărei idei, cărei concepţii vrea naţional-socialismul nimicirea
adversarilor? Naţional-socialismul nu este o concepţie de organizare socială, o doctrină politică, un

limpede program economic; naţional-socialismul este o stare de spirit, o psihoză internă eri talizată în

exasperările provocate de o iremediabilă criză economică a sistemului

capitalist"92.

Naţional

socialismul mai este văzut ca "un haos ideologic"93 şi a accepta termenul de revo luţie pentru nazism
înseamnă "a compromite sensul noţiunii"94.
Arestarea

adver arilor

politici,

interzicerea

ziarelor

opoziţiei,

dizolvarea

sindicatelor,

expulzarea străinilor, purificarea cu lturii se fac pentru a stârpi marx ismul95 . Tot ce este evreu a fost

asimilat marxismului, astfel că "oameni geniali precum A . Einstein, Th. Marul, Max Reinhardt au luat
calea exilului. Reichul n-are nevoie de lumina intelectualilor"96. Arderea cărţilor ca semn de răzbunare
. i "purificare", căci "toate cărţile străine au infectat piritul teutonic" , este considerată "drept cea mai
mare ruşine a i toriei contemporane"97. Autodafeul de la Berlin din 1 0 mai 1 933, organizat în regia lui

J. Goebbel , este comparat cu incendierea bibliotecii din A lexandria98.
Acest act de răfuială cu cu ltura

trăină sau semită, fuga din Germania a unor valori culturale

excepţionale precum Th. Marul, H . St. Zweig, E. M. Remarque, înseamnă că "Wotan se trezeşte din
profunzimile ancestrale, sumbru ca-n mitologie"99.
Se poate lesne observa din rânduri le de mai sus că evenimentele din Gern1ania anilor

fost interpretate de revista

Viaţa Românească

în sen

corect. Astfel,

Via(a Romfmească,

'30 au

a reflectat

putemica îngrijorare care a cuprins opinia publică românea că înainte şi după preluarea puterii de

nazişti; a dezvăluit caracterul sângeros a dictatUJii lui H itler,
regimului

nazist.
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Gică Manole, Nazismul reflectat în paginile revistei Viaţa românească. Anii 1 929- 1 933
Coloanele revistei Viaţa Românească, ca şi a altor publicaţii, "conţin pagini memorabile ale
luptei opiniei publice contra fascismului, contra pregătirilor de război, contra războiului, contra
măsurilor antidemocratice luate de Hitler scot în evidenţă puternicul curent antifascist din numeroase
ţări ale lumii, inclusiv România" 100 .
Nazismul, aşa cum este prezentat de Viaţa Românească cu manifestările sale în plan politic,
social, economic, cultural nu a fost altceva decât continuarea conceptului expansionist de mare putere
al imperiului wilhelmian, concept preluat de cercurile militari te şi naziste existente în timpul
Republicii de la Weimar şi pu în practică în fonnele cele mai aberante, de cel de-al trei lea Reich,
condus de Adolf Hitler.
Este ştiut că războiul început la 1 septembrie 1 939 şi tem1inat la 9 mai 1 945 cu capitularea
necondiţionată a Gennaniei în faţa coaliţiei Naţiunilor Unite a adus omenirii suferinţe inimaginabile.
Rezultatul războiului provocat de Hitler a fost mai mult decât dezastruos. Mii de localităţi au fost
distruse, milioane de fiinţe omeneşti nevinovate au fost ucise bestial în lagărele morţii, zeci de
milioane de soldaţi, mai ales tineri, au căzut pe front 101 • Regimul naţional-sociali t a adus prăbuşirea
Gennaniei, iar gennanii rămaşi în viaţă şi-au dat seama că "un regim politic clădit pe dictatură,
102 .
demagogie, ură, teroare nu poate dăinui"

T H E NAZISM REFLECTED I N TH E VIA ŢA ROMÂNEASCĂ M AGAZIN E 'S PAGES,
BETWEEN 1 929 - 1 933
(Summary)
The colurnns of the Viaţa Românească ( Romanian Life) magazine and of the other
publications, "contains memorable pages about the public opinion's struggle against the fascism,
against the preparations for war, against the war itself, against the anti-democratic measures taken by
H itler, and highl ights the strong anti-fascist current opinion from many countries of the
world including Romania "
Tbe Nazism, as sbown by the Viaţa Românească magazine with its effect in the politica!,
social, economic, and cultural areas , it was _just the continuation of the expansionary concept of the
wilhelmian empire, which wa poached by the military and Nazi groups of the Weimar Republic and
applied by the Third Reich.
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Lidia BAROI

UNELE ASPECTE PRI VIND ACT I U N I L E ORGAN I ZA T I I LOR
EVREI ESTI I NTERNATiONALE Î M POTRI VA ,
GUVERN UL U I GOGA - CUZA - (II) *

O

rganizaţiile evreieşti internaţionale la care a apelat Wilhelm Filderman, au depus proteste
la Societatea Naţiunilor; au condamnat încălcarea tratatelor de pace şi a înţelegerilor
internationale asumate de România; au solicitat discutarea situatiei
, evreilor din România, în Consiliul
Societdţii Naţiunilor, în procedură de urgenţă. Î n ciuda petiţii lor şi a memoriilor adresate de ace te
organizaţii forului de la Geneva şi a faptului că reprezentanţii ai acest�r organizaţii e aflau la Geneva,
problema evreilor din România nu a fost inclusă pe ordinea de zi. In şedinţa Consiliului Societăţii
Naţiunilor din 27 ianuarie 1 938, reprezentanţii Franţei , i Marii Britanii nu au făcut nici o referire la
situaţia evreilor din România iar ministrul de Externe al României, Istrate Micescu, a ţinut un di curs
în care a ubliniat sprij inul României pentru principiile Societăţii Naţiunilor 1 •
Wilhelm Filderman şi-a folosit întreaga energie pentru a compromite imaginea guvernului de la
Bucureşti şi era încrezător în rezultatele contate. Despre acţiunile sale avea ă afirme: "am l ucrat aşa
1
de bine . . . că atunci când a venit Micescu la Geneva toţi i-au intors spatele" . Adevărul e puţin diferit
de cel de cris de Filderman: ministrul de xteme român, Istrate Micescu, a obţinut o amânare de două
luni pentru soluţionarea petiţiilor evreilor; de aceea în şedinţa Con iliului nu -a discutat situaţia
3
evreilor din România . De altfel, nu se pot nega presiunile pe care Y. Delbos ,i A. Eden,
reprezentanţii puterilor occidentale, le-au făcut a upra lui lstrate Micescu. Ace ta a promis că
guvernul său va amâna aplicarea legilor antisemite şi chiar va introduce în ele modificări pozitive
4
însă, după întoarcerea sa la BucW'eşti a dezminţit această promisiune .
Î ncordarea din rândul delegaţiei române reiese i din descrierea convorbirii lui Lasky,
reprezentantul evreilor englezi i prinţul Anton Bibescu. După ce a dat asigurări că e te prieten al
evreilor, prinţul Anton Bibescu a afirmat că: "Proclamaţiile antievreieşti ale guvernului Goga nu
trebuie înţelese în mod simplist. Lătratul lui Goga este mai rău decât muşcătura lui; dacă ar fi vrut să
muşte, n-ar fi făcut doar declaraţii. Goga are mulţi prieteni evrei şi în orice caz el este preferabil lui
Codreanu, care este adevăratul pericol. Regele, de fapt, dictatorul ţării, nu este antisemit, cu toate că nu
poate fi definit fi lo. emit . Bibescu a fost de acord că legea pen llu revizuirea cetăţeniei punea o
problemă gravă şi a recomandat organizaţiilor evreieşti : " Să câştige bunăvoinţa guvernelor Marii
Britanii şi Franţei. ai căror reprezentanţi diplomatici la Bucureşti sunt foarte eficienţi". B ibescu a
respins comparaţia cu politica nazistă şi concluziile la care au ajuns evreii în această privinţă şi anume
că, din moment ul în care fasciştii pun mâna pe putere, ei devin mai periculo�i pentru evrei: "România
nu es te pe punctul să adopte nazismul . . . Rămâneţi liniştiţi şi aşteptaţi evenimentele cu o oarecare doză
de optimism. Şansa voastră constă în sprij inul pe care-I primiţi de la guvemele Franţei şi M arii Britanii
în respectarea Tratatului M inorităţilor"5
''

Conţinutul convorbirii Lasky - B ibescu prezintă importanţă pentru două elemente de adevăr
din societatea românească: că Octavian Goga era preferflbil lui Corneliu Zelea Codreanu şi că nu
exista perico lul adoptării nazismu lui în România. Analiza acestui poli tician român, care a fost multă

Pa11ea 1 a losl publicat� î n ·IMS V I I-V III. 2008-2009, pp. 260-267.
Vezi: M ihai lacobcscu. Romci11ia şi Societatea Na{iu11ilor. /'J/'J- 1 929. Editura Academiei Republicii Socialiste România,
Bucuresti, 1 988.
2 Filde1�nan. Memorii. p.663.
1 Muşat şi Ardclcanu, România după Marca U11irc. Bucureşti, voi. li, p. 2-a, pp.779-780.
4 Ibidem, p. 390.
5 Jcan Ancel. op. cit., p.86.
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vreme ambasadorul României în Statele Unite, era j ustă pentru acea perioadă. Schimbarea brutală a
situaţiei evre i lor în România a avut loc atunci când Franţa a fost învinsă de către nazişti, M area
Britanie a fost îndepărtată din Europa şi Tratatul M inorităţilor ·a devenit document de arhivă.
La Geneva, ministri de Externe ai Frantei si Marii Britanii s-au întâlnit cu m inistrul de Externe
'
român, Istrate Mice cu. Î n timpul întâlnirii , M i� escu a insistat doar asupra necesităţii de a amâna
"
discutarea problemei evreilor până după alegeri, din motive politice ale cabinetului Goga . Ţinând

;

cont de aceste consideraţi i de oportwutate, delega�i Franţei şi Marii Britarui,
secretarul general al

Ligii Naţiunilor pentru

s-au pus de acord cu

o soluţie care înlătura procedura de urgenţă. Acest credi t

acordat guvernului român avea drept compensaţie, angajamentul moral luat de acesta d e a nu profita
de răgazu l o ferit pentru a pune Societatea Naţiurulor în faţa unui fapt împlirut.
Atitudinea lui lstrate M icescu la Geneva a produs îngrijorare în cercurile diplomaţiei franceze
şi engleze. Din analiza corespondenţei d intre diploma�i francezi şi englezi înţelegem că ministrul
Afacerilor Externe român a ameninţat că "România poate urma exempl u l Poloniei, care a denunţat

Tratatul M i norită�or în anul

1 934". La 3 1 ianuarie 1 93 8 , Yvon Delbos îi făcea cunoscut lui Corbin,

ambasadorul Franţei la Londra, hotărârea pe care a luat-o în acord cu A. Eden, de a se interveni d irect
la regele Carol al I I-lea , i la primul miru tru O. Goga, prin ambasadorii celor două ţări acreditaţi la
Bucureşti .

D iplomaţii puterilor occidentale nu voiau ca România să aj ungă în situaţia de a urma

exemplul polonez de denunţare a tratatului din

1 9 1 9. Ca urmare, considerau că orice iniţiativă sau

demers pentru a preveni acest fapt trebuia pus în aplicare.
Franţa şi Marea Britanie îşi uneau eforturile pentru a preveni consecinţele grave pe care
denunţarea Tratatului mir1orităţilor de către România le putea avea. Prin urmare, era necesară o
atitudine mai fermă din partea celor două diplomaţii. Era expbcab i lă afinna�a lui A. Eden: "dacă
6
tonul este aspru, românii au meritat din plin această admonestare" . M iniştri de Externe ai celor două
puteri occidentale, Yvon Delbos ş i Anthony Eden erau de acord că tonul de adresare către partea
română trebuie ă fie ,,răspicat şi rară echivoc " .

6 februarie 1 93 8 , Adrien Thierry şi S ir Reginald H oare, amba adorii celor două puteri,

La

acredita� la Bucureşti, au tran mis părţii române w1 mesaj conceput în tem1eni severi, însă motivat,
atât de declaraţii le publice făcute de M ice cu după întoarcerea în ţară, cât ş i de

necesitatea de a

impune României respectarea angajamentele interna�onale întrucât, "con ecinţele unui a tfe l de gest 
7
de a denunţa tratatul - nu ar rămâne fără unnări pentru România " .
Adrien Thierry
februarie

-a dovedit un bun ob ervator al realităţi lor din România. La începutul lunii

1 938, acesta se adresa ministru lui de Externe francez, cu următoarele precizări: "amânarea

discutării petiţiilor evreilor de către Con i l i u l Societăţii Naţiunilor a fo t considerată de presa
"
românească drept un succes "fără precedent , este pusă pe seama combativită�i lui Micescu, dar ş i
graţie negocierilor guvernelor francez şi englez, rămase fidele principiului neamestecului în treburile
"
am fost frapat de amploarea

de ordin intem al altor state . . . "8. Cu acelaşi pri lej , Thierry rec unoa, te că :

dobândită în numai câteva săptămâni de mi, carea antisemită declanşată odată cu venirea la putere a

Partidului Nu(ional Creştin. Chiar în mediile naţional-ţărăniste nimeni nu pare să reziste la

declanşarea tradiţ ionalei aversiuni a populaţiei româneşti faţă de evrei " . Mai precizează că presa are o

atitudine amicală faţă de Franţa şi Anglia, dar avertizează că "vom întâlni inconvenienţe serioase dacă
9
am da în vreun fel impresia că ne în ărcinăm cu misiunea de a-i proteja pe israeliţii acestei ţări" .
Ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti considera inoportune toate presiuni le exercitate a upra
guvemului român înaintea alegeri lor. Sir Reginald H oare făcea cunoscut conţinut1d unei scrisori
adresată de evre i i din Vechiul Regat către o persona litate engleză, în care se cerea ca asociaţ i i le
evreieşti să se abţină de a-�i continua campania împotriva măsurilor l uate de guvernul român. Părerea
acestuia, comunicată lui Anthony Eden, era că unii evrei din România nu ar privi defavorabi l măsuri le
pe care guvemul român socote, te să le ia faţă de israel iţii veniţi în România după tratanil de pace.
10
pentru că "aceştia cred într-o clarificare a situaţiei lor şi o consol idare a drepturilor lor" .
Neîmpărtăşind opinia omologului său englez, Adrien Thien·y afirma doar că : " nu cred că acest punct

'' Carol Iancu,
7

DomnwntC' si mărturii . .

lbidPm. p.287.

'

, p.276.

' Ibidem, p. 271:1.
9 Ibidem. p. 279.
10
Bela Vago, Umbra svasticii. Naşterea fascismului şi antisemitismului in ba�inul Dunării. ( 1 936- / YJY), traducere Corina Tiron.
Editura Cm1ea Veche. Bucureşti. 2003, p. 86.
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de vedere corespunde sentimentului majorităţii notabilităţilor israelite din ţară şi că ar fi de natură să
"1 1
.

justifice faptele regretabile care s-au petrecut recent în România

Conformându- e i nstruc�uni lor primite, Adrien Th.ierry a avut o ultimă întâlnire cu
Micescu, la

l strate

5 februarie 1 938. Ministrul român continua să sustină că România era îndreptătită să

urmeze exemplul polonez de denunţare a tratatului minorităţilor.

t1 acest context, Th.ierry a

fost

�evoit

să-i comunice mini trului român că: "se poate găsi un subiect de nemulţumire în declaraţiile d-lui
Goga, care au apărut în Berliner Tageblatt din 1 februarie 1 938, unde a anunţat că are în vedere
încheierea unui pact de prietenie cu Gern1ania şi I talia . . . că democraţiile occidentale sunt decepţionate
de atitudinea guvernului Goga şi că vedeau în ace t ge t un pa

decisiv al României pe calea
"1 2
.

îndepărtării de Soc ietatea Na�unilor pentru a se apropia de Axa Roma-Berlin

lnformându-1 pe ministrul francez de Externe de pre conţinutul convorbirii cu ministrul român,
Adrien Thierry afirma că: "sentin1entul meu este că, depăşiţi în acelaşi timp de supral icitările Gărzii şi
de excesele propriilor săi partizani, membrii guvernului Goga nu ar putea pera să pună capăt înaintea
alegerilor mişcării antisemite din România. Micescu nu va fi în măsură

ă furnizeze în două luni

Genevei j ustificările pe care a reuşit să evite de a le prezenta săptămâna trecută. Ca unnare este de
temut că, dacă guvernul Goga rămâne la putere, o atitudine ca aceea a Poloniei să nu se impună
13
diplomaţiei române înainte de apropiata esiw1e a Consiliului Societăţii Naţiunilor" .
La

9 februarie 1 93 8 , Adrien Thierry a avut o u ltimă întrevedere cu primul ministru Octavian

Goga. Comunicându-i lui Yvon Delbos con�nutul convorbirii, ambasadorul francez remarca: "l-am
cerut să-mi pună limpede dacă guvernul român va trece au nu la executarea ameninţărilor schiţate la
Geneva de către ministrul Afacerilor Externe. O . Goga s-a arătat con ternat de con ecinţele posibile
ale unei atitudini pe care el nu i-a pre eri -o d-lui Mice c u decât în vederea evitării efectelor procedurii
de urgenţă. Goga a încercat să-şi j ustifice politica antisemită . . . că eforturile sale au urmărit să
modereze excesele antisemite şi a invocat o c irculară prin care guvemul român ordonă prefecţilor ă
nu tolereze nici o violenţă antisemită şi îi face per onal respon abili de toate tulburările ce ar putea ă
14
se producă" . Î n timpul întrevederii, Octavian Goga a spus că partidele politice sunt discreditate şi în
perspectiva a legerilor, ră.mân două forţe importante: rege le şi legionarii. De aceea
doresc victoria Partidului

Naţional Creştin

în alegeri ca ă evite venirea la putere a

i "mul� evrei

Gărzii de Fier" 1 5 .

Organizaţiile evreie, ti şi diploma�ile occidentale au intensificat acţiunile împotriva guvernului
român mai ales după ce a fost publicat decretul-lege privind revizuirea cetăţeniei. Nu este greu de
înţeles că revizuirea cetăţeniei evreilor, pe care guvernul român e pregătea s-o pună în practică, ridica
în atenţia organizaţiilor evreieşti dar şi a Franţei şi Angliei, problema emigraţiei evreilor din România.
De altfel,

principalul stimulent pentru mobil izarea organizaţiilor evreieşti internaţ.ionale în favoarea

fra�lor din România, în afară de veşnicul sentin1ent de identificare, era teama de un nou val de

Joint
3 ianuarie 1 93 8 . Comunităţile
evreieşti. mai ales din Franţa, Marea Britanie şi S . U . A . , care au fost nevoite, începând din 1 933, să ia
refugiaţi evrei în ve tul Europei. Această temere a fost exprimată de fruntaşii organizaţiei

Foreign Commillee,
a upra lor o

în faţa ministrului adjunct de Exteme britanic, la

imensă povară bănească şi

de

altă

natură,

privind problemele refugiaţilor din

Gem1ania . . . au înţeles că, "dacă se va pern1ite ca situaţia evreilor din România ă se înrăutăţească . . . va
16
apărea un nou impas poate, mai grav, nu numai pentru ele, ci şi pentru statele vecine cu România" .

Congresul Mondial Evreiesc exp 1ima această îngrij orare intr-o circulară pe care a difuzat-o
2 1 ianuarie 1 93 8 . Soarta evreilor din România "este asemănătoare cu
tristă care a lovit evreii din Gennania. Oare şi ei vor fi nevoiţi să-şi părăsească patria? oare un

printre conducătorii evrei la
soarta

milion de oameni se vor adăuga la sutele de mii care au fugit din Germania �i Polonia şi au fost nevoiţi
7
să ia toiagul pribegiei?" 1 .
Dijour, reprezentantul organizaţiei evreieşti H I CE M , a vizitat România
ianuarie

la sfârşitul lunii

1 93 !\ . Situaţia constatată i-a permis în faţa delegaţiilor evreieşti din Pa1is să susţină că politica

antisemită a guvernului Goga a creat "o situaţie de panică" în rându l evreilor din România şi că evreii
care vor să emigreze "au asediat consulatele". Toate organizaţiile evreieşti au fost de acord că "nu intră
1 1 Carol Iancu, Oocll/11ente si
. mărturii
1 2 Ibidem. p. 286.

. , p. 2X 1 .
.

13

Ibidem. p. 291
Ibidem p. 293.
1 ; Bela Yago, op. cit., p. 82.
1 '' Jean Ancel, Docume111e. p. l 87.
1 7 Ibidem.
14
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în discu�e soluţionarea problemelor evreilor din România prin emigrare", cu toate că Dijour a adăugat

că i-a fost greu să se sustragă cererilor urgente care i-au fost înaintate, dar a făcut tot posibilul să
accentueze necesitatea ca evreii din România să rămână pe loc.

Reprezentantul organizaţiei evreieşti H JCEM a primit recomandarea să mobil izeze contribuţii

băneşti de la organiza�ile evreie . ti, pentru a-i aj uta pe evrei să obţină actele necesare pentru dovedirea
cetăţeniei. Această misiunea a fo t greu de _indeplinit pentru că

80% din evreii din România nu aveau

sumele necesare pentru procurarea actelor. In aceste condiţii, evreii din Franţa şi-au sfătuit confraţii să

se abţină de la depunerea documentelor şi dovezilor
abso l ut necesare

aceea de a

în afară de cazurile în care aceste dovezi erau
"
pentru continuarea ocupaţiilor". Hotărârea l iderilor organiza�ilor evreieşti a fost

e recomanda conducătorilor evrei din România

în mod particular "să creeze comitete

speciale care să acorde ajutor material şi j uridic pe cât este posibil din urse locale. Dacă în continuare
se va dovedi că este nevoie de aj utor din afară, organizaţiile evreie . ti vor analiza problema"18.

1 93 8 , situaţia internaţională nu pern1itea o rezolvare a problemei evreieşti" din
"
De aceea, diplomaţiile puterilor occidentale . i-au concentrat eforturile pentru a determina

în anul

România.

România să-şi respecte angajamentele aswnate în 1 9 1 9 . Cu toate acestea, înţelegeau că: în starea
"
actuală a lucrurilor, în vreme ce mediile naţionaliste româneşti rămân încă sub impre ia precedentului

creat de Polonia în anul

1 934, otice acţiune susceptibilă să creeze o tensiune între Geneva şi B ucureşti

ar putea să comporte repercursiuni politice grave. Ungaria şi B ulgaria îndeosebi, nu suportă decât c u

iritare obligaţiile faţă d e minoritari; e l e nu acceptă decât d i n cauză c ă stipulări analoage obligă şi

statele vecine. Dacă în um1a unei denunţări unilaterale a guvernului român, minorităţile din România

s-ar afla sustrase protecţiei Societăţii Naţiwli lor, este de presupus că Ungaria şi B ulgaria ar urnm

exemplul de la B uc ureşti. Ca um1are este de preferat o acţiune preventivă asupra Bucure. ti ului din

partea Angliei şi Franţei, decât un recurs direct la Societatea Naţiwlilor" 19.
Pre tigiul

Ligii Naţiunilor a uferit în anul 1 93 8 o dinlinuare drastică; în România a avut loc o
dictatul" pe care Tratatul Minorităţilor şi Liga Naţiunilor I-au impus

dispută aprigă cu privire la

"
României. După căderea guvernului său, l strate Micescu a afirmat că: " e poate pune că românii au
pierdut revendicări le lor naţionale pentru ca evreii să-şi poată păstra privilegiile lor intemaţionale" 20.

l strate Micescu a devenit principalul purtător de cuvânt al unei largi mişcări antisemite din toată gama

curentelor politice româneşti, care negau legalitatea acordurilor ce obligau guvernul să respecte

principiile privind dreptul la cetăţenie al străinilor - îndeo ebi al evrei lor, care nu au un stat propriu,
"
un guvern si un popor care să-i apere" .

În �od evident, protestele, petiţiile şi plângerile organizaţiilor evreieşti nu au avut rezultatul
"
dorit întrucât, "problema evreiască din România nu şi-a găsit rezolvarea în cadml Societăţii
Naţiunilor. Dintre toate protestele şi petiţiile car s-au făcut auzite din lumea evreia că a ieşit în
evidenţă o frază din memorandumul publicat de cercul de prieteni ai !aburi . ti lor, în colaborare cu

uniunile profe iona le evreieşti din Anglia: " Dacă tratatul Minorităţi lor devine maculatu ră, cât timp vor
rămâne în vigoare celelalte tratate care au ca scop colaborarea între popoare? "2 1
Evr i i din Marea Britanie s-au adresat sprijinitorilor păcii ş i libertăţii, atrăgând atenţia asupra

legăturii dintre elementele anti emite din România şi

"statele care împing omenirea spre un nou
război". Este adevărat că numirea guvernului Goga-Cuza a fost primită cu entuzia m în Gennania şi

I talia, însă a provocat îngtijorarea puteri lor democratice. Era cunoscut că A.C. Cuza a publicat at1icole

de sprij inire a partidului nazist încă înainte de venirea lor la putere în Gem1ania. Regimul nazist a
apreciat anti, emitismul lui A.C. Cuza. În 1 933, Hi tler i-a acordat lui G heorghe Cuza, . ,ordinul
. vasticii " , prezentat în România ca una din cele mai mari decoraţii acordate de artidul nazist. De
p
asemenea, Octavian Goga a întreţinut legături cu conducătorii regimului nazist2 şi presa gennană
"
lăuda trecutul naţionalist şi , . lupta fără compromis împotJiva evreilor . subliniind legătura ideologică
între cele două regimuri.

Germania şi I talia au privit cu simpatie guvemul naţional cre�tin şi presa din cele două ţări şi-a

exprimat speranţa că România îşi va schimba polit ica extemă. Însă guvemul român nu a putut schimba
politi ca ex ternă a Români ei. În calitate de prim-ministtu al Român iei. Octavian Goga era obligat să

um1ărească interesele vitale ak statu lui român. Laudele şi încurajările din partea statelor fasciste, pe de
1 ' ldem. op. cit .. p.88.
1 '' Carol Iancu, Doc11mente şi mărt11rii . . . , pp.

111
11
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M uşat şi

235-236.
vot. I l. Bucureşti. p.78 t .

Ard etean u . România d11pă Marea Unire,

Jean Ancet. op.rit .. p. 90.
Ion Calafetcanu. l?omâni la 1 /it/er.

Editura Univers Enciclopedic. Bucureşti.

1 999.
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o parte, cunoaşterea intereselor şi a adevăratelor aspiraţii ale regelui, pe de altă parte, I-au detenninat
pe Goga să ducă o politică inconsecventă, care nu a satisfăcut nici una din părţi şi le-a supărat pe
ambele, complicând relaţiile cu M area Britanie şi Franţa şi chiar cu Uniunea Sovietică şi provocând
decepţie în tabăra fascistă. Chiar dacă primul ministru român nu şi-a ascun simpatia pentru nazişti,
cel puţin nu �-a complicat cu promisiuni categorice, a . a cum a tăcut Corneliu Zelea Codreanu când a
afirn1at că: "In 48 de ore de la biruinta M iscării legionare - România va avea o aliantă cu Roma si
23
•Berlinul . . . " .
Reprezentanţii Marii Britanii, Franţei şi Uniunii Sovietice i-au comunicat primului ministru
român nemulţumirea lor şi a guvernelor lor în legătură cu politica antisemită. Ambasadorul Marii
Britanii a atras atentia guvernului Goga " într-o formă prietenea că" că tara sa este interesată în păzirea
Tratatului minorită ilor. În schimb, convorbirea dintre Goga şi amb asadorul Franţei, care a durat
câteva ore, a fost grea. Goga a de cris cele întâmplate în faţa prietenilor săi nazişti şi într-un raport al
ministerului de Externe de la Berlin se afirma că, ambasadorul Franţei a protestat cu vehemenţă
împotriva măsurilor antisemite şi a cerut o declaraţie în scris cu privire la politica guvernului faţă de
24
populaţia evreiască . Dacă România nu era di pusă să-şi îndeplinească obligaţiile asumate la Paris în
1 9 1 9- 1 920, Franţa la rândul ei, e va considera, de a emenea, dezlegată de obligaţiile pe care şi le-a
a umat, atât în ceea ce priveşte garantarea frontierelor româneşti, cât , i în ceea ce priveşte creditele de
25
înarn1are . i ajutorul pentru reorganizarea armatei .
Ambasadorul Statelor Unite nu putea ă facă apel la respectarea tratatelor internaţionale pentru
că ţara a nu era membră a Ligii Naţiunilor; ca urmare, el a subliniat numai aspectul religios şi a spus
că ţara sa "nu numai că urn1ăre . te evenimentele din România dar, că a primit dispoziţie de a trimite
26
rapoarte zilnice despre prigoanele anti emite din România " . Nu au lipsit ameninţările la adresa
guvernului, de exemplu, preşedintele Ligii mondiale antinaziste, Samuel Untermayer ameninţa că:
"27
I ntervenţia
"a ociaţia sa va prezida un boicot împotriva României prin toate mijloacele .
reprezentantului Uniunii Sovietice a fost con iderată mai eficace, deşi Goga a negat, după demiterea
28
lui, că ar fi exi tat o a emenea interventie .
Diplomaţii celor trei puteri occidentale la Bucureşti au relatat că, reprezentantul sovietic a
comunicat guvernului României că problema Basarabiei va fi pusă din nou la ordinea zilei "dacă
29
România se va alătura unui pact contra Cominternului sau va lovi în populaţia locală din Basarabia .
Sensul practic al ace tui avertisment era că armata sovietică va intra în Ba arabia, cu aprobarea tacită a
Franţei şi a M atii Britanii, annata română nefiind în stare de vreo rezistenţă în faţa armatei sovietice.
Poate că şi soarta Basarabiei 1-a determinat pe Octavian Goga ă promită că: "guvernul va înainta cu
mare atenţie în problema evreiască" şi că mă urile vor fi îndreptate "numai împotriva acelor evrei care
s-au infiltra! în România din Germania, Polonia i U ngaria şi care nu sunt protejaţi de convenţiile
30
internationale" .
I n acelaşi timp, situaţia intemă a cuno cut o deteriorare continuă. La vechile contradicţii dintre
"
cuzişti'' s-au adăugat cele dintre aceştia şi grupul
ăline cu. I ntrat în guvem ca
" gogişti şi "
reprezentant al regelui, A1111and Călinescu a primit M ini terul de Interne cu sarcina expresă de a
menţine ordinea; chiar dacă principalele măsuri erau orientate împotriva legionarilor, A11nand
Călinescu nu a ezitat să ia măsLU·i împotriva membrilor Partidului Naţional Creştin cat·e recurgeau la
-' 1
acte de vi o lenţă .
Regele a autorizat pe Armand Călinescu să facă uz de arme împotriva legionarilor. Ciocnirile
dintre legionari . i autorităţi au devenit tot mai fi·ecvente, soldându-se cu victime de ambele părţi. Se
părea că România se îndreaptă spre un război civil. Î n acest context, Mihail Sturdza 1-a vizitat pe
preşedintele Consiliului de Minişlli, întrebându-1 dacă avea cunoştinţă de cele petrecute sub oblăduirea
lui. Atunci Octavian Goga 1-a rugat pe M i hail Sturdza să-i mijlocească o întâlnire cu Comeliu Zelea
'

•

•

ţ

.
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A.Gh. Savu, /Jicwtum regolâ. Editura Politicit. Bucur�ti, 1 970. p. 1 1 2 .
C�rol Iancu. op.cit., p.26 1 .
2' Mirce<t M uşat . Ion Arddcanu, România dupâ Marea Unire, voi. I L Bucurc�ti.
li·
Jcan Anccl. ap.cit .. p. 222 .
27 Mircea Muşat. Ion Arclelcanu. np. cit., p. 39 1 .
24

2' Ibidem. p.
29

1 9XR, p . 7R3.

778.

Jean Ancel, op.cit., p. 92.
)o ldem, Documente . . . , p. 222.
)l Ioan Scunu. op.cit . . p. 226.
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Lidia Ba roi, Unele aspecte privind acţiunile organizaţiilor evreieşti internaţionale Împotriva Guvernului Goga - Cuza
Codreanu, deoarece "ar fi tragic si
comic ca două
miscări
nationaliste
să se încaiere si
să se distrugă
•
2
•
•
•
una pe al ta, spre bucuria adversaru lui comun

}.

La o concluzie similară ajunsese şi oficiul de politică externă a

Partidului Naţional-Socialist

din Gern1ania, care a intervenit direct în dispyta Partidul Naţional Creştin în Garda de Fier, cerându
33
le să ajungă cât mai repede la un acord • In ziua de 9 februarie 1 93 8 s-a destă , urat în casa l u i l .
Gigurtu întâlnirea dintre O.Goga ş i Corneliu Zelea Codreanu, în urma căreia s-a convenit ca, Partidul

Totul pentru Ţară să se retragă din campania e lectorală

şi să sprij ine li tele Partidului

Naţional Creştin

pentru ca acesta să câştige alegerile. Hotărârea lui Corneliu Zelea Codreanu era determinată de
convingerea că nu va putea face faţă ofensivei forţelor democratice şi, totodată, măsurilor represive
sugerate de regele Carol al I I -lea.
Acordul Goga

- Codreanu 1-a nemulţumit pe regele Carol al I I -lea şi a ·decis precipitarea

evenimentelor. La rândul lor, guvernele de la Paris, Londra şi Washington au intervenit pe lângă regele

României. Presa din aceste ţări îl considera pe Carol al I l -lea responsabil de "haosul politic din
34
România" .Tentativele regelui de a explica faptul că măsurile guvernului aveau în vedere numai pe

evreii stabiliţi in România după

1 9 1 8 rară acte legale, nu aveau nici o credibilitate. G uvernul Octavian

Goga era condamnat pentru politica antisemită pe care o promova, cercurile evreieşti internaţionale
cerând discutarea ace tei probleme în

Consiliul Societăţii Naţiunilor.

De asemenea, o bună parte a

evreilor şi-au cos banii din bănc i le române , ti, depunându-i in bănc i le occidentale, fapt ce a generat o
criză financi ară în România. Mulţi politicieni socoteau că ţara

e afla în preaj ma războiului civil, iar

guvernul Goga nu putea stăpâni situaţia, ba chiar o agrava. I ul i u Maniu a depus la 6 februarie 1 93 8 la
"35
Palat "un memoriu
contra Gărzii de Fier, iar preşedintele Partidului Naţional Liberal, C . l .C.
"
Brătianu, a propus suveranului, in cadrul unei audienţe, un guvern de concentrare naţională , care să
"
"
"pacifice spiritele şi să restabi lească ordinea in ţară.
La sf'arşitul anului

1 93 7 şi începutul l u i 1 938 s-au creat condiţii, interne şi externe, favorabile

instaurării unui regim bazat pe autoritatea regală; principalele partide democratice nu i se opuneau.
Carol al I I - lea demon trase că nici un partid de dreapta nu era în stare să rezo lve marile probleme ale
ţării; incertitudinea politică a dus, pe plan economic la o restrângere a activităţii intreprinderilor, la o
criză a creditului pe piaţă şi la fuga unor capitaluri peste graniţă; con ecinţele ociale n-au întârziat să
se resimtă: creşterea şomajului, sporirea preţurilor, accentuarea stării de nesiguranţă a populaţiei.
Opinia publică dorea să scape cât mai repede de guvernul O. Goga.
Democratia apărea ca o fonnă de guvernare depăşită. Î n majoritatea statelor europene se
36
instalaseră regi �1Uri autoritare . Î n realitate, "carenţele democraţiei româneşti du eseră la
37
compromiterea ace tui regi m" : din 1 9 1 8 au fost 25 schimbări de guverne, partidele politice erau
foarte generoa e în promisiuni în anii de opoziţie, dar când ajungeau la guvern parcă uitau de cei care
le

votaseră;

in

prim-plan

apăreau

manevrele

de

culise,

aranj amentele

politice;

ambiţiile,

subiectivismul, nese1iozitatea păreau a caracteriza acest regim.
P e de altă parte, guvernele englez şi francez cereau lui Carol să intervină energic pentru a pune
capăt po liticii antisemite a gogo-cuziştilor şi a împiedica ascensiunea
spre putere a Mişcării
Legionare, care ameninţase că în "4R de ore" după biruinţa sa, România "va avea o al ianţă cu Roma şi
Berlinul " . Menţ inerea României în sfera de infl uenţă a democraţiilor occidentale era un obiectiv
esenţial pentru guvemele de la Paris şi Londra, chiar dacă în această ţară .,se sacrifica însuşi regimul
3H
. Dr. Nicolae Lupu nu avea să exagereze prea mult atunci când spunea că " guvemul
"39
Goga a fost ră tu mat de Franţa şi de Anglia
.
democratic "
La

1 O februarie 1 93 8 , regele Carol al I l -lea 1-a primit în audienţă pe Octavian Goga. Regele i-a

comunicat preşed intelui Consi l iului de M iniştri că alegerile ar trebui amâna te, deoarece atmosfera era
prea tensionată: a mai adăugat că s-ar impune un guvem de uniune naţională. Octavian Goga a înţeles
'i

M ihail Sturd7.a. Nomciniu )i .�[ârşilrt! Europei. Amin/iri tiin fum picrdulti. Alba- Iulia-Paris. 1 994, p. 1 26 .
Andreas H i llg.ruber. Hitkr. Curol yi mareşalul Anloncscu. etliţie şi studiu biobibliogrnlic d.: Stclian Ncagoc, Bucur�ti, Eclitum
Humanitas, 1 994. p. 49.
14 Ioan Hucliţft. .Juma/ polifie. / 'J38. 1 icmuurie
15 srt>lemhrie rÎICC'f llllnrilc dic!alwii rega/('. Introducere şi note de academician
Dan B<:>rindci, Bucun·şti. Editum Fundaţiei PRO. 2002. p. 4 1 .
" Annancl C'iilincscu, op. cii . p. 3 74
"' vezi: Bela Vago, op. cil., p. l l 8.
37 ls!Oria Românilor. voi. V I I I . Nomânia inlregilă (1 9 1 8- / <)411). coordonator Ioan ScUI1u, secretar Petre Otu, Bucureşti, Editura
Enciclopedică. 2003. pp. 3R5-390.
·" Ibidem. p. l 2 1 .
w Ioan Hudiţă, op.cil. , p.94.
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că regele îi cerea demisia. A prezentat-o, convins că guvernarea sa a de chis o pagină nouă în istoria
României40 . Acţiunea monarhului putea apărea ca fiind menită ă pună capăt crizei politice şi să
a igure apărarea intereselor statului român în plan internaţional. Î n realitate, aşa cum presa invoca,
"căderea guvernului a fost provocată de o manevră evreiască din interior, iar din exterior, de o
presiune franco-britanică " . Nu lipseau nici speranţele că tendinţele naţionaliste pe care Goga le-a
imprimat politicii româneşti nu vor fi "nici abandonate, nici uitate ".
Q U E LQ U E S ASPECTS SUR L ES ACTIONS DES ORGANI SATIONS J UI FES
I N T E RNATJONALS CONTRE LE GOUVERN EM ENT GOGA - CUZA ( I I )
( Resume)
Le gouvemement d 'Octavian Goga a conduit le pays entre le 3 1 decembre 1 93 7 et le 1 O fevrier
1 93 8 . Pendant sa courte periode, le gouvemement Octavian Goga a es aye de resoudre le probleme
des J uifs de la societe roumaine. Les mesure antijuifs ont eu comme but leur exclusion de la vie
economique, sociale, culturelle et politique du pays. Les chefs de principales organi ations Juives de la
Roumanie ont reconunande au peuple Juif: d'arreter le activites economiques, de retirer leur
economies bancaires, de ne pa payer les detes et les irnpot . C 'etait pour la premiere fois quand les
Juifs reagissaient contre le gouvemement du pays par des actions de abotage de ! 'economie nationale.
Les chef: des organisations J uives de la Roumanie ont fait appel ă l ' aide des organisation
Juives intemationales. Jusqu'au debut du mois de janvier 1 93 8 , le but des actions des organisation
J uive a ete d'attirer l 'attention sur la situation des Juifs de la Roumanie et de compromettre le
gouvemement conduit par Octavian Goga. Ils ont fait attention l 'opinion publique des pays de
!' Europe et ils se sont adresse ă la Societe de Nations par le nombreu e reclamations et memoires,
pour imposer la discution de la situations des Juif: roumain eu regime d'urgence dans le Conseil de la
Societe des Nation .
Les actions des organisations J uives intemationales se sont amplifiees apre le 22 janvier 1 93 8 ,
quand l e gouvemement d e Goga a publie l e decret lois pour reviser l a citoyennete des Juif: . Le but de
nouvelles actions des J uifs au niveau international etait d'eloigner le gouvemement conduit de
Octavian Goga. S ' ils n'ont pas reussi d'imposer la discution de la situation des J uifs en regime
d'urgence dans le cadre du Conseil de la Societe de Nation de 27 janvier 1 93 8 , mais au contraire ils
ont reussi d'attirer pre d 'eux les representants de la France et de l'Angleterre.
En 1 93 8 , la situation internationale ne pennettait pas de re oudre le probleme des Juifs en
Roumanie, ni par la Societe de Nations, dont le prestige etait beaucoup diminue, ni par l 'emigration
des J uifs de la Roumanie, pour laquelle les pays eW"opeens n'etaient pas disponibles. Ainsi, les
repre. entants de la diplomatie fran<;:aise et anglaise ont considere que l'exclusion du gouvernement
Goga povait signifier une solution du probleme Juif.<;, meme si cette action provoquait le changement
du regime politique de la Roumanie, vue les intentions du roi Charles le I I d' instaurer un regime
autori tai re.
·

40

Ioan Scll11u, op.cit., p.230.
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Ion M I RALAC H E

ÎNSEM NĂRI MEMORIALISTICE ( I I I )*
15a Vâşinski. Sâmbătă 2 Decembrie 1 944. Despre P.N.Ţ. (am vorbit în esenţă, aceste lucruri- nă cut
din mem(orie).
- Este Partidul care a real izat adevărata unire sufletească a provincii lor;
- Este cel care a fo t l uptătorul pentru real izarea l ibertăţi lor politice şi sociale ţărăneşti ;
- Deşi a stat numai 2 Y2 (ani), a ţinut zid;
- Cel care a l uptat şi contra regimului oligarhic - şi contra Regelui ,i contra fonnaţiunilor de import;
- Cel care a mers nedesminţit şi fără greş în pol itica extemă;
- Cel care urmăreşte cele mai l argi reforme sociale: stat ţărăne c muncitoresc cu colorit (burghez);
- Spargerea l u i ar fi o crudă lovitură sufletul u i ţărănesc;
- Ruperea l u i s'a încercat şi n ' a reuşit;
- De chimbarea preşedinţiei C(onsi l i u l u i ) de M(iniştri) nu poate fi vorba.;
- Campania împotriva lui este tot ce poate fi mai nedrept;
- Partidul N(naţional) Ţ(ărănesc) trebue luat în consideraţie aşa cum e el;
- Este adânc devotat programului de colaborare cu Rusia şi cu aliaţii;
- Nu doreşte ruperea relaţ i i lor între aliaţi şi nu acceptă a fi instrument împotriva Rusiei;
- S ingura lui rezervă e te:
a) neînţelegerea de către Rusia (şi poate ar dori, în acest caz, ca cei lalţi, cu care a avut mai îndelung
contact să pună cuvânt bun);
b) Rusia să n u încurajeze dictatura comunistă de sus în jos. Iar aceasta nu depinde nici de P.N .Ţ.,
n ici de România - ci de Rusia.

2 Decembrie 1 944.

Scriu eara, imediat după înapoierea de la Vâşinski, care m'a primit dela ora 4 la 5,20 p.m. Audienţa
îmi fusese indicată de Vişoianu ( M i n . de Exteme), probabil aranjată. O ceru em cu o zi înainte.
Pri m i re foatie amabi l ă - la ieşire însoţit p(ână) l a uşă de el şi cei doi secretari, traducători, unul de
l i mba franceză, altul de l i mba română.
Am vorbit când româneşte, când. ca să scutiez timpu l , fra n ţ uz e şte. N i c i el nu vorbi mai bine ca
m i ne. Fiecare frază îi era tradusă. Aproape la fiecare răspundea. Secret(aru l ), cel ele franceză. scria
co n vers aţia M i-a spus că dacă vreau. pot introduce pe însoţitori i mei ( Popescu M i h a i şi Ing. Vasilescu).
Am dezvoltat aceste idei :
! . M u l ţ u m i ri p(entru) acordarea au d ie nţe i
Am socotit - văzând că pri m e , te , i p art ic u l a ri că doreşte să aibă i n formaţ i i mai complecte. Voesc
să-i dau şi eu din crezul meu ţărănesc şi p(ent ru ) Pati{ iclu l ) Naţ( iona l ) Ţ(ărănesc). N ' o să-i fac expozeu.
Doresc să fi u chestionat.
2 . De si gur. văzând ce se petrece în Român ia. aci, are i m pres i e rea:
Part i de care se fac şi se desfac; G u verne de săpt(ămân i ) sau l u n i care se autotoq)ilează: Agitaţ i i
steri l e î n t i mp d e muncă; Aci este ţara de su prafaţă, n u cea rea l ă ; Cea rea l ă e ţara ele ţăra n i . care mu ncesc,
.

.

-

l uptă, speră; Această ţară nu e �i n ' a fost du şmana R u siei ! Ea a fost împinsă fără voia ei în război .
M ' a complectat el: Ş t i u - n i c iodată R (omân ia) n ' a fost în răzb( o i ) cu R u sia. Pentru prima dată acum.
.
Impins� de G(enera)l u l Ant( onescu);
Ţărăni mea e prin firea ei pacin ică. între su flet u l ei �i su fl ( et u l) ţărăn i m i i ruse este
apropi ere( aprobare).
3. Această spiri t ua l i tate o reprezintă, ca exponent a l ei. P.N .T. Pati( idul ţărănesc) a ţâ., n it d i n
t ran�eele răzho i u l L; i cel u i l a l t , cu u n program ele reforme rad icale. A fuzionat cu fracţ ( i u n i le) ţărăneşti d i n
Prov i n c i i l e U n ite. In A rdea l . Part( i d u l ) na ţ( i on al) . deşi cu o structură mai burgheză, era exponen t u l ţărăn i m i i
ardelene. A m fuziona! cu el câţ i v a a n i mai târziu .
Pa11ca 1 a fost publicatii î n !I MS.

V-V I. 2006-2007. pp. 355-378: pm1ca a I l-a î n !IAfS. V I I-VI I I. 2008-2009, pp. 277-285.
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Dârză luptă de opoziţie cu l i beralii, cu Regele Carol, cu legionari i, cu Mareşalul Ant(onescu).
Din 25 de ani, 3 la guv(ernare), peste 20 de ani în opoziţie. Cu un program de reforme radicale
structurale.
Pe linia politicii externe consecvent alături de Rusia.
- ca unul care refl(ectă) spiritualitatea poporului român;
- ca unul care ştie că reformele făcute după răzb(o i u l ) celălalt s'au făcut sub presiunea rev(oluţiei)
ruse (am afirmat-o în parlament de multe ori ). A dat dovadă cu fapte:
a. Primul guvern Vaida a căzut pentru că cel dintăi în Europa a început tratative de rec(unoaştere) a
Rusiei.
b.Când a mai venit la Guv(em) a reînceput sub Vaida şi M i ronescu .
c. Şi î n stărşit c u Titulescu.
( M ' a întrebat : era în Part(idul) Dv? Am răspuns: La început nu, pe urmă când a văzut potrivirile în
pol(itica) externă s ' a înscris la noi).
El: Când a căzut era cu Dv?
- Da, dar în Guv(ernul) l i b(eral) a căzut; răsturnat de intrig( i le) poloneze şi sârbeşti de atunci şi de la
regele Carol prin Tătărăscu. P.N.Ţ. a dus lupte cu R(egele) Caro l . Iar când au venit legionarii, ţinta
atacurilor el a fost ( Virgil Madgearu) ucis - eu ascuns 2 l un i (avea aerul că e la curent).
Despre Maniu, însu , mareş(al u l ) Antonescu în două audienţe mi-a spus că H itler a întrebat dacă mai
e în viată, căci în German ia n'ar fi trăit 2 zi le.
'
rnamicuJ deci ne-a confirmat poziţia noastră alături de Rusia şi a l i aţi.
4. Part(idul) N(aţional) Ţ(ărănesc) voeşte şi o cooperare spirituală cu Rusia. E l a real izat după
răzb(oiul) celălalt unirea sufletească a ţărănimii de pretutinden i . El eri talizează azi speranţele acestei
ţărănimi. Apropierea sufletea că între poporul meu şi cel românesc, osmoza spirituală se poate face mai
sigur prin fot1ele politice româneşti, care adună simpatia şi încrederea pop(otului) român, decât prin partide
improvizate care întrebuinţează metode ce repugnă poporului. Sfărâmarea partidului, care nu e va obţine,
cum nu s'a obţinut nici sub R(egele) C(aro l ) şi legionari, care au întrebuinţat aceleaşi metode ce le
întrebuinţează şi partidele adver e de azi - nu ar folosi decât să mărească hao u l .
5 . Avem impresia c ă Part( idul) Naţ(ional) Ţărănesc nu inspiră încredere ( acest punct a fost mereu
întrerupt. Reiau ideea mea întreagă şi apoi răspun u l lui întreg la acest punct).
Credem că s' au dus intrigi împotriva lui.
Ne-am întrebat, cum?
Ne-am explicat că fi ind şoapte de neînţelegeri între al iaţi (el m'a întrerupt arătând că înţeleg�rea lor
se împl ineşte întocmai şi deci sunt de exclus) - s'ar crede că P.N.Ţ. ar putea servi cuib de intrigi. In acest
caz, s'ar însela.
Po orul român se în păi m ântă de astfel de perspective. Popoarele mici ştiu că pe spinarea lor se
l uptă cei mari. Ţărani i Români , tiu că ei rămân vecini cu Rusia. Deci cu Rusia trebuie să rămână prieteni .
P.N.Ţ. împărtăşeşte exact acea t ă stare de spirit. Ş i mai ştie c ă vechea politică d e echi l ibru european
nu mai e posibilă. Deci nu ar putea accepta să fie instr(umentul) cuiva împotriva Rusiei.
El m'a asigurat: Că n i ci vorbă nu poate fi de neînţelegeri între al iaţi . Că programul se desfăşoară
întocmai cum a fost aranjat la Teheran - şi cum a fost încă odată pus la punct în Canada. Că nu poate fi
vorba de ţări mari şi ţări mici, ci de ţări slabe şi ţări puternice, cele slabe trebuind ă coopereze în propri ul
lor interes cu cele putemice pentru doborârea inamic( u l u i ) comun. unele lângă Angl(ia), altele lângă Rusia.
cum sunt: R(omânia). U ng(aria). B(ulgaria), Jugosl(avia). Că a l iaţi i urmăresc două ţinte principale: să
doboare hit lerismul ( . . . ) să aşeze o pace solidă între pop(oare) şi socială.
Am spus mai departe că e reconfortant pentru noi să ştim că răzb(oi u l ) e evitat şi că vom avea o pace
solidă. Că tot uş în dorinţa noastră sinceră de col(aborare) cu Rusia. avem impresia vagă de ostracizare a
P.N .(Ţ) - care a mers din ostracizare în ost(racizare). deşi a avut o linie clară şi consecventă, pe l inia
tărăni
m i i române.
'
M-a întrebat pe ce se bazează aceste impresi i .
A m spus:
Radio Moscova a anunţat - şi apoi gaz(etele) de extr(emă) stângă au răspândit - că P.N.Ţ .. alături de
cel liberal sabotează apl ic(area) armisti ţ i u l u i .
Mi-a spus:
a) Nu ştia acest lucru. Î n tot cazul . nu vine de la cei de aici, n ici de la Guv( ernul) din Moscova. Ei nu
pot împiedica gazetele celor atâtea ( 1 3? ) part ide să publice ce cred (presa e l i beră) şi poate radio Moscova a
l uat după presa de a i c i .
Am răspuns: în paranteză n u sunt atâtea pat1ide câte par, că sunt aceleaşi care se despart pri n
sciziparitate [ca sub R(egele) C(arol)] ca să pară multe; şi că ele dau ştirea ca proven ind de la Radio
Moscova despre care aflu cu bucurie că nu este comunicat oficial .

p
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b) De asemenea, pe faptu l confirmat şi de un min(istru) comunist şi comunicat şi în Cons( i l i u l ) de
M i n i ştri că, întrebat de ce n 'au dezarmat gărzile lor cum s'au obligat, au spus că ei au predat armele armatei
roşi i iar nu Guv(ernului) român. Deci confirmă ei înşişi legăturile cu armata roşie peste capul Guv(emului)
român.
Mi-a ră puns:
- Este posibil ca armata rusă să fi dezarmat g(ărzile) comuniste aşa cum a dezarmat şi pe cele Iuliu
M(ani u ), socotind că aşa e mai bine din p(unctul) de vedere al ordinei m i litare. Şi a adăugat:
- Aici trebuie să vorbim sincer: Guv(emul rus) şi noi am avut i mpresia că Guv(ern u l ) român, în care
maj(oritatea) o formează min i , tri ţărănişti şi liberali, nu fac tot ce trebue p(entru) apl icarea armistiţiului.
Eu: Dacă nu aş vorbi sincer, aş considera că i-am furat zadarnic din ( ... ) şi aşa mi-e felu l meu. Deci,
i mpresia noastră este că se face tot ce e po ibil ca să e aplice. Primul M(in istru) în o declaraţie ieri (C-tin.
Sănăte cu) ca şi Vişoianu şi Savel R(ădu lescu) cu care sunt prieten nu au spus că armistiţiu! este depăşit în
multe puncte - iar în altele sunt dificultăţi tehnice. Este deci nevoie de înţelegere şi bunăvoinţă reciprocă,
România fi ind tară mică i săracă si cu mari nevoi .
El: Trebue să recunoaşteţi �ă armistiţiu! este mult mai uşor decât putea fi.
Eu: Recunoaştem, dacă ne gândim pe punctual de vedere că Rusia e învingătoare şi Rom(ânia)
învinsă.
E l : Rusia a fost generoasă cu R(omânia) dându-i Ardealul de două ori : odată acum o sută de ani şi
odată acum.
Eu: Nu contest că, date fiind rap01turile de la învingător la învins, am făcut o i mpresie oarecum
bună, îndeosebi în ce priveşte fixarea sumei desp(ăgubirilor) în bani . l-am amintit că fusese vorba de o
întâlnire convenită între el şi OI Maniu. Să aştepte dl Maniu a i se da ora?
El, vădit i ntrigat, îmi spune că în adevăr, la un ceai, OI Ma.niu i-a comunicat că-i va trimite n i şte
memorii anunţând că-i stă la dispoziţie pentru a l ămuri eventual oarece puncte i D- a convenise a se întâlni.
Dar OI Maniu i-a trimis 3 memorii pe care s'a văzut nevoit să le inapoieze cu o scrisoare, întrucît, pe de o
parte cuprindeau lucruri inexacte - ca de ex(emplu ) acela că Rusia ar urmări să ia Moldova? - oare Rusia
are nevoie de Moldova? - iar altele care nu se pot discuta decât cu guvernul, şi el n ' ar putea să le discute cu
fruntaşi ai Partidelor politice.
Dacă OI Maniu - a zis el - voeşte să discute che tii generale, cum am discutat cu Dta, cu OI. Lupu şi
cu al�i, îi tau oricând la dispoziţie, dar nu ar putea discuta chesti i le ridicate de dânsul .
*

*

*

M i-a mai spus:
- La ei e un singur partid; înlăuntru sunt şi la ei curente.
- ,. Curierul " a fost uspendat pentru că a eri articole menite să tulbure relaţ i i le între noi şi Rusia. O
cenzură preventivă i s'a apl icat.
l-am spu : Trebuind să dea articole şi inf01maţi i care aşteaptă cenzura, e pus în inferioritate faţă de
alte gazete.
M i -a spus: Ziarul " "Dreptatea" apare l i ber.
l-am spu că am cunoscut pe Litvinov la Geneva. Cu Ostrovski aveam relaţii amicale. L-am avut şi
oaspete la ţară.
l-am pus că metodele practicate de stânga au fost întocmai practicate de legionari. încât n ici măcar
nu sunt noi - sunt deja compromise.
- Pe comunişti, îi primeşte ca pe orcare.- ,.Nu se amestecă între pa 1iide", Rusia respectând
Declaraţ iile făcute de Molotov. Rusia "îşi respectă cuvântul".
- Vorbim de rapo11urile între aliaţi. eu: avem un program radical . Mai uşor îl realizăm prin
colab(orare) cu Rusia, decât cu Angl ia.
La terminare. i-am spus:
România dore,1·te sincer apropierea de Rusia. Dar stă În puterea Rusiei s 'o Înlesnească. aceasta

fiind rara mare .�·i Îll \ 'ingâtoare. României ii sUnt in cale numai atâtea căi câte ii lasă Rusia

O. L.Şovan ).

Criza politică din z i l e l e 28 Febr(uarie) - 6

(subl. -

M a rt ( ie) 1 945

Marti 1 3 Martie 1 945, Dobrest i.
'
fnce;·c să-mi amintesc momentele şi faptele petrecute în zi lele de Mercuri 28 Febr(uarie)- Marţi 6
Ma 11ie. Privesc desfăşurarea lor ca într-un caleidoscop. Am sentimentu l că începând cu 6 Martie ţara intră
într'o zodie nouă - (dintr-o) dată plină de ceaţă; abia peste câteva luni, când Germania va fi la pământ, se va
vedea limpede rostu l celor petrecute în ăptămâna grea mai sus arătată.
Încep să înşir fragmente cu amintiri :
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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Luni 25 febr(uarie), Congres j udeţean f(oarte) reuşit la Câmpu l ung (- Muscel)- [prezenţi Mihaiu
Popovici, Popescu Mehed(inţi), Popescu B( ... )]. M i-au spus să merg la Bucureşti [de unde venisem cu o
săpt(ămână) înainte]. Am întârziat la Câmpulung (- Muscel) luni - l uni seara la Dobreşti - marţi dimineaţa
(27) la Bucureşti . De M iercuri 28 au început să se precipite evenimentele.
- După adunarea de la Aro a General u l u i Rădescu, cu vr'o 2-3 săpt(ămâni) înainte (f. reuşită),
comuniştii au intrat în mare fierbere. Presa lorJurioasă, sprij inită de Radio Moscova şi presa rusă, pe faţă.
Agitaţii de stradă, din ce în ce mai f"ară elan. In fabrici, încep a fi răsturnate comitetele lor şi înlocuite cu
muncitori democraţi [ n(aţional)-ţ(ărănişt i ) mai ales]: Malaxa ( unde au venit cu muncitorii de la alte
întreprinderi, comu niştii, făcând vărsări de sânge), Monetăria Statului, Herdan etc. etc.
- Generalul Rădescu ţinuse u n nou d i curs la Radio, cu 2-3 zile înainte (24? 25 ? Febr.) în care
numise pe Ana Pauker şi Luca " venetici" şi pe cei din F(rontu l ) N(aţional) D(emocrat) "fără neam şi fără
Dumnezeu". Asta îi înfuriase pe ei - iar Radio Moscova şi presa rusă au atacat furios pe Rădescu drept
fascist.
- Vinogradov a fost chemat la Moscova.
- Mercuri (sau joi) a sosit cu avionul de la Moscova Vâşinski . În aceeaşi seară, a cerut să fie primit în
audientă. A fost primit pe la ora 1 O seara. Pe cât am aflat a vorbit regelui cam asa:
'
- Vin în numele guvernului rus. Generalul Rădescu trebue ă fie i med iat demis. În acelaş ti mp, a
cerut ca generalii coşi din armată să fie îndată reintegraţi [chiar în acea zi fuse eră scoşi din armată câţiva
generali, care cu o zi înainte se manifestaseră cu declaraţi i la gazete desavuând pe general u l Rădescu - în
frunte cu g(eneralu)l Vasi l i u Răşcanu. Ministrul de războiu, generalul Negulescu a convocat Cons( i l i u l )
sup( erior) al A1matei l a ora 1 2 şi până seara la 5 apărea decretul d e scoatere d i n armată]. A doua z i erau deja
reintegraţi l a cererea lui Vâşinsk i .
*

*

*

Până a doua zi Gen(eralul) Răd(escu) nu fusese înlocuit. A cerut o nouă audienţă. A bătut cu pumnul
în masă, cum de n u a fost demis până l a acea oră. Regele 1-a demis, încredinţând pe Ştirbei cu form(area)
guv(emului) de coaliţie. Ştirbei s'a prezentat întâi Frontu l u i care i-a răspun că ei nu acceptă decât guv(em)
al Frontul u i cu Groza. Ştirbei şi-a depus mandat u l .
Vâşinski s'a prezentat din nou, mai blând, spunând c ă "guvernu l rus doreşte ca noul guvern ă fi e
prezidat d e D(omn u l ) Groza ş i din e l s ă facă parte ş i D(omnul) Tătărăscu . Dar aceasta o p u n numai p(entru)
M(ăria) V(oastră), în care Guv(emul) rus are încredere; rog să aibă şi M(ăria) V(oastră) aceeaş încredere".
Regele, care nu voia guvern Groza - a fost nevoit să accepte din condescendenţă faţă de guv(em u l )
rus, dar pe cât înţelegeam, contra voinţei sale, s u b presiunea Vâşinski ş i străzii -.Şi cu condiţia d e a forma u n
guvern în coaliţie, înţelegând pa11iciparea naţ(ional ) ţ(ărănească) ş i l i berală. inainte d e a-1 însărcina sau
concomitent - Regele chemase pe: Maniu, Brătianu şi încercase să le ia consimţământul "ca să fie acoperită
coroana", precum explica Mareşalul Palatului, Nege!. Nu , tiu bine dacă Brătianu convenise - cred că nu (de
aceea chemase , i pe Bebe Brătianu). Dar Maniu a refuzat să-şi dea consimţământu l .
Sâmbătă seara 3 Ma11(ie) am fost chemat şi e u la Palat - urmărindu-se a-mi d a e u consimţământ u l .
Mi s'a explicat d e Rege ş i Nege! c ă Coroana e sub presi unea rusă; mi s ' a comunicat cererea Vâşinski; mi s'a
atras atenţia în ce situaţie se află Coroana; mi s'a spus că Regele a fost nevoit să însărcineze pe Groza, dar
condiţiile puse, nu crede că vor fi acceptate şi atunci oroana va aviza din nou. D(omnu)l Maniu n'a
acceptat - mi se cerea să mă declar şi eu de acord, că "Coroana să fie acoperită" prin acceptarea formală de
toate pati idele.
Maniu ceruse guvern prezidat de un neutru �i vorbiseră şi de (coaliţie) dacă Regele acceptă (pe
Vişoianu). Am răspuns că nu Înţeleg această stăru inţă, dacă n u se tinde la un guvern definitiv Groza.
Di mpotrivă - dacă Regelui nu-i convine situaţia In care a fost pus şi dore, te o ieşire, li convine mai bine
atitudine ca aceea a P.N.Ţ. care nu se declară de acord. înlesnind ieşirea Coroanei. Apoi am arătat Regelui
că Dinastia nu poate părăsi sufletul Ţări i (care e contra unui astfel de guvern), am făcut comparaţia cu Anteu
care prinde puteri din contactul cu pământul; Coroana intră În fază primejdioasă.
Regii Serbiei şi Greciei au mers alături de al iaţi �i tot uş atât Anglia cât America îi supun
plebiscitului numai în măsura în care regii sunt sudaţi de sufletul popular. î�i asigură Tron u l . Regele
M(iha i ). datorită actului de la 23 A ug(ust) e In sufletul poporu lui. Să nu facă gesturi care lasă fisuri sau
goluri în acest suflet fără de care intră În aventură.
Am spus că aceste l ucruri i le spuse em şi mai înainte prin Nege ! . A fost i mpresionat - totu� au
stăt uit mereu să consimt eu In l o cu l O lui Maniu pentru formula Groza, lăsându-se a Inţelege că e provizori u .
Întrebat c e propun, am spus:
Ca şi Dl Maniu, cred că se i mpune un guvern de coaliţie prezidat ele un neutru - ca Vişoianu ( .,nu
vrea el"; eu : "cred că vrea•· ; Nege!: " nu cred că-I vor nici ruşii- Vâşinski 1-a admonestat când se amesteca
în vorba dintre el şi Rege: "nu tulbura discuţi i le cu M .S. Regele" ) - iar dacă M .S. crede că se poate asigura
colaborarea cu un reprezentant al unui partid ca Preşedinte, noi socotim că P.N.Ţ ca cel mai puternic, are
drept să indice şi indicăm soluţia Dr. Lupu. fără a crede totuş că e cea mai fericită, precum ele altfel îmi
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spusese cândva Nege! că în nici un caz n'o va accepta Regele. [Trebue să fac aici o paranteză: în mare
încurcătură ne-a pus ambiţia D(omnu l u i ) Lupu, escitată şi specu lată de comunişti, ca să rupă partidul,
precum îmi mărturisise mie franc Pătrăşcanu. Doctorului Lupu îi i ntrase în cap să tie Prim ministru - rară să
ţie socoteală de starea sănătăţi i şi de creditul lui la Palat - şi în acest scop solicitase (ca şi în ti mpul crizei
celeilalte) audienţe la Rege, după ce făcuse temeneli comuniştilor, care i-ar ti promis că-I acceptă, socotind
că rup prin asta partidul.]
Cu m ulte greutăţi am �nut pe Dr. Lupu în cadrul partidului, cu declaraţia sa: "Ce-oi face, fac cu
partidul", încât partidul a trebuit să tie solidar cu el ca să nu plece. Pe urmă mi-a spus că de aceea a pierdut
partida, că n ' a voit să rupă la timp partidu l . Eu unt însă convins, că chiar atunci nu-l acceptau şef la guvern.
Din gesturile Regelui , i ( l u i ) Nege!, am înţele că Maniu pomenise de Lupu fără să stărue; de altfel,
ca şi mine, tiind sigur că e şi inut i l şi nici n u e soluţie.
Regele a spus că el înţelege dar n ' are ce se face, iar Nege! a stăruit de m ine până la uşă şi în cu loar
petrecându-mă ca să-mi dau consimţământul, ceea ce n-am făcut. Nu am înţeles până în ziua soluţionării
crizei de ce a stăruit atâta când nu avea ce căuta acoperirea con tituţională". Acuma sunt igur că ei de la
"
început au înţeles că n u se vor putea scăpa de Groza şi au vrut să aibă principial şi cuvântul de accept(are) al
partidul u i ca o precautiune.
În vremea ac �sta, Groza se prezentase Doctorului Lupu (pe vineri?) şi-i propusese l u i să intre în
Cabinet ca Vice Preşedinte; Lupu îi ceruse să renunţe Groza la Preşedinţie în folosul l u i Lupu şi să ia el Vice
Preşedinţia! . . . A doua zi dimineaţa, Lupu îi scria că refuză de formă, s'a prezentat apoi, spre seară Dlui
Mnaiu, propunându-i să dea 2 - 3 observatori rară portofolii, în guvern Groza al FND, ceea ce Mani u
refuzase.
Groza mă căutase şi pe mine şi mă ruga e să trec pe la el. Am răspuns, celor ce m'au anunţat, că eu
nu umblu noaptea în oraş şi că îl aştept la mine, când doreşte. Când am venit la Palat, Bebe Brătianu (care
fu ese înaintea mea), mă aştepta acolo, rugat de Groza să mă ia şi pe mine, când termin şi, în drum, să ne
abatem la Groza pe şoseaua Jianu. M i-era greu să refuz, mai ale că Bebe Brătianu mă aşteptase în acest
scop tot timpul audienţei de 40-50 de minute.
Am plecat deci pe la ei, (a) trecut noaptea şi ne-am oprit l a Groza [o vilă f( oarte) fru moasă a Dnei
Gherciu]. Acolo, în grupuri, prin halluri şi camere am văzut grupuri : Titei Petrescu-Vasile Helmegeanu ;
Ralea, Tătărăscu etc. Am mers într-un birou c u Groza s i Bebe Brătianu. Chemat mereu l a telefon - el se
aştepta ca în acea noapte să depună j urământul, dar Regele 1-a amânat şi el spunea într'una că nu mai poate
ţine în mână pe muncitori care vor să ia cu a alt palat şi ministere. Mi-a făcut , i mie apelul făcut lui Maniu,
mi-a spus de înţelegerea cu Man i u şi Lupu şi i-am spus franc în faţa lui Bebe Br(ătianu), că noi nu admitem
FND, că Regele nu poate da puterea dreptei contra stângii sau stângii contra dreptei etc.- , i că deci suntem
p(entru) un guv(ern)de coaliţie prezidat de un neutru. A oprit pe Brătianu ă-1 întâlnească cu Tătărăscu; eu
am stat de vorbă cu Ralea care arată primej dia la care Maniu a împins Ţara, căci aci în ală se ştie că Mani u
a teaptă a (ven i ) p e Ti lea d e la Londra c u un mesaj englez , i alte d e acestea. l - a m arătat surprinderea mea că
oameni serioşi dau crezare la astfel de baii veme şi îngrijorarea pentru starea în care e află Ţara cu astfel de
metode.
Brătianu mai tiind reţinut acolo, am plecat cu Pop(escu) Mihai care mă însoţise - şi cu maşina
Prezidenţiei - pe la ora 1 2 noaptea. Trebue să spun că în tot timpul acestor zile, muncitorii au fost �nuţi în
continuă agitaţie.
Concomitent cu venirea lui Vâşinski. au sosit câteva regimente ruseşti, care au desarmat unităţ ile
noastre m i l itare aflate în capitală. Reg( imentu l ) 6 M(ihai) V(iteazu l ) şi Reg(i mentu l ) de Excortă Regal au
fost trimise pe front . M(arele) S(tat) Major a fost ocupat de ruşi . Janda1111eria şi Pol iţia împuţinată şi
desarmată. Intrări le în Capi tală oprite. Capitala ţ i n ută sub teroare o săptămână. Deţinuţii au evadat - crimele
şi spargeri le se ţineau lanţ. Fabricile în fierbere - străzile în agitaţie.
Vr'o două sute de muncitori şi cu câţiva intelectua l i (?) de la ARLUS ar fi mers şi la Palat Dumi nică
foqând poqile şi u�ile în lipsa gărzilor �i cerând ca să iasă Regele să vorbească şi cu ei 1 0 minute când cu
"
alţii pie�de atâta vreme. ( Regele era insă tot timpul ,.la şosea , în Palatul Prinţ�sei E l i saveta).
In acest timp, atit udi nea reprezentanţi lor Angliei �i A mericii variase. In primele zile. atitudine fermă
(pe mine mă ţi nea în curent Vişoianu mai mu lt. şi ceva şi Man i u). Roos velt ar fi comun icat la Moscova că
ei nu admit în România decât un guvern democrat în sensul Comunicat u l u i de la !alta precizând că nu
înţeleg un guvern democrat din care nu ar face parte şi pa1tidele naţ( ional )-ţ(ărănesc) şi liberal. Aceea�i
atitudine fermă şi a Angl iei. spre sfârşitul crizei însă. reprezentantul Americi i ar fi comunicat că acum
poziţ ia sa e mai puţin fermă, întrucât de la Wash ington i s'ar fi spus să nu susţină formule concrete, ci să
susţină formula generală a guvernului democat. atrăgând atenţia că în România. care e în spatele frontului.
funcţionează mai mult condiţiile armistiţiului decât Comunicatul de la !alta. deci ruşii au cuvântul pri m . Iar
cel englez a spus că el nu a primit nimic si se mentine
la prima atitudine.
'
Întrebaţi amândoi ce cred. ar fi s 1us că ei nu se amestecă dar cred că noi trebue să mergem înainte.
Aşteaptă noi instrucţiuni. Aceste comunicări. au produs, fireşte, demoralizare la Palat şi în rândurile noastre.

i
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Groza, nereuşind a forma Cabinetul în condiţi i le cerute de Rege, urma să-şi depună mandat u l . Dar el
nu şi 1-a depus şi ameninţă să ia cu strada Min isterele, în l ipsa autorităţii de stat şi a annatei .
Duminică: câteva sute de oameni la Palat.
Dumin ică seara 4 Mart(ie), chemaţi la Palat: Dinu Brătianu, Bebe Brătianu, Man i u şi cu mine, toţi
deodată. Am plecat la Dinu Brătianu să iau pe Man i u . La plecare Maniu a avut un accident : a căzut
alunecând u n covor pe parchet, , i i s'a crăpat (fisurat) rotula, precum s'a constatat la înapoere, la radioscopie
(Jovrin ). Am mers câte patru (Maniu în chinuri mari - mai ales pe cu loarele palatului dus de noi).
Am găsit pe Regină, Rege şi Nege l . Ne-a întâmpinat Regin a emoţionată la lacrim i şi la început a
vorbit numai ea: Coroana şi Dinastia e în mare primejdie. Trebue să aleagă: primeşte ce cer ruşii sau abdică.
Ştie bine că şi Lou i s XVI (seize) a pus pe cap boneta roşie şi totuş mai târziu a urcat pe eşafod. Aveţi_ o mare
răspundere - să salvaţi Coroana şi Dinastia, lăsând a înţelege să n'o punem în situaţia de a abdica. In acest
sens au vorbit şi Regele (pu�ne cuvinte) şi Negel.
Au spus repetat că Coroana e în di lemă: a abdica sau a accepta; şi au cerut consimţământul
partidelor pentru formula Groza [Eu am înţeles: tot guvern în coaliţie pe bază de raport de forţe ce urma a se
stab i l i prin tratative; OI Maniu a înţeles că pe formula FND j umătate - ceilalţi (noi şi l i beralii, inclusiv
Tătărăscu) j umătate; de altfel, la plecare, el , i B rătianu au fost înapoiaţi să le mai spună ceva - apoi şi noi
când am aflat că se svoneşte că vor l ua noaptea cu asalt autorităţile; e posibil ca ă l e fi precizat lor fără ă
auzim noi, sau să n u fi reţinut eu].
OI. Maniu a făcut o expunere f{oarte) fru moasă arătând primej d i i le în care intră Ţara de acum, nici
guvem Groza impus în aceste condiţi i ; terminând cu asigurarea că înţelegem situaţia Coroanei şi vom
i nterpreta în acest sens în faţa forumului nostru care decide - Delegaţia Permanentă - pe care vom convoca
o a doua zi.
Tot a tfel a vorbit şi OI Brătianu, dând asigurări că vom prijini Coroana. Am adăugat , i eu câteva
cuvinte spre a se vedea deplina sol ida1itate cu Mani u ca să nu se mai încerce ceea ce se încercase cu două
seri înainte.
Bebe Brătianu a vorbit cu Regina (mai mult) tot în acest ens. l-am lăsat în panică. Cu Man i u chinuit de dureri la doctor - spre I l noaptea.
A doua zi l uni, la Deleg( aţia) Perm(anentă), am cetit note verificate în prealabil de M an i u (care a
răma în pat) de pre audienţa de eară. Le transcriu pe contrapagină. Fiind vorba de o pol itică dusă în
special de Maniu, pe care n'o mai puteam modifica eu - am ţinut ca linia Man i u să fie păstrată întocmai,
pentru a e cunoaşte mai târziu ră punderi le ce revin fiecăruia.
Am vorbit mai toţi d i n Delegaţie, prezidând Dr Lupu. S'a luat hotărârea acceptării în principiu a
Prezidenţiei Groza - cu rezerva adoptări i unor condiţii pragmatice ce urmau a fi d iscutate şi a upra cărora
s'a făcut un chimb de vederi în Delegaţie. Le anexez.
S'a încunoştiinţat şi Regele şi Regi na. Era natural să se a, tepte conversaţit:;ye aceste baze. Luni după
amiază n'a sosit nimic şi nimen i . Nici marţi dimineaţa până la 1 2 (6 martie). In acea tă zi fusese fixată
"marea adunare a FND" în Piaţa Unirii, cu scop de a lua depunerea jurământului " de către popor'' dacă
Regele nu dă puterea.
Pe la 1 2 am fost la Maniu să văd dacă a primit vr'o propunere (sedea la Leucută): nimic. Când să
'
plec, către ora 2 (pm) mă întâl nesc la l i ft cu Groza care mă I ntoarce la Man i u . Îmi s1� une că e grăbit că
trebue să meargă la adunare. Din condescendenţă îl las să intre singur la Man i u . A .,tept c a 1 O minute şi l e
trimit vorbă c ă plec. lntrând înlăuntru, îi găsesc la sfârşitul conversaţiei care avusese loc (după cât mi-au
rezu mat) cam aşa:
Groza: Libera l i i lui Brăt ianu nu i ntră, deoarece eu trebue să iau pe Tătărăscu iar ei cu Tătărăscu n 'au
voit să intre. Dr. lstrate cu Tătărăscu fără Brătianu?
La care Maniu răspunsese: deoarece libera l i i n 'au voit să se rupă de n(aţional )-ţărăn işti - şi deoarece
noi nu putem lucra cu Tătărăscu, responsabil de Dictatura R(egel u i ) Carol şi care trebu ia pus pe banca
crim inal i lor de război u - noi nu putem intra.
În acest moment intrasem eu şi aJlasem pe Groza f(oarte) satisfăcut. Atunci am intrat eu : acestea
sunt lucruri adiacente pentru noi; ceea ce este esenţ ial pentru noi sunt condiţiile care să asigure o colaborare
democrată - pe acestea le-aţi discutat. M i-au răspuns amândoi. că nu a mai fost nevoie �i Groza a ieşit.
Atunci am atras atenţia D l u i Man i u că el a fost abi l obţinând refuzu l pe chestia l i berală, ceea ce nu e
esenţial u l pentru noi . Şi nu putem duce acest răspuns Dele(gaţiei) Perm(anente). Man iu sesizând mi-a spus
să ' 1 chem înapoi (pe Groza) .
Noroc că mai stătea d e vorbă c u alţii ş i l-am prins în h a l i . A venit. l-am spus că n'am fost d e la
început, că eu eram dator să-i spun ce-am discutat la Deleg(aţia) Permanentă prezidată de mine ieri de
dimi neaţă în urma audienţei la rege - şi că delegaţia mă va întreba dacă i-am comunicat şi ce mi-a răspuns.
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E l (Groza) a consimţit şi eu i-am comunicat condiţiile în care am fi fost noi dispuşi să colaborăm
(aşa cum se văd notate aci). L-am întrebat : cine ia Internele, Războiul şi Externele. Fire , te el a răspuns că nu
admite aceste condiţii şi că ei nu ar fi primit decât dacă F.N.D. avea j umătate din ministere - el pe d 'asupra
- cei lalţi toţi(inclusiv Tătărăscu) cealaltă j umătate; apoi ei să ia. lnternele, Războiul etc. - ca să asigure
punctul de vedere al Frontului (care, cl ipind din ochi "nu e aşa de unitar pe cât se crede"). Fireşte că am
constatat - şi am ţinut să constatăm - că acestea au fost motive reale pentru care nu s'a făcut colaborarea, iar
n u cele cu l iberalii, cum voi e să manevreze. Apoi, (Groza trebuie) să plece la adunare că e trecut de (ora 2),
am înteles clar masinatiuni le.
'
Către seară Di � u Brătianu singur era chemat l a Palat să mai fie întrebat de rege: să cedeze? Or să
lase să se ( instaleze) guv(emul) fără consimţământul l ui? Dinu Brătianu - cum explica a doua zi Dlui M an i u
- îl statuia "să cedeze - s ă mai fie încă o umbră de coroană ". Jar Malinov ki, venit d e p e front, telefona ( a m
auzit) la Palat cerând s ă i se fixeze ora d e audienţă după depunerea j urământului. Spre seară, Guvernul
Groza, FND şi Tătărăscu cu 2-3, depuneau j u rământul.
*

*

*

*

*

*

*

*

*

Situaţia reală e ogl indită prin Di cursu l Vâşinski ţinut la ARLUS.
lar azi, la o ăptămână, Regele, Vâşin ki i Guv(ernul) Groza au mers la festivităţile din Cluj sărbătorind redarea Ardealu l u i de ord.
Condiţiile stabil ite în Deleg(aţia) Perm(anentă) din 5 Martie :
l .Guvem de colaborare.
2 . Vechi l e raporturi de forţe.
3 .Un singur V(ice) Pre(şedinte): Dr. Lupu.
4.M(inisterele) R(ăzboi) şi lnt(erne): neutre.
5 .Prefecti numiti de la Centru.
6 . Ref(o;·m a) A (ară) legală şi i mediată.
7.Desarm ( area) gărzi lor şi înarm(area) armatei, a Poliţiei şi Jand(anneriei ).
8.Armistiţiu politic între partide şi Lib(eriatea) Presei (încetarea cenzurii tipografii lor)
1 ibertat(atea) adunări lor.
Am raportat Delegaţiei din 5 Mariie cele de mai jos, stabil ite dimi neaţă cu M an i u :
Regele-Palat u l : O r guvem d e coaliţie - o r va trebui s ă plece; Stal in face chestie d e prestigiu. Rusia
doreşte Prezidenţia lui Groza, cerea: S ă hotărâm seara aceea.
Răspunsul Man i u :
Man i u : Chestie istorică; ( . . . . . ) Vom interp(reta) dorinţa M(ajestăţi i ) V(oastre), având î n vedere ( . . . )
Asig(urăm) că R(egele) ne-a convins că trebue ă fin concesivi . (Copie după pagina cu discursul lui
Vâşin ki la recepţia de la ARLUS, tipărit în ziarul "Universul " din 1 2 martie 1 945, anexat de 1 . M ihalache
în manuscris (n. - O.L. Şovan)

w

Audienţa la Regele M ihaiu din 2 1 August 1 945 - la Palatul Prinţesei Elisaveta - Şosea.
- Din pricina împrej u rări lor, o scriu la ( ... ) tocmai azi I l sept. 1 945. Cerusem o audienţă, cu sugestii
şi îndemnuri. dela prieteni ce sfătuesc pe Rege. Văzusem sâmbătă la Palat, C(alea) Victoriei, pe Rege,
şezusem cu el mai mult de o oră, capacitându-1 în sensu l că regele nu poate face altfel - . i e în folosul Ţării
şi al său să facă aşa - decât să demită Guvernul în fel u l în care i se cerea de americani şi englezi spre a se
face un nou Guvern. acceptat de către trei mari al iaţi, conf(orm) Com(u n i cate l or) de la l alta şi Potsdam.
care. acela. să poată merge la Conferinţa Păcii dela Londra.
Vineri 1 7 August ( 1 945).
D(omnu)l Melbourne - reprez(entantul) Angliei în Comi s i a d e Armistiţiu. aj utor al D(omnu)lui
Berry care s e afla în Statele U n i te. co mun icase oficial Rege l u i - şi apoi şefi l or de partide - că Statele Unite
nu recunosc guvern u l Groza şi nu vor trata cu el Pacea României în Conferinţa Păcii de la Londra: că pe n tr u
a se putea trata această Pace pentru România urmează ca în loc u l G uv(e rn u l u i ) Groza. Ţa ra să aibă un nou
gu ve m care îndepl in ind cond( i ţ i i l e) stabi lite la lalta şi Podsdam . să capete î n prealabil şi rec unoaşterea
celorlalţi 2 a l i aţ i . A doua zi. America pri n reprez( entantul) ei Le Rougedel a făcut un demers asemă năto r.
Part i d u l ţ i nea contact cu Regele. Sâmbătă I-au văzut Man i u şi D i n u Brătianu împreună sfăt u i nd u 1 să
demită G u v(e rn u l ) G roza . Eu am avut însă rc i n a rea să mă pun în con tac t şi să pregătesc anturaj u l ofi c i a l . în
acela!:'i t i m p să cer audienţă Rege l u i prin egel, ceea ce am , i făc u t .
Propunerea m e a ca parti d u l s ă i a contact şi cu reprezent(antu l ) Rusiei, colonel u l general Susaicov.
explicând adevărata atitudine a P.N.Ţ . - nu de duşmănie ci de cooperare în cadrul al ianţei cu cei trei mari 
a fost primită de Biurou - cu condiţia ca acest contact să-I am eu d irect, iar nu prin cineva mai din marginea
partidului (mă gândeam la Vişoianu). Am cerut deci imediat audienţă prin Vişoianu; mai întâi verbal - mi
s'a cerut în scris şi motivele - dar nici până azi nu mi s'a dat; în interval, 1-a văzut Dr. L upu. însoţit de Sache
-
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Botez, la o gustare de seară la şosea spre Băneasa, la lacovlev de la Leg(aţia) rusă, la o vilă unde şedea
acesta.
Lupu a criticat pe Tătărăscu . i Groza, a vrut să arate că Maniu e autorul princ( ipal) al lui 23 Aug(ust
1 944) - Susaicov n ' a voit ă asculte. Botez mi-a confirmat, crezând că Lupu s'a apropiat de Preşedinţia de
Cons( i l i u ) - (din impresii culese de la lacovlev), deşi ruşii I-au definit megaloman".
"
* * *

Î n urma sfaturilor avute, Regele a chemat Duminică (20 augu t 1 945) pe Groza, punându-1 în faţa
demersurilor făcute şi cerându-i să-i în le nea că situaţia". Groza, care la început n 'a voit să se prezinte
"
(plimbându-se totuş ostentati v pe calea Victoriei) - s'a prezentat în cele din urmă ( l uni?). S'a făcut că nu
înţelege, punând că el consideră aceste demersuri, pe calea aceasta, ca nule , i neavenite", servind desigur,
"
o formulă sugerată de rusi. Si astfel a refuzat.
1
Atunci Regele a �he;nat luni, la rând, dela 3 2 p(ost) m(eridian) încolo:
- Pe Ruşi ( Susaicov şi Pavlov).
- Pe englezi ( Melboume şi Berry).
- Pe americani (Le Rougedel , i Schuyler).
1-a pus în cunoştinţă, pe rând, că Groza a refuzat; le-a cerut concursul pentru realizarea propunerii ce
a primit-o, c;elor trei repr(ezentanţi ) în Com(isia) de Arm(istiţi u); comunicându-le că consideră Guvernul
demisionat. In acelaşi timp şi sens, le-a înmânat câte o notă scrisă.
Nu şti u ce vor ti răspuns Ruşii; am auzit că şi ei s'ar fi mirat că Groza n ' a demisionat, dar că ar fi
fost de părere să fie menţinut. Toţi au spus că vor raporta guvernelor respecti ve, mulţumind că au fost
încunoştiinţaţi şi ol icitaţi.
*

*

*

Luni seara, Vişoianu şi ( . . . ), văzând pe Rege au aflat că Nege! (care era de faţă) n u 1-a înştiinţat de
12
cererea mea de audienţă şi mi s'a trimis vorbă ă vin imediat, a doua zi la 9 , ceea ce am şi făcut. Regele
m'a primit îngrijorat şi m'a întrebat cum văd situaţia. Am desvoltat idei le din anexata foaie, spunând că în
acest sens vorbisem sâmbătă şi D(omnu)lui Nege!.
Am început a-i spune că trece prin al 2-lea 23 August. Cum s'a comportat de vitej e , te atunci. aşa să
se comporte şi acum : "audacem f01tuna j uvat". După ce am desvoltat punctul 1, cu concluzia B i ne a făcut
ce-a făcut, Regele m'a întrebat:
- Ei, acum ce crezi că e de făcut?
Am răspuns: Să a , teptăm rezultatu l demersuri lor. În n ici un caz nu se poate da înapoi. În nici un caz
nu se poate merge alături de un guvern revoltat la defilare.
Regele m'a întrebat:
- Dar dacă Ruşii se opun la înlocuirea lui Groza?
- Desigur că vor usţine pe Groza cum susţin şi pe cel din B ulgaria şi din J ugoslavia. Şi am desvoltat
planul rus: a stăpâni hinterlandul balcanic pentru a stăpâni strâmtori le (visul lor suprem în Europa) - prin
guveme care să facă alegeri fOJ1ate, cu rezultate în prealabil calculate, spre a obţine parlamente rusoti le care
eventual să voteze încorporarea în Uniunea Sovietică. în care scop Constituţia Rusă a şi fost modificată anul
trecut în aşa fel încât provinciile mărginaşe să poată intra sau ieşi etc.
Dar acest plan contrazice planul englez care vede în drumul Med iteranei artera vitală a Imperi ului
Britanic. Ce n ' a permis l u i Hitler, nu va permite ruşi lor. Spaţiul vital al lui �(it ler) era exact aceeaşi regiune
geografică pe care o vor Ruşii în numele securităţ i i Republ ici lor" lor. In 1 939, Angl ia era singură cu
"
Franţa. Germania era aliată cu Rusia - şi totuşi Angl ia a declarat războiu. Azi are în spate America,
Germania e la pământ, Japonia învinsă. un potenţial de război incomparabil superior, supremaţie strategică
şi polit ică şi in plus, bomba atomică.
Iar Statele Unite au propus, faţă de pretenţi i le ruse internaţ ional i zarea tuturor strâmtorilor, cu l iberă
circulaţie. cu garanţii internaţionale, dar pentru toţ i . Nu vor îngădui însă ca Pen i nsula B(alcanică) să fie zonă
de infi uenţă rusească, deci stăpânire rusească cu armata rusească.
Chestiunea e în studiul Comisiei speciale dela Londra - va fi soluţionată acolo - desigur nu cum vor
ruşi i . Iar Ru :ii nu vor face războiu. Era o îngrijorare ca nu cumva laburi �ti i să facă altă politică externă decât
Churchil care declarase că "n ' a făcut războiul ca să dist rugă I mperi ul''.
Dar declaraţi i le Min(istru l u i ) de Ext(erne) laburist Bevin sunt şi mai categorice decât ale lui
Churchi l . Prin urmare este sigur că la Conf(erinţa) Păcii Anglia şi St(atele) Un ite vor impune punctul lor ele
vedere şi nu vom fi sacrificaţ i Ruşilor.
Regele era mulţumit de argumentarea mea; dar având impresia că lot îi e teamă. am adăogit:
- Aţ i mers pe drumul adevărat şi potrivit intereselor neamu lui. în sufletul poporului şi al armatei. Nu
se putea altfel. Di lema e simplă. Sau vă abandonaţi ruşi lor şi guvern u l u i Groza, punânclu-vă în confiict cu
mari le naţi uni Anglia şi America - şi cu poporul român care nu poate suferi acest guvern şi cu armata reală
care n u poate suferi u m i l i rea cu încadrări le şi educatorii (n'am spus chiar acest termen) i mpuşi din un ităţile
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dresate în Rusia, care nici ei nu unt infami aşa cum arată în ( ... ) - ( ideea a fost expusă cu alte cuvinte ce nu
mi reamintesc).
- Sau vă ancoraţi încă odată în sufletul poporului şi al armaţei (ca la 23 August 1 944), luând în piept
riscuri imediate, dar cu speranţa în biruinţa cauzei româneşti , prin concursul împrej urări lor.
- Experienţa arată că nu e siguranţă mai mare pentru Rege decât ancorarea în sufletul poporului.
- Chiar Anglia regalistă a declarat că va susţine pe Regii sârb şi grec, în mă ura în care ar fi susţinuţi
de popoat:ele lor. Vă puteţi încrede mai mult în sprij inul rusesc?
- In ipoteza reuşitei planu lui acestora, vă faceţi i l uzia că sovietele ar putea tolera o monarhie în
cadrul Uniunii Republ ici lor?
- Regele a făcut un ge t care (arată) că-şi dă seama de ceea ce I-ar aştepta. Astfel am terminat cum
am început: "audacem fot1una juvat".
*

*

*

*

*

*

De atunci s-au produs:
- Răspunsul guv(ernelor) american şi englez mulţumind şi încurajând pe Rege.
- Declaraţi i la NewYork şi Londra, usţinând teza românească , i a Regelui, contra Groza.
- Declaraţ i i l e categorice ale lui Bevin în ceea ce priveşte i nteresul vital în această zonă şi Orientul
mij lociu, pentru Imperiu şi pentru Commonwhealthul britanic "deci şi pentru pacea lumii"; mergerea
guvernului român (Groza, Tătără cu, Dej , Voitec) l a Moscova.
- Declaraţiile Bymes (min. Exteme St. U nite) înainte de plecarea la Londra: nu recunoaşte
guv(ernul) Groza etc.
- Articol ul din " lzvestia " care condamnă amestecul anglo-american în treburi le interne ale
"
R(omâniei") datorită cărui a M ihai a luat poziţia greşită; Ruşii nu lasă pe Groza să pice.
- Răspunsul categoric şi drasti c a l ag(enţiei) Reuter la Londra (guv. englez).
- Amânarea alegeri lor din Bulgaria la ameninţarea a(nglo)-americană.
- Se aşteaptă înapoerea guv(ernului) Groza de la Moscova (plecat azi săptămâna).
- Regele a refuzat să mai semneze azi un decret.
- N ici n 'a luat pat1e la def( i larea) 23 August ( 1 945).
- A primit doar pe Caftaradze (ambasador rus) cu Tătărăscu( ... ) - astfel ru u l (refuză) să se prezinte.
1 . Concomitent: criza guvernului din Bulgaria. Fuseseră sorocite alegeri de cameră p(entru)
Dum( inică) 26 August ( 1 945), cu o lege electorală care împiedica opoziţia ă e prezinte (recunoscând
partide" numai pe cei din , Frontul patriotic") şi Ru,ii impu eseră l iste unice.
"
Agrarieni i - în guvem cu Petcof în frunte, vicepreşedinte de Cons(iliu) -în opoziţie cu Dimitriev
fugit la englezi - fuseseră sparte prin sprij i n u l dat de comuniştii lui Obof( . . . ). Petcof cu ai lui demis; şi alţi
min(iştri ) (social democraţi) - pe tema alegerilor şi Legii elec(torale).
Anglo-americani i au comun icat că nu vor recunoaşte guvernu l ieşit din astfel de alegeri . i nu vor
trata pacea cu el . Preşedintele Gheorghef a protestat violent la Rusia împotriva "imixtiunii puteri lor străine"
- declarând că va face alegerile totuş - la 26 Aug(ust). Presa rusă îl susţinea.
*

*

*

Ceea ce n'a împiedicat ca în ziua de 25 Aug(ust 1 945), Min( isterul) de externe bu lgar să declare că
dacă s'ar fi adre at Ruşilor [ceilalţi pat1eneri din Com(isia) de Ann(istiţiu)], s'ar fi apreciat motivele
serioase si s'ar fi amânat.
Ît; noaptea 25/26 Aug(ust 1 945), îndepl inindu-se şi această procedură; după un schimb de scri sori
p u b l i ce între M i n( isteru l ) Ext(erne) bu lgar şi reprez(entantul) rus în Comisia de Arm(ist i ţ i u ) - guvern u l
b u l gar ,.apreciind serios mot i vele i n vocate d e repr(ezentanţii) am(erican i) ş i en gl(ez i) a u d ispus amânarea
alegerilor".
( A i c i se termină man u scri -ul lui Ion Mi ha Iache, despre care am dat amănunte în Fomm Cultural
nr. 4 d i n decembrie 2006. V i itorul ar putea să ne aducă alte pagini scrise de "marele erou a l
ţărăn i m i i ". c u m spunea Corneliu Copos u . Poate c h i a r despre regimul d extermi nare d i n an i i de puşcărie
comun istă. un de s-a s t i n s din viaţă î n martie 1 963 (a fost asasinat. prin tortură şi cu baioneta în i n i mă de
comandan t u l temniţei de la Râmnicu Sărat - n . - Octavian Liviu Şovan).

Anul VI.

M E M O J RS NOTES ( J J J )
(Su mmary)
The ed itors have ed i ted the l asi chapters from Ion M ihalache's unpubl ished Memoirs, reffering to a
different politica! events in Romania, between December 2, 1 944 - August 25, 1 945.
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Iulian-Cătălin N EC H J FOR

AGRIC U LTURA ROM ÂN I E I

( 1 958- 1 968)

�
{;

gricultura României a cunoscut cele mai senmificative schimbări dintre toate ramurile
economiei româneşti, datorită procesului de colectivizare declanşat de comuru tii româru
cât şi faptului că majoritatea popula�ei locuia la începutul arulor '60, în mediul rural, făcând ace t
proce mai dificil de îndeplinit. Deceruul şapte surprinde liderii comunişti româru concentraţi în
defirutivarea colectivizării, care nu progresa e semnificativ în arni '50 tocmai datorită opozi�ei
înverşunate a ţărănimii. Drept con ecinţă, rezultatele colectivizării în 1 960 erau modeste, marea parte a
proprietăţii agrare aflându-se, în continuare, în po esia ţărarulor. Î n aceste condiţii, presiunea tatului
asupra mediului rural a sporit semnificativ detenninând, în cele din urmă, încheierea colectivizării în
1 962. Autorităţile s-au concentrat apoi pre modernizarea agriculturii, prin mecanizarea sa, însă
eforturile în această direcţie nu au adus rezultatele contate.
Sfârşitul colectivizării
Agricultura a rămas pentru o perioadă importantă de timp principala ran1ură econom1ca,
influenţând semnificativ tentativa de modernizare a Româruei comuniste. Î ncercările de modernizare
ale agriculturii, întreprinse de liderii comunişti români, au avut drept model organizarea acesteia din
Uniunea ovietică, constând în centralizarea proce ului de producţie în care statul deţinea în
proprietatea sa totalitatea terenului arabil , i inventarul agricol nece ar prelucrării pământului, ţărarui
fiind angajaţi în cadrul fermelor aflate în proprietatea sa.
Scăderea ritmului colectivizării din perioada 1 954- 1 958 a avut drept cauze tocmai
dificultăţile interne cât şi noul context extern. Efectele negative ale colectivizării din anii '50 se
resimţeau la debutul anilor '60. Î n ace t interval se constitui eră puţine gospodării colective de stat
datorită rezistenţei ţăranilor. Formele colective de stat înfiinţate aveau dificultăţi în menţinerea unei
productivităţi ridicate datOiită lipsei inventarului agricol mecanizat cât şi planificări i defectuoase prin
impunerea unor indicatori de plan ce nu puteau fi atinşi. Î n aceste condiţii, pentru a atrage ţăranii în
cadrul formelor colective de proprietate, liderii comunişti au pem1is înfiinţarea de societăţi colective în
care tatul nu era proprietar având la bază "liberul " consimţământ al ţăranilor, cunoscute sub numele
de întovărăşiri. Pe plan extem, majoritatea statelor comuniste se confruntau cu probleme similare cu
ale României fiind obligate să-şi revizuiască politica agricolă. Schimbarea opticii asupra procesu lui de
colectivizare din statele socialiste a pennis României scăderea ritmu lui de impuner a structurilor de
tat în agricultură.
Primele semne ale intentiei l iderilor români de reluare a co l ecti v izării au apărut la începutul
anului 1 95 6 . Î n ianuarie, într o edinţă condusă de Alexandru Moghioroş, la care au mai participat
Nicolae Ceauşescu. Emil Bodnăraş şi Iosif Chişinevschi, s-a discutat reorganizarea M inisterului
Agriculturii prin înfiinţarea unui minister separat al G . A . S . şi al altuia a l Silvicu lturi i . La 1 O aprilie, în
şedinţa Birou lui Politic. s-a hotărât crearea unui colectiv condus de Gheorghe Gheorghiu-Dej cu
scopul pregătiri i unui matetial vizând transformarea completă a agricultutii 1 .
La baza concluziilor materialului au stat o serie de observaţ ii etl ctuate asupra colectivizării
din diferite regiun i . Un asemenea exemplu îl reprezenta M aramureşu,J unde liderii comuni�ti erau
decişi să introducă colectivizarea cu orice preţ. La începutul anului 1 956 numai 26.9% din suprafaţa
,
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totală a regiunii era colectivizată. În zonă fuseseră infiinţate 77 de G.A.C. cu 6.825 familii, pe lângă
acestea funcţionând alte 93 de a ociaţii simple, dar cu o suprafaţă de teren dublă2. Pentru a mări ritmul
colectivizării, autorităţile au înfiinţat în primele trei luni ale anului 1 956, 1 5 G.A.C. şi 72 de
intovărăşiri, senm al deciziei irevocabile. Totuşi, se considera la nivel central că ritmul creării de forme
de proprietate socialistă în agricultură era sub potenţialul regiunii, deoarece mulţi dintre ţăranii ce
aderaseră aduceau cu ei pământ puţin. Aceiaşi observaţie s-a menţinut şi în anul 1 957, când din cele
1 64.069 familii doar 5,3% intraseră în G.A.C. ,i 1 5,6% în intovărăşiri. Mai mult, planul colectivizării
pe 1 957 nu a fost realizat decât in proporţie de 35%3 .
Acelaşi efort era ob ervabil şi în regiunea Crişana, unde evenimentele au avut un curs
asemănător cu cele din Maramureş. Se observa creşterea numărului de G.A.S. infiinţate începând cu
1 956 comparativ cu perioada 1 953- 1 955. Numărul total al fom1elor de organizare cooperativiste din
regiune a crescut de la 307 in 1 955 la 435 in 1 9564 • În regiunea Bucureşti procesul de colectivizare a
cunoscut o accelerare în 1 957, la finele anului aproximativ jumătate din uprafaţa arabilă fiind în
proprietatea unui tip de fom1ă colectivistă5.
Un caz special l-a reprezentat regiw1ea Dobrogea, prima colectivizată integral din România.
Cauzele colectivizării rapide au constat în calitatea solului din zonă cât şi a reliefului. Datorită slabei
populări, ţăranii aveau în pose ie terenuri mai mari de pământ comparativ cu celelalte regiuni istorice
ale României. Acest fapt a con tituit un dezavantaj, cotele impuse calculându-se pe suprafaţa deţinută
şi nu pe cantitatea de produse obţinută. A tfel, aderarea masivă a ţăranilor din Dobrogea este explicată
de imposibilitatea lor de a satisface obligaţiile impu e de tat. Mai mult, zona a fost tratată ca un
experiment de autorităţi, permiţând mobilizarea unei intregi am1ate de activişti de partid. O altă
explicaţie a rapidităţll colectivizării constă în existenţa a doi factori represivi: lagărele de muncă forţată
din jurul Canalului Dunăre-Marea Neagră şi bazele trupelor sovietice staţionate în ţară. La inceputul
anului 1 957 Dobrotfea se afla în fruntea regiunilor colectivizate cu 69,4% suprafaţă trecută în
proprietatea tatului . Intensificarea colectivizării a dat roade in1ediat, in iulie 1 957 Comitetul Regional
de Partid Dobrogea anunţând incheierea cu ucces colectivizării. Anunţul a arătat liderilor comunişti
posibilitatea definitivării colectivizării, motivându-i pentru măsurile ulterioare.
Pentru încurajarea ţăranilor ă adere la formele de stat de organizare a agriculturii, s-a luat
decizia desfiinţării cotelor. Hotărârea, adoptată in 1 957, prevedea anularea cotelor obligatorii7,
unnărindu-se, la nivel propagandistic, creşterea nivelului de trai al ţăranilor. Sistemul cotelor, introdus
pentru a putea asigura plata de statul român a obligaţiilor financiare faţă de Uniunea Sovietică,
reglementate prin Tratatul de Pace din 1 947, nu mai era necesar. El a fost înlocuit cu sistemul
contractelor libere ale ţăranilor8, deoarece majoritatea produ elor alimentare era asigurată de
gospodării le familiare şi nu de sectorul de stat aflat în expansiune. Planificatorii economici
recuno . teau dificultăţile majore cu care se confiuntau fonnele de organizare de stat, fiind un senmal
grav privitor la randamentul lor.
Plenara Comitetului Central din 26-28 noiembrie 1 958 a reprezentat începutul ultimei etape a
colectivizării, marcată prin i11tensificarea 1itmului impunerii structurilor socialiste în agricultură.
Accelerarea colectivizării s-a suprapus cu debutul celui de-al doilea val al industrializării. Explicaţia
declanşării concomitente a celor două acţiuni con ta in tratarea ag1iculrwii ca o pot nţială piaţă de
desfacere pentru o parte din produsele industriale, iar pe de altă parte, acea ta putea asigura, în
condiţiile unei centralizări eficiente, resurse de materii prime industriei uşoare. În al doilea rând,
autorităţile considerau că lipsa de productivitate a agriculturii se datora slabei mecanizări. Se spera că,
odată cu dezvoltarea capacităţilor industriale . această deficienţă să se rezolve. Suplinirea numămlui
redus de maşini agricole, detenninând menţinerea unei productivităţi scăzute, s-a făcut prin
introducerea unor fom1e de muncă voluntară . cum ar fi munca patriotică sau întreceri patriotice între
V iorel Rusu . . lspcl'le ali' calccti>·birii i11 Ri'giunea Mamm1o ·c5 rr{l<'cratc in docume11tc ele partid ( ! 'J54- / 'ifiJ), în Anii J 'J54I 'Jn0: . fluxuri/!' şi rr{hl.Wri/1! swlinismului. editor Romulus Rus.1n. Fundaţia Academia Civicit. Bucure-şti. 2000 ( în cnnlinuarc:

1

Anii / 'J5.f- J '.)(J(J . . . ),
)
Ibidem. p. 246.

p. 243 .

Auguslin Ţi'uiiu, IJimCIII'iunile procesului de coll!ctil·i�arc' a agriculturii ,;, Criyww , în Anii /<Jni-I<J72 . . . p. 1 99.
� Ion Bălan, Procesul de colerlil·i�arr 1i1 regiunm Bucureşti I'J54· 1 'Jn0, în Anii 1 954- 1 960 . . . , p. 276.
'' Dorin Dobrincu, li1cheiaea colecth·i�ării in România. Ultimul awlt 1inpotrim târănimii, în Anii / 9M- I'J72: tările Europei de
l:.st 1i11re sperantele reformei şi realitatea stagnării. ooitor Romulus Rusan, Fundaţia Academia Civică, Bucureşti. 200 1 . p. 1 92 .
4

7 Decret privind de�fiintarea cotelo r ohligatorii la produsele agricole 1 •egeta/e ş i la lapte, stabilite prin decretu/ nr,M/1955 şi

d!'cretu/ 54/1953. în Buletinul Oficial. 4 . 3 . 2 1 ianuarie 1 95 7 .

' Lavinia Betca, Alexandm /Jrirlădeanu despre Dej. Ceauşescu .�i /lieseu. Edil. Evenimentul Românesc, Bucureşli. 1 997. p. I I I
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9
diferite cooperative agricole . Î n cadrul lor, ţăranii nu erau rettibuiţi pentru efortul depus, reuşindu-se
cu greu atingerea planurilor de producţie propuse, un rol impottant în funcţionarea acestui mecanism
revenind agitatorilor şi brigăzilor special constituite. O altă problemă nesoluţionată a constat în
ridicarea majorităţii construcţiilor de tat din materiale perisabile, nerezistente în timp. Performanţa
căzută a unităţilor agricole de stat se mai explica şi prin menţinerea la conducerea lor a unor persoane
îară studii de specialitate sau experienţă agricolă, recrutate numai pe criterii politice 10 .
intensificarea colectivizării s-a suprapus cu proteste ale ţăranilor nemulţumiţi de pierderea
proprietăţii asupra pământului. Primele revolte îm·egistrate împotriva reprezentanţilor partidului s-au
declanşat începând cu 1 95 7 . Spirala violenţei a fo t încurajată şi de autorităţi, care prin intermediul
aplicării articolului 209 din Codul Penal, au transfonnat instanţele de judecată în mecanisme de
eliminare a ultimelor centre de opoziţie din lumea rurală 1 1 .
Cauzele rezistenţei violente a ţăranilor se datorau abuzurilor comise de activiştii de partid
însărcinaţi cu impunerea colectivizării. Î n multe ate au fost regizate adunări ţărăneşti în urma cărora
întovărăşirile se transfom1au în unităţi de stat fără acordul real al membrilor lor. Deveniţi membri ai
G.A.C.-urilor, ţăranii erau obligaţi să predea inventarul tehnic acestora, decizie stârnind multe proteste.
Cea mai cunoscută revoltă a fost cea din localită�le Vadu Roşea şi Năneşti din j udeţul
Vrancea. Protestul ţăranilor s-a declanşat la începutul lunii decembrie datorită refuzului acceptării
colectivizării. Ţăranii au păzit satul, fugărind toţi reprezentanţii autorităţilor ce încercaseră să discute
cu ei. Evenimentele s-au inflamat la 3 decembrie când o. masină cu activisti
, de partid a încercat să
treacă de bariera ţăranilor. Î n faţa opoziţiei acestora, unul di�tre pasagerii maşinii a scos un pistol
ameninţând localnicii. Gestul nu a făcut decât ca nemulţunllrile şi determinarea ţăranilor să crească. A
doua zi la faţa locului a fost trimis Nicolae Ceau , e cu care a rezolvat situaţia prin ordonarea
deschiderii focului asupra răsculaţilor. Ceea ce lă a eră în urmă trupele de Securitate era de
neconceput pentru localnici cât şi pentru procurorii veniţi ă ancheteze cazul: şapte oameni fuseseră
ucişi şi 27 răniţi. Î n timpul verificărilor ulterioare au mai fost ucişi cu sânge rece alţi doi săteni ce
12
încercaseră să protejeze satul . Represiunea a fost cruntă asupra celor arestaţi de organele de
ecuritate. Cei peste 1 00 de ţărani încarcera� au fost transportaţi cu dube vop ite în exterior ca maşini
ce aduceau pâine şi lapte pentru a nu extinde flacăra răscoalei în satele din j ur. Un exemplu al
brutalităţii folo ite 1-a reprezentat recunoaşterea de unul dintre ini�atorii revoltei că avea acasă un tun.
Răscoalele au continuat cu virulenţă şi în 1 958 , ele cuprinzând sate din regiunea Galaţi la
Măcin, Pisica, Hânguleşti, Luncaviţa, Vânători, actualul judeţ Tulcea la Isaccea, M ureş la Găneşti,
3
Gorj la Măceşul de Jos, Gura J iului şi Braşov la Sântămăria 1 . Răscoalele ţărăneşti din 1 959 au fo t
mai virulente, extinzându- e pe o arie mai mare comparativ cu anul precedent. Explicaţia fenomenului
rezidă în asaltul mai violent şi mai bine organizat al autorităţilor asupra mediului rural. Principalele
focare de rezistenţă ale ţărănimii s-au localizat în regiunea Oltenia la Vădaia, Vânju Mare, în Bacău la
Deleni, în Dolj la Giubaga, Cioroiaşi şi Băileşti, în Galati la Satu Nou, în Mehedinţi la Ciupercenii
Noi, Calafat, în Olt la Dăbuleni şi în Cluj la Cuceu 14. Aria răscoalelor din 1 960 -a re, trân
semnificativ. semn al impunerii autorităţii comuniste asupra mediului rural.
Au existat şi alte modalităţi de obligare a ţăranilor pentru a intra în gospodări ile colective de
stat, una dintre le constând în şantajarea familii lor. MuncitOiii ai căror părinţi nu aderaseră la
gospodării erau ameninţaţi cu concedierea in cazul în care nu reuşeau să-şi convingă părinţii să facă
acest pas. Un tratament asemănător era făcut şi asupra muncitorilor având teren arabil în proprietate.
De asemenea, copii ţăranilor necolectivizaţi erau ameninţaţi cu exmatricularea din şcoli sau din
universităţi. Astfel, multe dintre famili ile ţărăneşti ce au aderat la formele colectiviste de lat au fost
detenninate tocmai de presiunile făcute asupra propriilor membri.
Î n 1 960, cu ocazia desfăşurării Congresului al l l l-lea al Partidului M uncitoresc Român, elita
comunistă română nu era mulţumită de ritmul colectivizării din agricultură. S-a decis continuarea ., i
intensi ficarea colecti vizării în dorinţa definit ivării impunetii controlului asupra mediului rura l. Tintele
" Arhivele Naţ ionale Botoşani . Fond Slillul Popular Raionul Botoşani, >t:eţia nrgani7;Horică. Os. 61 1 960. f 363.
"' Ibidem, Ds. l / 1 960. 1f 1 4 - 1 8 .
11
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economice precizate de Congres. urmăreau creşterea producţiei globale a agriculturii cu 80% şi mărirea
cantităţii de cereale recoltate. In rândul acestora unna a domina cultura porumbului cu 54% din
produc�e15.
Anul 1 960 a adu clarificări privind modul de desfă, urare a colectivizării, impunându-se o
erie de condi�i. Una dintre ele prevedea că în zonele de munte unde pământul arabil nu era suficient
pentru întemeierea unui G .A.C. să se renun�e la colectivizare. O a doua prevedere inclusă explicit ca
normă de respectare a colectivizării consta în interzicerea folo irii forţei ca modalitate de convingere a
ţăranilor pentru a intra în G .A.C. De asemenea, se interzicea folosirea altor forme de constrângere ca
nerepartizarea pe păsuni sau furaje sau interzicerea participării la diferite târguri cu specific agricol16.
În ciuda includerii l�r într-un document oficial, ţăranii necolectivizaţi au fost şicanaţi în continuare de
autorităţile locale şi obligaţi, în cele din urmă, să adere la G.A .C.-uri.
Şi instituţiile de tat _din agricultură primeau limitări cu scopul realizării în timp a unor
complexe agricole moderne. In acest sens, se interzicea transfom1area păşw1ilor sau izlazurilor
comunale în terenurj arabile şi conducerile lor erau obligate să pemlită . i accesul animalelor
persoanelor private. In zonele unde era posibilă dezvoltarea zootehniei, se recomanda conducerilor
G.A.C. să achizi�oneze animale de rasă care în timp să le înlocuiască pe cele luate de Ia ţărani. Pentru
indeplinirea obiectivului, statul se angaja să acorde credite cu dobânzi nuci pe termen lung, dar
impunea ca grajdurile să fie construite din fondurile proprii 17. Expunerea acestui plan arata că la
nivelurile decizionale ale partidului exi ta un interes pentru modernizarea reală a agriculturii.
Nerealizarea acesteia e datora realităţilor de pe teren, multe din G.A.C.uri neavând resursele proprii
necesare sau incapacităţii unor directori, lip iţi de iniţiativă.
Pe linia Congresului al I I I-lea -a înscris şi Plenara C.C. al P . M . R. din 30 iunie- 1 iulie 1 96 1
unde -a decis creşterea ritmului colectivizării î n lumea rurală18 arătând nerăbdarea liderilor comunişti
de a încheia acest proces. Autorităţile române au per everat în efortul de colectivizare datorită
condiţiilor specifice anilor '60: Româtlia reuşise ă se elibereze de trupele sovietice în 1 958 şi trebuia
să demon treze că era capabilă ă implementeze modelul socialist. Acest lucru nu era atât de dificil,
atâta vreme cât elita politică de la Bucureşti era adepta stalini mului sovietic. Însă un alt calcul urmărit
de liderii români viza plecarea numeroşilor consilieri ovietici ră pândiţi in toate tructurile
decizionale de la Bucureşti. Singura cale de a scăpa de controlul moscovit era promovarea unei politici
de upunere excesivă fată de Uniunea Sovietică prin preluarea modelului economic al acesteia19.
În susţinerea �cheierii proce ului de colectivizare, organele de stat au desfăşurat o campanje
a iduă în presa vrenlii. Această propagandă o întâlnim şi în oficiosul comunist al vremii, Scânteia. In
niciun nwnăr al ziarului din perioada 1 96 1 - 1 962 nu lipsesc îndemnurile la colectivizare, la "progresul "
în ag:ticultură şi la creşterea nivelului de trai al e la ei muncitoare de la sate. Ziarele abundau cu
portrete ale ţăranilor bucuroşi ce accepta eră colectivizarea. Se făceau zihlic raportări cu privire la
încheierea colectivizării în diferite regiuni ale ţării cum ar fi l aşi20, Suceava2 1, Ciişana22 etc. Alături de
propaganda din mass-media s-au realizat numeroase pie e de teatru având ca temă colectivizarea din
care reieşea că Partidul reprezenta Adevărul. O pa1ie dintre scriitori au contribuit la acest efort prin
redactarea unor romane zugrăvind viaţa de la �ară, confonn nonnelor partidului. Printre ei s-au
remarcat Zaharia Stancu, Marin Preda şi Titus Popovic i. Î n toate operele din această categorie se
regăsea lupta de clasă desfăşurată în mediul rural încheiată desigur cu victoria binelui, a
comunismului.
Pe fondul propagandei asidue dusă de regimul comunist s-a desfăşurat şedinţa C.C. al
P . M . R. din 23-25 aprilie 1 962, care aprecia în comunicatu l oficial că ,.încheierea cu mult îna intea
tem1enului fixat de Congresul al I I I-lea al P.M.R. a colectivizării a fost apreciată ca o mare v ict orie a
parti d ul ui şi întregului popor"B G heorghe G heorghiu-Dej afirma în raport u l său prezentat Marii

1' Arhivele N m i onalc btoricc Centrale (in continuare: A.N . I .C'. ). Fond C'.C'. al
"' ldem. Fond C.'.C. al P.C'.R . . sec( ia Cancelmie. Ds. 221 1 960. r. 2.
17 lhidem. r. 3 .

P.C . R . .

sectia
. economică. D:;. J 0/ 1 '160, 1'. 1 1 .

1 ' Ghl'org.he Surpat, România in anii socialismului. I Y48- I <)(ii:J. Editura Politica, Bucun.:�ti 1 980. p. l O 1 .
" Lucian Boia, Miturile comuni.,·mului românesc, Editura Nemint. BucurL'Şli, i 99H. p. 1 73.
211
Scânteia. 3 1 . 5468, 1 5 ma1tic 1 962.
2 1 Ibidem. 3 1 , 547 1 , 1 8 martie 1 962.
22
Ibidem. 3 1 , 5466, 3 1 mattie 1 962.
21
Comunicatul şedinfei C C A L P.M.R. din zilele de 23-25 aprilie 1 Yn2. în Scânt!!ia. 3 1 , 55 1 0, 26 a pri l ie 1 962.
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Adunări Naţionale că prin încheierea colectivizării -a eliminat cel mai mare duşman al ocialismului
la sate reprezentat de chiaburi:
politica con ecventă de întărire a alianţei cu ţărărumea săracă şi mij locaşă a du la crearea , i
"
dezvoltarea sectorului sociali t î n agricultură. Faţă d e chiaburime, partidul a adoptat politica de
îngrădire care a du la micşorarea treptată a puterii ei economice, îngustarea sferei de exploatare şi la
lichidarea ei ca ela ă." 24
Prin recunoaşterea promovării politicii de di eliminare în mediul rural, liderul român reafirma
e enţa procesului de colectivizare. Autorităţile comuniste au unnărit nu numai modemizarea
agriculturii, ci şi impunerea controlul asupra lumii satelor. Ace ta e putea implementa numai prin
eliminarea ţăramlor înstăriţi, neatraşi de ideea renunţării la proprietatea lor asupra bunurilor materiale
şi a pământului. Conducătorul român arăta astfel că politica statului în privinţa evoluţiei agriculturii
era de e enţă talini tă urmărind decapitarea liberei iniţiative în lumea satelor. Colectivizarea făcea ca
Româma ă se înscrie pe lima politică a Uniumi Sovietice, puterea de la Bucureşti respectând
angajamentele politice luate. Încheierea colectivizării agriculturii a fo t o problemă de prestigiu a
conducătorilor români în cadrul C.A.E.R. Colectivizarea în România a fost de lungă durată, de 1 4 am,
ceea ce arata că autorităţile au avut de înfrânt o rezi tenţă puternică din partea ţăranilor depo edaţi de
propriile proprietăţi.
In ţările ocialiste cooperativele agricole au avut mai multe modele teoretice de organizare a
producţiei şi de remunerare. Fiecare stat socialist a preluat un model în funcţie de tradiţia sa . i de
obiectivele urmări te. Exi tau patru modele de orgamzare principale: 1 ) ţăranul rămânea proprietar al
pământului său şi al mijloacelor sale de producţie, iar cooperativa îi punea la di pozi�e maşini i îi
plătea o cotă din vemtul cooperativei; 2 ) în aceleaşi condi�i, cota depindea în mod wtic de valoarea
pământului fiecăruia, indiferent de venitul cooperativei; 3 ) nu e mai plătea cota, iar venitul e
împărţea între membri în mod egal, totuşi, ei rămânând proprietari, putându-se retrage; 4) pământul �i
mij loacele de produc�e deveneau proprietate colectivă şi ţăranului îi era imposibil ă e retragă2 .
Primele trei modele ale colectivizării men�neau proprietatea ţăranilor asupra pământului, diferenţa
dintre ele constând în modalităţile de remuneraţie a membrilor. Al patrulea model de colectivizare
consta în confiscarea proprietăţii ţăramlor deveni� automat membri ai cooperativelor de producţie,
rămânând la discreţia statului proprietar care le repartiza loturi spre exploatare. Componenţa
gospodăriilor era "voluntară" cu un aspect democratic, fiind administrate de adunări generale ce
alegeau con ilii le de administra�e. Alături de gospodării erau înfiinţate S.M.A.-uri (staţii de ma , ini
agricole), întreprinderi de stat, limitând libertatea de acţiune a acestora. Dintre cele patru modele ale
colectivizării, în Româma a fo t aplicat ultimul. Ţăranii au devenit din proprietari de terenuri agricole,
impli angajaţi ai cooperativelor, fiind lă aţi la mila acestora în ceea ce privea remunerarea.
Colectivizarea agricuJturii româneşti nu a reuşit să reducă ecartul existent faţă de celelalte
state est-europene, manifestându-se un grad ridicat de înapoiere. Dintre aceste state, România se afla
pe locul al trei lea în ceea ce privea suprafeţele agricole, fiind depăşită la acest capitol de Uniunea
Sovietică ., i de Polonia. l nsă Polonia a stopat, din 1 956, politica de colectivizare, sesizând ineficienţa
fonnelor colective de proprietate ale statului. U ngaria, la rândul ei, a promovat în 1 965 o politică
agricolă încurajând iniţiativa p1ivată şi acordând o largă autonomie colhozurilor cu efecte în creşterea
veniturilor ţărariilor26. Rezultatele slabe obţinute de agricultura românească se explicau pri11 lipsa
coordonării eficiente la nivelul central prin intem1ediul planul.ui de producţie. Si temui de planificare
era rigid şi în multe cazuri iraţional, unele go. podării din regiunile deluroa e , i monta ne p1imind
sarcini de plan la plante (cartofi, floarea soarelui) care nu . e puteau dezvolta în condiţiile climaterice
ale acestor zone27.
olectivizarea a detenninat schimbarea statutului proprietăţii în România. Astfel, a avut loc
un transfer masiv de proprietate dinspre pătura ţărănimii spre stat. Ca rezultat al colectivizării, statul
deţinea în 1 95n. în lumina surselor oficiale, 34 .7% din suprafaţa agricolă2H. In vederea încheierii
24 G h o ghc Gheorgh iu-Dcj. Rapo t CII pri1·irl' la inclll'il'rea co/ectivi:clrii şi rem:gani;ârii conducerii porti llllll i. in Scânteia.
3 1 .5 5 1 2. 28 aprilie 1 962.
2 � Lucian Boia, op. cit.. p. 1 69.

t· r

r

r

2• Jean-Francoi> Soulct. Istoria comparatâ a statelor comuniste din 1 Y45 pânâ 1i1 :ci/ele noa1·tre. Editura Polirom. laşi. 1 998.

p . 1 50.
1

A.N. I .C. , Fond M iron Constantinescu, Ds. 24/ 1 970, r. 4. Printre zonele care au primit astfel de sarcini se cnurnerau Neamţ,

Bacău. Suceava.
2' De:c1·oltarea economică a României. I Y44-/ Y64. Ed. Academiei R.P. R .. Bucureşti. 1 965. p. 63.
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colectivizării, în 1 959 autorităţile române luau o decizie prin care limitau suprafeţele muncite de
29
familiile ţărăneşti . Măsura era îndreptată în special împotriva familii lor ţărăneşti care deţineau, în
continuare, suprafeţe agricole mari şi care refuzau să se integreze în fennele de stat, considerate
_
chiabureşti, muncitorilor şi funcţionarilor ce lucrau la oraş dar care deţineau pământ. ln decret se
specifica că arenda era considerată ilegală, o exploatare a omului de către om, iar terenurile celor ce
arendau erau trecute în proprietatea gospodăriilor colective "pentru a a igura cultivarea suprafeţei de
30
pământ" . Exploatarea omului de către om era înlocuită de exploatarea omului ocialist a omului ce
refuza să fie de acord cu doctrina care-i confisca proprietatea. Aplicarea principiului comunist se
materializa prin preluarea de gospodăriile agricole a noilor terenuri rară obligaţia de păgubirii vechilor
po esori. Opozanţii aplicării decretului au fost puşi ub unnărire penală, fiind consideraţi instigatori
3
riscând pedep e grave confonn Codului Penal 1 . Prin acelaşi decret, se prevedeau pedepse aspre la
adresa chiaburilor, consideraţi clasă exploatatoare în agricultură, un fel de kulaci ai anilor '30 din
Uniunea Sovietică. O familie putea reţine o suprafaţă de pământ pe care o putea lucra fără aj utorul
altor ţărani, ingurii exceptaţi d� la această prevedere fiind oamenii bolnavi, rninorii şi bătrânii care
puteau lucra pământul în parte. In perioada următoare, datorită creşterii controlului comunist în lumea
satului, cea mai mare parte a chiaburilor a fost încadrată în gospodăriile agricole, cu toate drepturile şi
obligaţiile prevăzute în statutul ace tora.
Cu ocazia desfăşurării lucrărilor Congresului al l ll-lea al P .M . R. din 1 960, conducerea de
32
partid constata că 8 1 % din suprafaţa agricolă e afla în po e ia ectorului de stat , demonstrând
accelerarea ritmului colectivizării. Cifrele prezentate cu această ocazie de liderii comuni ti nu reflectau
realitatea din teritoriu. De pildă, în raionul Dorohoi suprafaţa totală a G.A.S. reprezenta 4.474 ha teren
33 ,
34
arabil • In raport cu suprafaţa arabilă a raionului de 49.939 ha , suprafaţă colectivizată reprezenta 8%
din acea ta.

Suprafata colectivizata in raionu l Dorohoi (1 960)

4.474 ha; 8%

49.939 ha; 92%

1• suprafata Dorohoi • suprafata GAC 1

O!'crcl pcnlm lichidarea rtlnu/.,·itclor oricâror .fomw de e.q;loa/ore 11 omului di' că/r(' o m in agricul/lrră. in scopul ridiclirii
con l inuc a n i l 't'lu lui di' Imi malaiul ş i culfw·al al tiirâ nimii munci/oare şi al dc::I'UIIririi conslmclii'i socialisle. in Bule/inul
Qficia l, 8. 1 O. 30 manie 1 959.
-'" Ibidem.
" ' Ibidem.
n Gheorghe Swvat, Op. cii. p. 1 O 1 .
2''

-''

Arhivele Naţionale Botoşani, Fond S fat Popular Raional Dorohoi, secţia planificare, Ds. 8/ 1 960,

-'' Ibidem. L 7 .
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deţineau

O situaţie asemănătoare regăsim în 1 960 şi în Botoşani, unde formele colective de stat
1 7% din suprafaţa arabilă a raionului35 . Trebuie subliniat faptul că 85,5% din suprafaţa

colectivizată era reprezentată de întovărăşiri tran fom1ate ulterior în G.A.C. - uri. U na din exp licaţiile

real izărilor modeste privind implementarea colectivizării consta în poziţ ionarea periferică a celor două
raioane, presiunea impusă nefiind foarte mare.

O a doua explicaţie ar fi lipsa resurselor financiare

necesare înfiinţării noilor go podării , mulţi dintre directori plângându-se de acest lucru.

Datele arată că în teritoriu colectivizarea nu decurgea conform indicativelor primite de la

Bucureşti. În con ecinţă, autorităţile locale .au recurs la presiuni la adresa ţărani lor pentru ai obliga să
se înscrie în cadrul cooperativelor de stat. In acest sens, a fost încălcat "liberul con imţământ" , fiind
întocmite cereri fictive de înscriere care umflau cifrele trimise la centru. Pe de altă parte, o serie din
terenuri au fost preluate abuziv de S . M . A . -uri, complicând şi mai mult situaţia proprietăţii în mediul

rural. Totuşi, confom1 datelor oficiale, în urma proce ului de colectivizare iniţiat de stat, în circa
raportul dintre suprafaţa agricolă aflată în proprietatea ţărani lor şi cea a
fărşitul colectivizării statul avea în proprietatea sa

tatului

14 ani

-a i nversat. La

96% din suprafaţa arab i lă a ţări i , nefiind

colectivi zate zonele montane care nu ar fi pennis obţinerea de rezultate economice. Acest procent este
la rândul său relativ, neputându-se verifica corectitudi nea

a. Mul� ţărani, când intrau în G . A .C.

declarau mai puţin pământ, creându-se posibilitatea transmiterii de date fa! e de autorităţile locale.

Apoi, în multe cazuri era raportată drept colectivizată suprafaţa întregului sat, nefiind scăzute

terenurile rămase ţăranilor. Ace te elemente fac dificilă stabilirea preei ă a suprafeţei colectivizate şi

implicit verificarea procentu lu i enunţat de liderii de la Bucureşti. Indiferent în ă de valoarea sa, în

urma colectivizării -a produs o schimbare radicală a modul u i de existenţă, a obţinerii mij loacelor de
subzistenţă36 pentru ţărani. Aceştia au părăsit satele natale şi s-au îndrept�t pre oraş, constituind o
forţă de muncă ieftină, dispusă să susţină efortul de industrial izare al ţării . ln acelaşi timp, aceştia au

creat în centrele urbane probleme de habitat şi s-a început extinderea oraşelor prin construcţia de
locuinţe de o calitate îndoielnică.

Administrarea noilor proprietăţi se tăcea prin intem1ediul organelor centrale care planificau

re ursele şi mij loace le de

roducţie. Lua naştere în 1 962 Con iliul S uperior al Agricu lturii, subordonat
p
Consi l i ului de Mini , tri3 . Consi l i u l Superior al Agriculturii colabora cu Comitetul de Stat a l
Planificării în problemele elaborării planului d e stat p e an amblul întregii economii na�onaJe.

D ispoziţi i le

ale erau obligatorii pentru întreaga agricultură, consiliul cuprinzând până l a

1 .000 de

membri din cadrele cele mai cali ficate reprezentate de ingineri agronomi, ingineri zootelmişti, medici
veterinari

şi

ingineri

mecanizatori.

Colaborarea

cu

Comitetul

de

Stat

al

subordonarea sectorului agricol indus!liei, devenită ramura principală a economiei.

Planificării

indica

Tentative modernizatoare ale agricult urii
Dul?ă încheierea colectivizări i, autorităţile comuni te au intensifica! efmtul de mecanizare al

agriculturi i . Intre

1 959- 1 96 1 . când s-au înfiinţat maj oritatea gospodă1i ilor, inventarul tehnic al acestora

se reducea la mijloacele de producţie ale ţărani lor membri la care era folosită tracţiunea animală.

Principalele utilaj e aflate în proprietatea gospodăJi i lor erau prăşitorile, plugurile şi semănătorile3s,

păstrându-se un grad ridicat de fo losire a muncii manuale. Ţăranii întrebuinţau, în majoritatea
cazurilor, unelte rudimentare de prelucrare a pământului. Înainte de

1 958 pe îno·egul ţări i , un ţăran

prăşea O, 1 5 hectare pe zi, însă în unele zone suprafeţele prelucrate în această manieră erau mult mai
mari. După

1 958 suprafaţa prelucrată prin muncă manuală s-a redus la 0.09 hectare menţinându-se

premi sele enumerate mai sus:w Cantitatea de porumb foi care-i revenea unui ţăran de recoltat era
înainte de

1 958 de 400 kg, după 1 958 aj ungând până la 800 kg. Statistic, veniturile băneşti ale
1 956- 1 963 de două ori4n. însă mărirea a avut loc

muncitorilor agricoli a u crescut în interYalul

concomitent cu sporirea suprafeţei de pământ care revenea unui ţăran de prelucrat.

l cl cm . Fonei Slin Popular Raional Botoşani. S�'Cţia organizatorică, Ds. 1 / 1 960. t: 1 3.
"
' Stclian Tfmăsc. Uit< i şi sociNute. Cil\"cmwTa Gheorghe Gheorghiu-/Jci. IIJ48-1 %.\.
'�

Editura Humanitas, Bucureşti,

1 998 .

1 65.

17 Legi' pril'ind Îl!(iin{area şi jimc{ionarea Consiliului Superior al Agriculturii.
1'

'"

411

A. N. 1 . C.. Fond U . N .C. A . P . . Ds. 288. 546. 2 3 . 545.
De=mltarea . . . .
1bidem.
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În ciuda eforturilor, dotarea tehnică a agriculturii româneşti era deficitară comparativ cu
nevoile sale. Conform datelor oficiale din 1 96 1 , unui tractor îi era repartizată o suprafaţă de prelucrare
de 1 90 de hectare4 1 . Comparativ cu celelalte state comuniste, România se situa din ace t punct de
vedere pe ultimul loc, unui tractor în Uniunea Sovietică revenindu-i de prelucrat 1 35 ha iar în
Cehoslovacia 79 ha. Planurile autorităţilor de la Bucureşti vizau eliminarea acestui decalaj prin
lansarea unor inve ti ţii semnificative în domeniu. Se propunea cre . terea numărului tractoarelor
destinate agriculturii de la 42.537 în 1 960 la 1 1 0.000 în 1 965. Acelaşi trend se înregistra şi la alte
produ e destinate mecanizării agriculturii, dorindu-se creşterea numărului de tractoare de 1 5 CP de la
62.649 la 1 54.000, de semănători mecanice de la 34.650 la 7 1 .700, de cultivatoare mecanice de la
20.600 la 54.700, de combine pentru recoltarea de păioase de la 1 7.360 la 44.280 şi de combine pentru
recoltarea porumbului de la 1 .700 la 1 3 .40041.
În 1 962 au f<_?st livrate de industrie un număr de maşini agricole de cinci ori mai mare în
comparaţie cu 1 959. ln 1 963 în agricultură se aflau, potrivit datelor oficiale, 65 .000 de tractoare,
6 1 .000 de semănători şi 3 2 .000 de combine43. Cu toate eforturile depuse, baza materială a S . M .A.
urilor rămânea precară. Cauza principală consta în risipa realizată de acestea, care nu se îngrij eau de
întretinerea regulată a masinilor, multe dintre ele fiind depozitate în locatii improprii. Starea de uzură
şi ri�ipa de carburanţi a fost pusă pe sean1a l ucrărilor executate în alte 'locaţii. În timp, aproximativ
jumătate din inventarul tehnic a devenit inoperabil. Spre exemplu, în 1 966 multe S . M .A.-uri beneficiau
doar de jumătate din numărul de utilaje necesare, fiind deficitare combinele, tractoarele şi
autocamioanele44. Datorită acestei situaţii, România continua să se itueze pe ultimele locuri privind
gradul de mecanizare al agriculturii în comparaţie cu Polonia, R.D.G. sau Cehoslovacia, unui tractor
revenindu-i o suprafaţă medie de prelucrare de 1 50 hectare în 1 96345. Aceasta era de trei ori mai mare
comparativ cu celelalte state ale C.A.E.R. cu excepţia Bulgariei şi Albaniei. Situaţia mecanizării în
agricultura românea că era deficitară şi datorită nivelului tehnic scăzut al utilajelor româneşti în
comparaţie cu cele din ţările dezvoltate, constituind un decalaj important de recuperat46. Pe lângă
eforturile depu e de stat în privinţa mecanizării, ace ta a încurajat folosirea îngrăşămintelor chimice, a
erbicidelor şi pe ticidelor. Pentru a detem1ina creşterea producţiei agricole au fost înfiinţate centre de
cercetare agricolă, urmărindu-se obţinerea de noi soiuri de plante, hibrizi precum şi crearea de noi
îngrăşăminte47.
Formele socialiste de organizare a agriculturii se confruntau i cu alte probleme în afara celor
prezentate. În unna unei analize din 1 962, se recunoştea la nivelul d� decizie al partidului că lipseau
specialiştii necesari pentru realizarea perfom1anţelor economice şi calitative în agricultură. Din cei
1 5 . 730 ingineri agronomi nece a1i la nivel naţional, numai 7 .403 se aflau în producţie, marea lor
majoritate locuind la oraşe. În multe unităţi agricole, unele mari cum era de exemplu G.A.S. Stupini,
cu o suprafaţă de 50 de hectare, nu se afla nici un specialist cu studii uperioare. Aceeaşi situaţie e
regăsea şi in rândul medicilor veterinari, un specialist fiind arondat la 4-5 unităţi de producţie48. Pentru
soluţionarea dificultă�lor se propunea detaşarea de personal din Consiliul Superior al Agriculturii,
Mini. terul Agricultwii, Consiliile Agricole Regionale, Comitetele Ag1icole Raionale, unităţile de
cercetare şti inţifică şi invăţământul agricol. Persoanelor aflate în această situaţie li se menţinea salariul
po. tu lui de unde proveneau, la care , e adăuga un spor de distanţă de 1 0-20%, prime pentru depăşirea
planului şi asigurarea locuinţei în localităţile de detaşare.
Deficienţele de organizare ale unităţilor agricole atrăgeau pierderi de. tul de mari. În timpul
dezbaterii bugetului pe anul 1 965, se recuno, tea că pierderi le gospodăriilor agricole de stat pe 1 964
erau de 300 milioane lei, comparativ cu planul propus prevăzând un beneficiu de 60 mil ioane lei�9.
Situaţia nu urma a se îmbunătăţi, planul de stat pe 1 965 prevăzând în domeniul agricol pierderi de
aproximativ 320 milioane lei. p1incipala . ursă constituind-o sectorul zootehnic. N ici în domeniul
A . N . I.C.. Fond C.C'. ni P.C' . R . . scc!ia Cancdarie. Ds. 60 1 96 1 . r. 5 1 : Ghi!ă lon ..:sc u . Comnnmi.1m in 1/unumia I 'J44- I 'H>2.
Oxl( >rd Uni vnsity Pn:ss. Lond<1 1 1 . 1 %4 . . p. 366.
41

'2 ll>itl<'m.

Ds. 51 1 960. r. 30.

' ' Oe:mltarC'a . . . . p. 1 30 .

" S . .I .A.N. B<,lo�ani. Fond Slirt Popular Raional Botn�an i. Sl'C\ia agricolă. Ds. 1 / 1 966. 1 5'1.
';
DC':l"Oitarea. . . Jl. 1 30.
4" Oprea PaqJală. economii şi politici agrare in lume. Editum Politică. Bucureşti. 1 982. p. 249.
'7 lrimia S taic u . Centrele de cerretare agrirole. Sprijin m11ltilateral al productiei agricole. în

Viata Eronomică. 4. 3 8 ( 62 ). 23

septembrie 1 966 .

., A . N . I .C.. Fond C.C'. al P.C . R .. sectia Cancelarie, Ds. 1 01 1 962, r. 47-49.
4" Ibidem. Ds. 78/1964. r 1 0.
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producţiei de cereale nu se înregistrau creşteri

emnificative, producţia stagnând în jurul indicilor din

1 959. Comparativ cu celelalte state socialiste, ţinând cont de suprafaţa agricolă a ţării şi de resur ele

disponibile, produc�a era mult inferioară.
Un

tablou

mai coincis asupra realităţilor agriculturii româneşti de după definitivarea

colectivizării a fost prezentat

în informarea expusă Comitetului Central la

recunoştea că produc�a de grâu nu atinsese nici pe departe nivelurile propu e,

24 apri lie 1 965. Se
1 .825 de G.A.C .-uri din

4.7 1 2 realizând producţii sub 1 .000 kg la hectar. Majoritatea lor se situau în I aşi, Galaţi, M aramureş şi

50
Crişana . Faptul se datora calităţii scăzute a lucrărilor efectuate de S . M .A., multe dintre ele

O altă perspectivă a acestui tablou era dată de situaţia financiar contabilă
2 .798 G .A.C. având datorii restante în valoare de 994,6 milioane lei.
Dintre acestea 1 77 aveau datorii de peste 1 milion lei, 5 l 7 c uprinse între 50 1 mii şi un milion, 897
51
între 20 1 şi 500 mii, 772 între 5 1 mii şi 200 mii şi 435 cu datorii de pân.ă la 50 mii . Unităţile cu cele
neexecutate la timp.

deza truoa ă a unităţilor agricole,

mai mari datorii erau localizate în regiunile M aramureş, Argeş, Cluj şi Braşov. Cauzele nerealizărilor
con tau în greşelile de planificare, ritmurile de cre , tere nefiind corelate cu realităţile existente pe teren.
Menţinerea impunerii unor indici mult prea mari comparativ cu posibilităţile reale ale cooperativelor
de producţie au determinat, confonn unei analize din
evitarea lor
52
agricole .

1 966, pierdetile prezentate mai su . Pentru

e propunea în1bunătăţirea aprovizionării cu îngrăşăminte chimice şi maşini a unităţilor

Măsurile

privind

diminuarea

pierderilor

adoptate

în

1 967

prevedeau

organizarea

cooperativelor agricole în trusturi teritoriale au ferme cu suprafeţe mai mari, ele ocupând l 6,8% din

suprafaţa agricolă a ţării. Ele beneficiau de paţii speciale de depozitare a cerealelor şi furajelor
necesare şi de creşterea parcului de maşini. De a emenea., e urmărea racordarea lor la sur e de apă , i
53
construirea unor drumuri de acces, cât şi aducerea de spec ialişti cu studii superioare . Planificatorii
trebuiau să ia în considerare şi refacerea sistemelor de irigaţii şi desecări, prin

uplimentarea

inve tiţiilor precum şi stabilirea w1or raporturi de preţ între parteneri care să a igure rentabilitatea
activităţilor agricole. Î ntreprinderea agricolă de stat era compu ă din mai multe fenne, fiind unitate
coordonatoare a procesului de producţie şi activităţii financiare, de ervindu-le pe acestea c u mij loace
tehnice

necesare.

Trusturile

regionale

ale

întreprinderilor

agricole

erau

subordonate

direct

departamentului special creat în cadrul Con iliului S uperior al Agriculturi i, cu funcţionari în fiecare
regiune. Î n unna reorganizării rezultau 1 .400 de fenne de culturi de câmp, 600 ferme hortiviticole, 900
ferme de producţie animală pecializate pe specii şi categorii de animale i

500 de ferme mixte.

Concomitent, s-a unnărit şi dezvoltarea zootehniei. Prima măsură adoptată de stat privind
extinderea acestui domeniu a constat în creşterea numărului de animale, datorită necesităţilor tot mai
mari cauzate de dezvoltarea oraşelor. I mediat după încheierea colectivizării, G . A.C.- urile au fost
54
încurajate in dezvoltarea ramUJii zootehnice, beneficiind de scutirea sau anularea taxelor de păşunat .
Î nsă autorităţile au impus un număr ridicat de animale drept ţintă de plan pe termen scurt, detem1i nând
55
ca majoritatea G . A . C.- urilor să deţină un efectiv aflat undeva la mij locul cifi·elor propuse . Nwnărul
redu de animale era consecinţa lip urilor înregistrate la nivelul local al agricultwii. Cooperativele nu
aveau un număr suficient de medici veterinari care să acopere necesi tăţile. Cum un medic veterinar
56
răspundea de mai multe cooperative, apăreau frecvent boli epizotice în fermele zootelmice care nu
dispuneau, în majoritatea cazurilor, de apă potabi lă. Î n consecinţă, e înregistra o rată ridicată a

7.4%
1 963 . i 5,2% în 1 964. Situatia era mai gravă în ceea ce privea efectivul de păsăti, 4 1 %
�7
fiind decedate în 1 963 şi 3 3 ,6 % în 1 964 . O altă explicaţie descope1ită de controalele efectuate în

mortalităţii la toate categoriile de animale. Stati ticile oficiale arătau că din efectivu l de ovine
decedaseră în

terit01iu consta în acoperirea furturilor de animale de angajaţi prin includerea lor în statisticile trimise
la centru . Desigur. furturile nu justificau procentul de mortalitate, dar reprezentau în unele cazuri un
factor semnificativ al lor.

'" Ibidem.

SI

Ds. 72/1 '165, r. 1 1 .
1 8.

Ibidem. r.

sl lhidem.

Ds. 1 6 1 966, r 2 1 .

.< 1 Ibidem. Ds. 2 1 / 1 967. tr. 2 1 -22.
5' Arhivele Naţionale Botoşani , Fond sra1 Popular Raional Botoşani, secţia ag1icolă, Ds.
ss Ibidem, Ds. 1 2/ 1 963. r. 54.

s<> Ibidem. Ds. 1 / 1 964 , r. 1 60.
s7

A.N . I.C.. Fond C.C. al P.C . R .. secţia Cancdalic, Ds. 72/ 1 965.
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lulia n-Cătălin

Nechifor, Agricultura României { 1 958- 1 968)

Dificultăţi lor legate de morta litatea animalelor li se adăugau şi problema plantelor furajere.

Proiectele de plan prevedeau suprafete reduse destinate acestora determinând un deficit de hrană

pentru fermele zootelmice pe timp de i � mă. În plus, existau situaţii când exporturile româneşti de came
58
nu erau acceptate din cauza lipsei documentelor sani tar-veterinare . ln ciuda existenţei acestor
probleme, s-a dezvoltat o industrie uşoară care prelucra materia primă provenită din zootelmie, în

special pieile de animale. Noul context economic a detemlinat, în cele din um1ă, mărirea efectivului de

bovine, porcine, ovine şi păsări, evoluţia cea mai semnificativă având-o nwnărul de porcine, care a
cre cut de două ori în

1 96 1 comparativ cu 1 9 5 1 .

5
Efectivul de atlÎmale din zootehnie, confonn datelor oficiale 9 :
Bovine

Porci ne
Ovine

Păsări

-...".----

&...;..'""""=----'

Trendul s-a menţinut şi d upă

1 962, numărul de animale din fennele zootelmice cunoscând o
1 967, conform statistici lor oficiale, erau înregistrate 5 1 2
nlÎi taurine, din care 232,4 nlii vaci şi junci, 1 .265, 5 mii porcine, 1 .524,5 nlii ovine şi pe te 4.360 nlÎi
creştere continuă. Astfel, la începutul anului

pă ări60. Totuşi, se menţineau o serie de l ipsuri, o parte din locaţiile de cazare şi furaj are a animalelor
neasigurând condiţiile optime realizării w1or producţii confom1e indicilor de plan.

Pentru mărirea rentabil ităţii în agricultură şi o mai bună coordonare a acesteia cu industria, s

a propus un program constând, în principal, în gruparea zonală a culturilor şi organizarea de fenne
intercooperatiste special izate pe creşterea şi îngrăşarea anin1alelor, în legumicu ltură, ponlÎcultură sau

viticultură. Zonarea culturilor unna să se realizeze în jurul centrelor de prelucrare industriale fom1ate

din utlităţi de valorificare a cărnii, a legumelor şi a fructelor. Existau şi unele impedimente în apl icarea

planului. Spre exemplu, unele plante tehnice, necesitând o forţă de muncă supl imentară, erau re pinse
de conducerile C . A . P . - urilor, datorită preţului căzut de valorificare. Se propunea creşterea preţului de

aclliziţie din partea statului la plantele telmice şi aprovizionarea cooperativelor agricole cu sămânţă de

calitate subvenţionată de stat, pentru a încuraja agricultorii să cultive aceste plante6 1 .

O altă problemă c u care s e confrunta agricultura românească era producţia scăzută
1 967- 1 968. Principala cauză a diminuă1ii producţiei agricole a fo t eceta
prelungită, detem1inând obţinerea unor recolte mai nlÎci. O altă cauză a declinului producţiei e:a
înregistrată în perioada

existenţa unor cooperative colective din zonele de deal cu producţii mici datorate eficienţei reduse. In

vederea creştetii ace ·teia se propunea introducerea unor soiuri de plante cu aj utorul cărora să se obţină
2
producţii mari cu cheltuieli reduse6 . O altă problemă era modul în care erau fo losite maşinile agricole,

deoarece multe di ntre ele aveau nevoie de întreţi neri tehnice co. tisi toare. De aceea. privitor la
util izarea parcului de maşini existent în agric�l tură se propunea o gestionare mai atentă a acestuia,

pentru a

societăţile

e reduce cheltuielile de întreţinere. In rela ţ i i le economice dintre cooperativele colective şi
de

mecanizare

dezavantajându-le

( S . M . A . ), era criticat

pe primele.

Banca

plătea

modul

S.M .A.-

in care se

urilor

·ume

făceau

de bani

plă01e dintre ele.
trecute

în contul

întreprinderilor de valori ficare a cerealelor, care urmau să încaseze datoria respectivă de la C . A . P . - uri.

Întreprinderile de mecanizare primeau drepturile financiare indiferent de cal itatea muncii prestate, în
timp ce întreprinderile de valorifi care se alegeau cu datorii în cazul în care cooperativele nu puteau

plăti restanţele.

Pentru cre�terea nivelului de cointeresar

cchivalcnt cu

al ţăranului, se introducea venitul minim global

300 lei. În cazul în care cooperativa de produqie îşi realiza sau depă�ea planul, ţăranii

primeau şi alte venituri, compl etându-1 pe cel mediu. Prin imp lementarea no ului sistem de remunerare

'

' Arhi vck Naţionale Botoşani. Fond Slill Popular Raiunal Botoşani. sl·q ia agricolă, D,;. 1 1 964. r. 1 5 1 .

'" De�, ·o/tarea . . . . p. 1 20 .

" " A . N . I.C.. Fond C . C . a l P . C . R . . S<.-cţia Cancelarie. Ds . 2 1 1 1 967. r. 1 3 .
''1 ldcm, Fond M iron Constantinescu. Ds. 24/ 1 970, Il'. 1 3 - 1 5 .
" 2 lbide111. II 1 9-20.
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se dorea să se înregistreze o creştere a calităţii muncii prestate de ţăran în sensul sporirii producţiei 63 .
Autorităţile sperau că prin introducerea noului sistem de remunerare ţăranul să fie interesat în creşterea
productivităţii muncii sale, el participând la toate muncile de sezon necesare. Î nsă de aceste prevederi
nu beneficiau toţi ţăranii, ci numai cei care erau angajaţi pe întreaga durată a anului. Numărul lor era
destul de mic, deoarece puţine cooperative aveau, în aceea perioadă, activităţi productive pe timpul
iernii în sectoml zootehnic. În consecinţă, marea parte a ţăranilor primea numai o parte a venitului
global provenind din munca depusă în lunile de producţie agricolă.
Chiar dacă autorită�le au făcut investiţii importante în agricultură, nivelul de dezvoltare a
rămas modest. Colectivizarea a fost un succe din punct de vedere admini trativ , i politic, care nu a
făcut decât să agraveze problema economică, întrucât fonnele colective erau notorii pentru eficienţa
64
scăzută în raport cu a celor private . Autorităţile au dem<_?n trat că, în ciuda dificultăţilor, au putut să
se impună în mediul rural, refractar ideilor socialiste. Incheierea colectivizării a însemnat pentru
comunişti obţinerea unei legitimităţi care să le pennită continuarea guvernării. De a emenea,
colectivizarea a constituit o reuşită ideologică, fiind una din componentele principale ale instaurării
socialismului în statele est-europene . i recunoaşterii ale de Uniunea Sovietică. Î nsă consecinţele
economice au fo t negative. Datorită colectivizării, interesul ţăranului pentru munca agricolă a căzut,
deoarece el nu mai prelucra proprietatea a. Agricultura a rămas "călcâiul lui Ahile" al economiei
româneşti, prin slaba sa productivitate. Î n multe cazuri cooperativele raportau o suprafaţă mai mică
pentru a reuşi realizarea indicatorilor de plan. Acest lucru era posibil deoarece mulţi ţărani nu au
declarat la intrarea în G.A.C. toate suprafeţele de pământ deţinute. Situaţia s-a păstrat o perioadă lungă
de timp, cooperativele fiind avantajate de acea tă metodă. Toate aceste elemente au determinat
menţinerea înapoierii agriculturii româneşti în comparaţie cu ţările industrializate prin lipsa bazei
materiale adecvate, suplinită de folosirea extensivă a muncii manuale.
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AGRI C U LTURE I N ROM A N I A ( 1 958 - 1 968)
(Summary)
Despite the huge investment made by the Romanian Communis! leaders in the domestic
industry, agriculture remains an interesting area for the party leadershjp, They were convinced that the
development of industries dependent on agriculture and her real modemjzation, seen as an important
sector of national economy. Unfortunately, tl1e pattem of development of Romanian agriculture was of
Soviet origin, with serious repercussions on su tainable modentization of this area. Romaruan leaders
have started from the premise of tl1e establishment of large agricultura] areas, good idea, but tl1e
application was unfortunate elected, pea ant property was confiscated.
The first signs of resuming reform in agricu l ture occurred in early

1 956. Then, in a meeting

led by Alexandru Moghioros party, attended by Nicolae Ceause cu, Errnl Bodnăraş and Io if
Chi inevsclti discu sed reorgrutizing the M irustry of Agriculture to set up a separate mirustry GAS and
another of Forestry. On

1 0 April, the Politburo meeting decided to create a tean1 led by Gheorghe
1 957,

Gheorgruu-Dej material designed to prepare a complete transfom1ation of agriculture. ll1
agricultura! quota

cancellation decision at propaganda aiming at raising the living

farmer . Against thjs background, the Central Committee P lenum of

tandards of

26 28 November 1 958 to

officially launch tlle start of tl1e final phase of col lectivization in Romania. Farmer have not accepted
voluntarily to surrender tbeir propertie , recorded numerous riots. The be t known are tl1ose of V adu
Rosea and Năneşti, Vrancea County. Repression by the a utl10rities was very hard at one of the

peasants anchte acknowledging tl1at he had a gun rudden in the house. IJ1 tin1e, the number of riots had
fel l, whicb demonstrate tl1at the conuuunist state in1posing its contro l over the vil lage.
In

upport of tl1e conclusion of the process of col lectivisation,

tate authorities have

campaigned hard in the pre s tin1e. This propaganda we tind in the official newspaper of the
Communjst time, "Scânteia." In any number of tl1e newspaper from the period

1 96 1 - 1 962 are not

missing flesh from col lectivization, tl1e "progress" in agricul ture and rai e the living standards of tl1e
rural

working

class.

Newspaper

abow1ded

with

portra its

of happy peasant

who

accepted

col lectivization.
The rate of col lectivization was not tl1e one who indicate official statistics. For example,
countie

in nortl1em Moldova, Dorohoi and Botosani were col lectivized in

1 962 not even 20% of the

arable land. To obl ige tl1e pea ants to join tl1e collectivization tl1e unorthodox means have been used.
For example, chi ldren of the pea ants who do not accept the co llectivization will be removed from
school .
Along with collectivization of the Rommtian tate bas made eff01ts t o modemize tl1e new
agriculture of state. According to official data of 1 96 1 , a tractor he was assigned to a processing area
of

1 90 hectares. Compared with other communi t countries, Romanja wa in this regard in last place, a
1 3 5 ha and in Czechoslovakia 79 ha .

tractor being awarded to the Soviet Union manufactured

Autllotities in Bucharest plans aimed at eliminating this gap by launching a significant investment in

in crease for agticultural tractors from 42,53 7 in 1 960 to 1 1 0,000 in 1 965. The
and other products for agricultura] mechanization. wanting to increase by 1 5
horsepower trac tors from 62,649 to 1 54.000, for mechanical drills at 34650-7 1 700, the mechanical
cultivators from 20600-54 700, combine harvesting the straw at 1 7360-44280 and com harvesti ng
combines from 1 700- 1 3400. Simultaneously, he pursued and livestock development. The first measure
adopted by the State on the extension of this area was to in cr ase tl1e number of animals due to the
increasing needs caused by urban development. l mmedi a tely afi.er the col lectivization, G A C s have
been encouraged in the development of l i vest ock in d u st ry, benefit i ng from the ex e mp t ion or
cancel lation of grazing fee s
U n fOiiun a te l y . much of the Romanian state effolis kept on the statlts of intentional l y
propaganda. A griculture remains an underdc\'eloped economic sector. with disastrous long-term
effects. Romanian agriculture in the communist era was one of the most least productive among
communis! st ates.

tl1e sector. The proposed
same trend is recorded

'

.

256

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

eTJYNO�RC4 P 1 e,
M\l3"eOisO� J e, M \l3"eO� RC4 P i e

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

Emilia PAVEL
M UZEU L ETNOGRA FIC AL MOLDOVE I . SCURT ISTORIC
PERIOADA 1 943 - 1 95 1 - 1 958
�
(;

nul 1 943 reţine câteva momente decisive privind înscrierea M uzeului Etnografic al
Moldovei printre instituţiile reprezentative ale Iaşului şi ale ţării. Primul e datorează
"
Senatului Universităţii Al. 1 . Cuza . Acesta a hotărât înfiinţarea M uzeului ca instituţie de păstrare şi
"
conservare profe ioni tă a obiectelor de cultură tradiţională pecifică spaţiului teritorial moldovenesc.
Senatul se confom1a unei bune tradiţii interbelice. Atunci lua eră fiinţă câteva instituţii de bază şi de
interes naţional, cerute de împrejurările favorabile survenite după Primul Război şi după întemeierea
României Mari. E te vorba despre Muzeul Etnografic al Transilvaniei, organizat la Cluj de Romulus
Vuia în anul 1 922, de M uzeul Satului Bucureşti organizat de Dimitrie Gusti şi Henri Stahl în 1 93 6 şi
de Muzeul Limbii Române. Aşadar, la laşi se imţea de mai multă vreme nece itatea înfiinţării unei
instituţii similare, ca o datorie de îndeplinit. Răspunderea organizării unei Instituţii de asemenea
anvergură nu putea fi încredinţată decât unei personalităţi îndeaj un de apreciată în lumea oamenilor
de , tiinţă, pentru activităţi de teren, de bibliotecă şi de organizare in tituţională. Î n această privinţă, tot
Senatul Universităţii "A l . 1. Cuza" a deci , printr-o comisie de pecialişti, să fie ales etnograful Ion
Chelcea, domiciliat la Cluj, membru de seamă al ln titutului Social Român i reputat cercetător în
domeniu. Î n Raportul Comi iei se tăcea aprecierea că Ion Chelcea e te "etn�graful cel mai indicat
pentru organizarea viitorului M uzeu Etnografic al Moldovei " . Docwnentul a fo t publicat în Monitorul
Oficial, partea 1, nr. 24/29, 1 , 1 943, p8 1 3 , confonn statutului şi e tăcea, totodată, chemarea publică a
lui I on Chelcea pentru ocuparea Conferintei de Etnografie, care functiona pe lângă Catedra de
geografie umană a Facultăţii de Geografie 1 � . i. Î n acea tă dublă calitate, de cadru didactic pe post de
conferenţiar şi de organizator al proiectatului M uzeu, şi-a în cris Ion Cbelcea numele, mai întâi, in
A nalele Universităţii " Al. /. Cuza " din Iaşi.
Al doilea moment privind începutul istoric al M uzeului Etnografic al Moldovei îl implică pe
Ion Chelcea însuşi. Venit la catedră în martie 1 943, Ion Chelcea, printr-un memoriu trimis
Ministerului Culturii Naţionale şi al Cultelor, cu nr . 20932, din 1 8 aprilie 1 943, obţine aprobarea de
înfi inţare a M uzeului tnografic al Moldovei. Astfel, Ion Chelcea a devenit primul director al noii
instituţii muzeale ieşene. Distins etnograf . i muzeograf, el a fixat profilul muzeului în l ucrarea sa
Menirea Mu::.eului Etnogrqfic al Moldovei la � i . 1 943. După cum usţine autorul, noul muzeu avea
drept obiectiv principal "a salva mărturi ile de civilizaţie , i cultură populară; a aduna materialul necesar
unei inteze ştiinţifice etnografice şi de a constitui un element educativ pentru public .
Un a l treilea moment , tot în 1 943, se datorează donatorului I uliu Pascu, fost magistrat ie:;;ean
stabilit la Bucureşti. Pasionat colecţionar de obiecte de artă populară, de pe întreg teritoriul ţării, acesta
dăruieşte Muzeului întreaga sa colecţie, cea. 340 de obiecte, ţesături , scoarţe, port popular, ceramică şi
obiecte de lemn, cu o singură condiţie: în dreptul fiecărui obiect, în inventar, să fie specificat " Darul
M ariei :;; i Iuliu Pascu " ( vezi copia de pe adresa lui Iuliu Pascu, înregistrată la nr. 1 280 din 4 mai, 1 943,
de către Rectoratul Univ rsităţii din l a�i). Ob iect le etnografice intrate în patrimoniul M uzeului
prezintă doar inreres pentru un studiu comparativ, deoarece provin în majoritate din Transilvania şi
Banat.
in opera de real izare a M uzeului E tnografic al Moldovei, Ion Chelcea a fost susţinut la început
de către folcloristul Artur Gorovei care, în anul 1 892 , înfi inţase la Fălticeni revi s ta Şezâtoarea, prima
revistă de fol clor din ţară, iar prin legăturile pe care le avea cu folcloriştii francezi, între care Paul
Sebillot, a tăcut cunoscut folcloml românesc în Europa. Î n februarie 1 944, Artur Gorovei donează
M uzeului ieşean biblioteca sa de specialitate - 500 de volume, că11i şi reviste, cu rugămintea ca, după
''
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moartea sa, biblioteca să-i poarte numele. Astfel, Artur Gorovei, ca şi Maria şi I uliu Pascu, prin
donaţiile făcute, pot fi consideraţi ca membrii fondatori ai Muzeului Etnografic al Moldovei.
Î n martie 1 944, în unna apropierii frontului, M uzeul, împreună cu Universitatea ieşeană, a fost
evacuat în mare grabă la Zlatna - Alba. Este meritul profesorului Ion Chelcea de a fi salvat piesele
adunate până atunci, cu excepţia unei monoxile de lenm, în care mai erau şi câteva piese de pescuit,
care a rămas pe rampa gării din Iaşi, din neglijenţa şefului de gară.
Cele mai importante date din istoricul M uzeului nu sunt marcate de anul 1 943, anul înfiinţării
sale "pe hârtie", fiindcă el rămânea în continuare fără personal, fără local şi fără o subvenţie care să-i
pemlită achiziţionarea de obiecte. Pe scurt, exista doar "cu numele" , fiind reprezentat prin directorul
său onorific, I on Chelcea. M uzeul etnografic din Iaşi n-a avut condiţiile de dezvoltare nom1ale . . . 8 ani
de zile ( 1 943 - 1 95 1 ) datorită războiului şi a um1ărilor sale.
Până în anul 1 95 1 , activitatea muzeului este concentrată în j urul Conferinţei de etnografie,
sediul ău fiind în biroul conferenţiarului Ion Chelcea, în care erau depozitate cele 653 de obiecte
etnografice, obţinute numai din dona�i, şi valoroasa bibliotecă de specialitate. Î n afară de colecţia
donată de Maria şi I uliu Pascu, 340 de obiecte, tot în acel timp, adică între anii 1 943 - 1 95 1 , trebuie
menţionată şi colecţia provenită din Gărcina - Neamţ, Voineşti - Iaşi şi Comama - l aşi, sau alte
obiecte donate de studenţii Facultăţii de Geografie, care urmau cursurile de geografie, cum ar fi
colecţia de ouă încondeiate. Cunosc bine aceste date, deoarece, după reforma învăţământului din 1 948,
Facultatea de Istorie, la care eram studentă în anul I I I , s-a unificat cu geografia şi am unnat cur ul de
etnografie al prof. I on Chelcea, iar la sfârşitul anului am dat examen de pecialitate. Î n anul 1 95 1 am
devenit primul colaborator al prof. Ion Chelcea, căruia i-am fo t partener la toate activitătile Muzeului.
Î n afară de deplasările pe teren, ră pundeam de gestiunea M uzeului, care mi-a fost fucredinţată de
director, a treia zi de la încadrarea mea la Muzeu, apoi de inventarierea tuturor obiectelor care intrau în
M uzeu, după cum se poate vedea din inventarul ştiinţific al M uzeului şi de conservarea pie elor textile
care erau păstrate în lăzi.
Î n anul 1 95 1 se produce, de fapt, recunoaşterea oficială a existenţei M uzeului Etnografic al
Moldovei, când trece de sub egida Universităţii în schema organizatorică a A , ezămintelor culturale şi,
respectiv, la Secţia Culturală a j udeţului laşi. Pentru prima dată Muzeul este recunoscut ca Instituţie
oficială de Stat, este trecut în bugetul statului; i e aprobă bani pentru achiziţii şi cercetări etnografice
în Moldova, o chemă de funcţionare şi un local, în ca a "Cuza", unde în prezent func�onează Muzeul
Unirii Iaşi.
Este important de � tiut care au fost primii tineri curajoşi ce şi-au asumat greaua ră pundere de
organizare a muzeului, în perioada când muzeografia etnografică era la început de drum.
Ion Chelcea, în calitatea sa de director, este socotit inima acestui muzeu, de la care
colaboratorii au învăţat etnografie, acea. t � fiind o şansă unică, deoarece erau puţini profesori de
etnografie în acea pe1ioadă în ţara noastră. In afară de director, postul de şef de secţie a fost încadrată
"
Emilia Pavel. abc olventă a Facultăţii de Istorie şi Geografie a Universităţii "Al. l . Cuza laşi, promoţia
,
1 950, cu examen de stat desenator Viorica Bălan, artist plastic şi licenţiată în limba rranceză şi istorie,
iar supraveghetor Verona Praznicu.
Pentru pregătirea profesională , personalul de specialitate al Muzeului, director, şef de secţie şi
desenator, au participat la primul curs de muzeografie organizat pe plan naţional la Bucureşti de către
direcţia Aşezăminte Culturale din cadrul Mini, terului Culturii, pentru însuşirea cunoştinţelor de
specialitate, completându-s astfel ultimele informaţii şi date din domeniu.
Directorul Muzeului. prof. Ion Chelcea .. şi şefa de sectie, Emilia Pavel, au participat la
cercetările complexe de la Bicaz, organizate de Academia Română. cu prilejul construirii Complexului
H idroenergetic de pe Valea Bistriţei. Cu această ocazie, au fost cercetate satele ce urmau a fi dislocate.
începând de la Bicaz. Izvorul Alb şi i'n continuare. până la Gaiu. Î n acea perioadă, colectivul de
etnografi ai Academiei era condus de părintele etnografiei româneşti, praf. Romulus Vuia care. în anul
1 922, a organizat la Cluj primul Muzeu Etnografic de la noi din ţară - în 1 954, şef de secţie la
institutul de Etnografie şi Folclor al Academiei Române. Cu această ocazie. personal am solicitat să
fac parte din colectivul care studia porîul popular condus de Flor·ea Barbu Florescu, deoarece In
Muzeu, prin tematică, ca sarcină de bază, aveam organizarea sectorului de pori popular pe zone
etnografice, alături de alte teme, ca de exemplu: scoarţe, ţesături populare. măşti şi obiceiuri.
Cercetările etnografice de la Bicaz s-au întins pe durata anilor J 954 - 1 959. Tema la care am
efectuat cercetări, portul popular de pe Valea Bistriţei, s-a finalizat prin publicarea materialului, în
lucrarea colectivă A rta popu/arâ de pe Valea Bistri(ei. editată de Academia Română în anu l 1 969. cu
260
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Emil ia Pavel, Muzeul Etnografic al Moldovei. Scurt istoric. Perioada 1 943- 1 9 5 1 - 1 9 58
acea tă ocazie, am achiziţionat o valoroasă colecţie de port popular de pe Valea Bistriţei. Deoarece pe

teren achizi ţionam toate obiectele etnografice existente în zonă, am depistat şi am adus în M uzeu pie e

de mobilier, ca de exemplu bl idarul din Schit Ceahlău, care pe uşa interioară are crestat anul

expus în M uzeu, ca şi obiecte legate de industria casnică textilă.

1 874,

D irectorul Ion Chelcea, fiind şef de colectiv în această expediţie, a cercetat meşteşugurile, temă

de care răspundea şi în M uzeu. Rezultatele cercetărilor au fo t _incluse în lucrarea

Bistriţei - Zona Bicaz,

apărută în anul

Etnografia Văii
1 9736, la Piatra Neamţ. 111 această lucrare, Ion C helcea este

"
autorul capitolului "lndu tria sătească, zona Bicaz , în care prezintă um1ătoarele industrii şi
meşteşuguri: prelucrarea ţesăturilor groase, morăritul, fierăritul, rotăritul şi fasonarea lemnului.

La rândul ei, Viorica Bălan, în cadrul cercetărilor, a realizat o importantă arhivă de desene

documentare care, la plecarea

a din M uzeu, în anul

1 953, a intrat în patrimoniul instituţiei. Imediat

postul de desenator a fost ocupat de Horatiu Con tantinciu, ab olvent al Academiei de Arte.
'
Pe lângă arhiva de de ene, muze ut posedă şi o fototecă cu fotografi i document. Î n afară de

colaborarea cu Academia, se impunea grăbirea ritmului achiziţiilor, pentru a
Expoziţia de bază, adică M uzeul. De aceea, în anul

e putea organiza

1 95 3 , a fost încadrată preparator la M uzeu, Aurora

Turcu, transferată din învătământ.
În iunie 1 954, Ghe�rghe Bodor, absolvent al Facultăţii de Litere, a fost numit asistent, iar în
luna martie

1 955, Petru Cazacu, absolvent al Facultăţii de Istorie a fost încadrat îndrumător. Acesta a

fost colectivul statornic, care a depu

su ţinute eforturi pentru con tituirea colecţiilor şi, ulterior,

organizarea expozitiei de bază, adică M uzeul.
Între timp,

� fost încadrat Pantelimon F i lioreanu, care a l ucrat în special la pregătirea pieselor în

vederea expunerii lor în muzeu. După inaugurarea Muzeului, donmul

învăţământ, fiind licenţiat în istorie.

P. Filioreanu -a transferat în

Din lip ă de personal de upraveghere, colectivul , tiinţific era obligat să se ocupe de curăţirea
o eau de pe teren în condiţii necorespunzătoare şi care, odată ajunse,

şi spălarea obiectelor, care

trebuiau pregătite pentru a fi expu e în expoziţia de bază. A a au fost spălate şi curăţate piesele de port

popular ce urmau a fi expu e în muzeu, de către senmatarul acestor rânduri, adică de muzeograful de
ector, care răspundea

i de conservarea şi restaurarea pieselor de Muzeu, în l ipsă de laborator de

restaufl!!e şi conservare a patrimoniului .
lntre anii

1 952 - 1 954, M uzeul îşi avea ediul în fosta reşedinţă donmeasc� a lui Alexandru

Ioan Cuza, de pe strada Lăpuşneanu, unde în prezent se află Muzeul Unirii Iaşi. In acea perioadă,

activitatea muzeografică se efectua în condiţii grele, deoarece localul era în curs de renovare, iar

aducerea obiectelor la M uzeu era destul de anevoioasă, din lipsa mijloacelor de transpmt . Ele erau
depozitate în jurul clădirii Muzeului, mai ales obiectele de lemn, şi zilnic trebuiau conservate şi
curăţatt;_ de praf.

In luna decembrie

1 954, M inisu·ul cul turii, Iosif Chişinevschi, fiind în vizită la laşi, printr-o

hotărâre a Con iliului de M iniştri, Palatul Administrat iv, care adăpostea toate instituţiile administrative

din oraş, a fost tran fonnat în Palat Cultural, menit a adăpo ti muzeele ieşene :i biblioteca "Gh .
"
Asachi . Hotărârea luată d e Ministerul Culturii a fost aplicată î n toată ţara. Palatele Admini trative
fiind u·cmsfom1ate în Palate Cul turale.

Evac uarea Palatului a durat pfu1ă în luna martie

1 955. cfu1d a început mutarea patrimoniului

Muzeului. M uzeul Etnografic, prin reprezentanţii săi, director şi şef de secţie, a optat ca spaţiu de
expunere pen tru sălile ocupate până anmci de Tribunalul l a, i, unde e află .. i în prezent. Organele
locale ne-au reproşat că am ocupat prea mult spaţiu pentru Muzeu şi ne-au ave1tizat că dacă nu vom

avea destule exponate penu·u toate sălile de Muzeu, vom fi destiruiţi din funcţie.
Între anii

1 95 1 şi 1 954. când la Muzeu existau numai două cadre de speciali tate - "Persona lul .
2 fo11e. cu preocupări ştiinţifice (director şi şef de secţie). una forţă de

cum s-a arătat , e compus din

muncă e repartizată activităţii tehnice, desenatorul, şi mai e o tov. femeie de serviciu " ( Marcel Lutic .

.,Jumâtate de W!ac de la deschiderea Expo::i{iei de bazâ a Muzeului Etnografic al Moldovei ". în
A nuar. vo i . V l l l . p. 275 ). pat1imoniul M uzeului s-a constituit astfel:
în anul 1 95 1 - 1 3 1 obiecte. nr. inv. 654 - 785
în anul 1 952 - 596 obiecte. nr. inv. 786 - 1 3 82
în anul 1 953 - 344 obiecte, nr. iJw. 1 383 - 1 726
In anul 1 954 - 409 obiecte, nr. iJw. 1 727 - 2 1 35 .

I mediat după mutarea în Palat, patrimoniul a fost valorificat într-o expoziţie temporară în care

au fost expuse obiecte de lemn privind ocupaţiile din Moldova, agricultură, viticultură, păstorit şi
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meşteşuguri, fiind vizitată zilnic, de un numeros public, încât organele locale s-au convins de
nece itatea şi utilitatea spaţiului pe care l-am solicitat pentru M uzeu.
La organizarea acestei expoziţii au participat directorul i . eful de secţie, deoarece colegul
Bodor Gheorghe era repartizat pentru organizarea M uzeului memorial Vasile Alecsandri din M irceşti,
fiind absolvent al Facultăţii de Litere l a , i.
Î ntre 1 95 1 şi 1 954, se di cuta organizarea unui muzeu istoric - etnografic la Iaşi, de aceea au
intrat în patrimoniul M uzeului obiecte istorice, care se aflau la diferite instituţii din oraş sau conace
boiereşti din alte localităţi. Aşa se explică prezenţa colecţiei de obiecte istorice care au aparţinut
M uzeului M unicipal şi care se aflau depozitate în podul fostei clădiri a Arhivelor Statului la , i, din
curtea Mănăstirii Golia. Pentru inventarierea acestei colecţii, am stat într-un frig cumplit, în iarna
anului 1 953, în podul Arhivelor Statului.
O altă importantă colec�e adusă în M uzeu de subsemnata este Colecţia de obiecte de la
Schinetea - Dumeşti - Vaslui, de la conacul M areşalului Prezan. Am plecat singură la Gara Iaşi, de
unde am l uat trenul către Vaslui. Am coborât la gara Rafaila, de unde am plecat la cel mai apropiat
CAP din apropiere, la Todireşti, cea. 3 km. distanţă de gară. M-am prezentat cu delegaţia la director,
cu rugămintea de a-mi înlesni sosirea la conacul Mareşalului Prezan cu ajutorul unui mijloc de
transport. Directorul, omenos, a înţele ituaţia şi mi-a dat o căruţă, care avea numai inimă şi două
loitre, trasă de doi cai, şi un cetăţean care mâna caii. Am plecat la Schinetea pe un drum de ţară cu un
praf cât palma, trecând prin centrul de comună, prin satul Dumeşti.
Mobilierul care urma să fie adus la gară era voluminos, paravane de lemn, scrinuri, dulapuri,
oglindă de cristal. Cu greu au putut fi depozitate în căruţă. La întoarcere, am oprit în satul Dumeşti, la
Vasile Simiuc, rotar, de unde am luat tiparul pentru făcut colaci întregi la roată, pe care l-am adăugat
în căruţă cu ajutor de la rotar şi de la cetăţeanul care mă în oţea. Cu greu am ajuns la gara Rafaila cu
a, a încărcătură. La gară, toate obiectele au fost pregătite pentru a putea fi transportate cu trenul la Iaşi.
E puţin spus că au fost greu de adus aceste obiecte la l aşi în condiţii extrem de vitrege, însă planul de
activitate trebuia îndeplinit. N u te întreba nimeni cu ce bani ai expediat obiectele la laşi.
O altă importantă colecţie a fost adusă de la Sfatul Popular Regional Iaşi, actuala Prefectură,
apoi de la biseriC i le Banu, Nicoriţă şi Sf. Sava, de la Muzeul de Antichităţi Ia i, de la Biblioteca
Universităţii, Colecţia de ceramică dacică de la Poiana Tecuci, donată M uzeului de către profesorii
Ecaterina . i Radu Vulpe, de la M uzeul de Antichită� Bucureşti. Obiectele istorice existente în
patrimoniul Muzeului Etnografic au fost ulterior transferate M uzeului de istorie al Moldovei, cea.
1 000 de obiecte, între care amintim: strana de lemn a l ui Petru Rareş, făcl i i de brea lă, steaguri de
breaslă, tuburi de lemn şi ceramică de la canalizarea ora u lui, am1e, halebarde, vase de porţelan de
Sevres, scrinuri japoneze, ca şi tronul ultimilor domni moldoveni. Cele două scrinuri japoneze, vasul
de porţelan de Sevre , ca şi tronul ultimilor donmi moldoveni, în prezent sunt expuse în M uzeul Unirii
l aşi.
Î n anul 1 954, în luna septembrie, s-a fixat definitiv profilul M uzeului Eu1ografic al Moldovei,
în cadrul Consfătuirii pe ţară a muzeografi lor etnografi care a avut loc la Suceava şi la care am
par1icipat. Până atunci se di cuta organizarea unui muzeu istorica-etnografic la Iaşi; de aceea, între anii
1 95 1 - 1 954, au intrat în Muzeu obiecte istorice care se aflau la diferite instituţii din oraş sau conace
boiere . ti din alte localităţi care, după cum am menţionat mai sus. au fost transferate Muzeului de
Istorie lasi.
Î nt re 1 95 1 - 1 954, când la Muzeu existau numai două cadre de specialitate, patrimoniul
Muzeului s-a îmbogăţit cu valoroase colecţii etnografice care au fost etalate ca piese unice în expoziţia
de bază, adunate din cele mai reprezentative zone etnografice din Moldova. ca de exemplu: oloiniţa cu
"berbeci" (ciocane) de la Volovăţ - Suceava, teascul cu pene verticale şi ciocanul de pi at sămânţă.
mişcat de picioare. de la Ulma - Suceava, barca monoxilă denumită "ciobacă" şi alte unelte de plutărit
de pe Valea B istriţei. Valori deosebite sunt piesele de pescuit din Fălciu - l-l uşi, "chersânul" de la
Broscoşeşti - Huşi, .,strujniţa cu butuc" de la Balciu - M iroslava - laşi, tiparul de făcut colaci intregi
la roată. de la Dumeşti - Vaslui, adus de noi odată cu obiectele de la conacul Mareşa lului Prezan,
"scăunoaia" de la Dobrovăţ - l aşi, mobi lierul de la Dăne::;ti - Vaslui. ceramica de la Marginea Rădăuţi şi Tansa - laşi.
Colecţia de port popular pe care am achiziţionat-o a contribuit la îmbogăţirea patrimoniului
Muzeului cu valori din zona laşi, "Ciupca" de la M ironeasa şi primul costum specific zonei laşi de la
Rediu Tatar. Cămaşa di11 pânză de lână ţigaie, iţa1i încreţi ţi pe picior, iţari de ,.1 O 1 " creţi şi bârneaţă
aleasă cu motive, sti lizări vegetale şi mărgele pe margine. le-am achiziţionat în anul 1 952 de la Moş
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Toader ZaboriJă, de 60 de ani, care se afla cu exponatele de vânzare în Piaţa Sf. Spiridon Iaşi. Era
costumul de mire al moşului, pe care îl păstra pentru îmnormântare, aşa cum arată tradiţia. Costumul
fusese cusut la nuntă de către mireasă. Aceste valori de patrimoniu au fost evaluate la suma de 200 lei.
La despărţirea de costum, moşului i-au dat lacrimile şi a adăugat: dar eu cu ce mă mai îngrop când
"
mor? " . Costumul popular făcea parte din viaţa afectivă a ţăranului român.
O altă piesă de îmbrăcăminte achiziţionată de noi tot în anul 1 952, a fost sumanul de Tătăruşi laşi, pe care studentul Costache Secrieru din Tătăru,i - la,i, actualul profesor universitar de la
Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Al. l . Cuza" laşi, 1-a dat M uzeului pentru
"
suma de 1 000 de lei. Acestea unt primele piese cu care începe con tituirea colecţiei de port popular
din zona laşi.
Adăugăm la cele menţionate . i colecţia din Heci - Lespezi, Tătăruşi - laşi, Boroaia şi
Bogdăneşti - Fălticeni, Bilca - Rădăuţi, Breaza şi Fundu Moldovei - Suceava. Cele mai frumoase
piese de port femeiesc şi bărbătesc, cu o vechime de peste 1 00 de ani, le-am adu din Pipirig - Neamţ,
din satele componente ale comunei - Stânca, Pâţâligeni, Dolheşti, Pluton, Boboieşti şi Dolia, situată în
vârful muntelui. Tot din Pipirig - Neamţ s-au achiziţionat atunci şi obiecte de mobilier ţărănesc,
decorate cu motive zoomorfe cre tate, cum sunt mesele cu ladă, decorate cu motive zoomorf crestate,
"
"capete de cai , sau lăzile de ze tre, precum, şi piese utilizate în diverse meşteşuguri ăteşti.
Până în anul 1 955, din punct de vedere administrativ, M uzeul Etnografic al Moldovei a
aparţinut Sec�ei culturale a judeţului Ia,i, şeful acestei secţii fiind Constantin Penevici, o persoană
care a sprij init efectiv dezvoltarea Muzeului, cu bani pentru achizitii de obiecte muzeaJe si fonduri
pentru schema de personal . începând cu Juna decembrie a anului i 954, când Palatul Ad� inistrativ
devine Palat Cultural, director a fo t numit distinsul om de cultură, fo t director al Bibliotecii M i hai
"
Enline cu" I aşi, Grigore Botez. Datorită diligenţelor , i a efortului depu de conducerea Palatului şi a
per onalului admini trativ de atunci, au început lucrările de re taurare şi a tran formării ale în spaţiu
de expunere pentru muzee. După doi ani de activitate susţinută din partea constructorilor, în anul 1 957,
în Juna aprilie, M uzeul Etnografic al Moldovei, împreună cu întreprinderea "Decorativa" din
Bucureşti, începe montarea mobilierului pentru expoziţia de bază. Proiectul expozi�ei a fost executat
de către întreprinderea menţionată, după ugestiile date de pecialiştii M uzeului, totul fiind selecţionat
şi dimensionat în funcţie de obiectele ce urmau a fi expuse, în vitrine, pe panouri, pe manechine sau pe
podiumUJi, de către Petru Cazacu şi Emilia Pavel.
în 1 955 apare o nouă schemă a muzeelor, apar posturile de muzeografi i de îndrUJnători de
muzeu. Cu acea tă ocazie, din şef de secţie am fo t încadrată pe post de muzeograf, ca şi colegul Gh.
Bodor, iar Petru Cazacu şi Aurora Turcu pe posturile de îndrumător muzeu.
După anul 1 955, cercetarea etnografică s-a intensifica!, achiziţiile de obiecte muzeaJe au
continuat pentru a se completa tematica, în vederea defmitivării lucrărilor şi organizării expoziţiei de
bază. Muzeografii care e deplasau pe teren erau obligaţi să aducă toate materialele autentice şi
specifice existente în zona respectivă şi care făceau parte din tematica muzeului, indiferent de sectorul
de care ră pundeau în muzeu. Din acea tă perioadă, menţionăm olecţia de obiecte din Vrancea,
achiziţionată de la prof. Ion Diaconu, Coleeţia din Pomârla, !băneşti, 1-J.i lişeu, Zamo tea, Văculeşti.
Dumbrăveni, judeţul Botoşani, Colecţia din zona Neamţ, de la Pipirig, Ghindăoani, Grumăzeşti,
răcăoani, O�Jobeni, Bodeşti sau Colecţia de pe Valea B istriţei, la care se adaugă Colecţia din Vama 
Câmpulung, Straja - Rădăuţi şi l l işeşti, Suceava. La tema ,,Obiceiuri de Anul Nou " , după o
documentaţie serioasă cu lucrări de specialitate publicate, am achiziţionat masca de capră de stuf şi
masca de moşneag din Popeşti laşi, ca fiind cele mai autentice �i specifice Podişului Central
Moldovenesc. În unna acestei activităţi, am fost acuzată că mă ocup de superstiţii şi misticism şi de
lucruri care nu sunt de viitor. cu toate că tematica Muzeului fusese aprobată de forutile superioare.
Această povară am dus-o ani de-a rândul în spate şi bineînţeles că măştile aduse de noi în anul J 956 .
Juna decembrie. au rămas până astăzi în M uzeu. Mai mult, mi-am continuat cercetarea pe această temă
şi, în anul 1 97 1 , am reuşit să public lucrarea Jocuri cu măşti - zona laş·i (Podişul Central
Moldovenesc.:). iar în anul 1 972. Mâş1i populare moldoveneşti. După bibliografia de specialitate
publicată de noi, doi etnomuzicologi americani de prestigiu, soţii Ana şi Artur Brieglib, de la
Universitatea din Los Angeles - Califomia, s-au deplasat în România. în Aj unul Anului Nou, 1 972,
pentru a studia măştile. Cu acest prilej , cercetători i americani şi-au fixat ca obiectiv principal de studiu
măştile din Popeşti - Iaşi. l-am însoţit pentru a le da explicaţii necesare în legătură cu aceste obiceiuri.
La sosirea în sat, fom1aţiile de măşti din toată comuna erau adunate în centrul satului Popeşti.
Impresionaţi de bogăţia de măşti umane şt animale ce există în acest sat, oaspeţii amencam au
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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fotografiat, înregistrat ş i fi lmat toate fom1aţiile existente şi n-au plecat fără a lua cu ei o mască de
moşneag cu pene care, după spusele lor, seamănă cu a indienilor din America. Masca a fost expusă la
M uzeul U niversităţii din Los Angeles - California, după cum reie e din fotografia pe care ne-au

trimis-o ulterior şi pe care noi am publicat-o (" Mască de moşneag din Popeşti - laşi, În SUA " , in
A nuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, 1 997 şi în lucrarea ,jeux a masques en Moldavie "
Palatul Culturii, 1 998, I aşi).
,

Tematica expoziţiei de bază a unnărit indeaproape expunerea obiectelor pe fenomene
etnografice ce se refereau la cele mai vechi fom1e de viaţă, mijloace de producere a hranei omului:
agricultură, păstorit, alte ocupaţii străvechi - vânat, pescuit, albinărit, industrii ţărăne ti, instalaţii
tehnice populare, meşteşuguri, ceramică, piese de mobilier, obiecte de uz ca nic, interior ţărănesc, port
popular, ţesături, scoarţe, măşti de Anul Nou şi obiceiuri legate de ciclul vieţii - naştere, nuntă,
îrunom1ântare.
La data când efectuam cercetări în vederea organizării Muzeului Etnografic al Moldovei,
despre portul popular din zona laşi nu se ştia nimic. Valorificarea acestui document pe plan muzeal şi
în l iteratura de specialitate ne aparţine. La ora actuală, cea mai bogată colecţie de port popular din

Portul popular din zona
Iaşului, I a i, 1 969; Portul popular din zona Iaşi, cu o variantă in l i mba franceză, Iaşi, 1 9 70; Portul
popular din zona Iaşi, Bucure ti, 1 975, continuare tematică, care a fost publicat cu prilej u l organizării
în anul 1 973, apri �e - mai, la Muzeul Satului Bucureşti, a expoziţiei Portul popular moldovenesc pe
zone etnografice. In acea expoziţie a fost prezentat prima dată "Portul popular din zona I aşi", într-o
patrimoniul muzeului e te cea din zona Iaşi. Lucrări le pe care le-am publicat:

sală

pecia.Jă, deoarece reprezenta portul din podişul Moldovei. Ca o apreciere a muncii mele,

Consi liul Culturii, prin distinsul şi regretatul director a l Direcţiei M uzee, Nicolae U ngurea.nu, mi-a
aprobat plecarea pentru 1 2 zile în schimb de experientă la Muzeele din Polonia.
Î n acea tă c urtă evocare am insistat a upra p�rioadei cuprinsă între anii

1 95 1 - 1 958, fiind w1a

din cele mai dificile şi, în acelaşi timp, fertile etape, când s-au pus bazele colecţiilor etnografice pe

teme, tăcând astfel posibilă o rganizarea primului M uzeu Etnografic al Mo ldovei la I aşi şi care s-a
inaugurat la

1 6 februarie 1 958. Subliniem efortul i ră punderea asumată de colectivul muzeului din
55 de ani, in apri lie

acel timp, condu de directorul Ion Chelcea care, abuziv, a fost pensionat la numai

1 957.

Până î n anul

1 958, când a avut loc inaugurarea Muzeului, achiziţionarea obiectelor p e ani s-a

tăcut după cum um1ează:
în anul
în anul
în anul
în anul
în anul
în anul
în anul

1 95 1 - 1 3 1 obiecte, nr.
1 952 - 596 obiecte, nr.
1 953 - 344 obiecte, nr.
1 954 - 409 obiecte, nr.
1 955 - 1 58 obiecte, nr.
1 956 - 35 1 obiecte, nr.
1 957 - 405 obiecte, nr.

inv.
i.nv.
i.nv.
i.nv.
inv.
inv.
i.nv.

654 - 785
785 - 1 3 82
1 3 82 - 1 725
1 725 - 2 1 34
2 1 34 - 2292
2292 - 2643
2643 - 3048

Numai o muncă ştiinţifică susţinută şi perseverentă a făc ut posibilă trecerea acestui greu
examen care, în final, a dus la organizarea expoziţiei de bază. Montarea ei a durat din aprilie şi până in
noiemb1ie 1 957. Î n l una apri l ie 1 957. prin pensionarea abuzivă a profesorului Ion Chelcea, la numai 55
de ani. postul de director a fost încredinţat lui Gh. Bodor.
Când au început lucră1i le de panotare a expoziţiei de bază, s-a aprobat în schema M uzeu l u i
personal d e supraveghere, necesar penu·u a aj uta manipu larea obiectelor p e săli, precum şi cw·ăţirea ş i

pregătirea obiectelor ce unnau a fi etalate. Din persona l u l de supraveghere menţionăm p e : Eugenia
Sauciuc. Ana Tofan, Ana Balan, Ana Bejan şi Constanţa Dăni lă. Tot cu această ocazie s-a aprobat

postul de gestionar. care a fost ocupat de I l ie Păduraru. Până atunci. de tot inventarul M uzeu l u i am

1 95 1 şi până in anul 1 957.
1 noiembrie 1 957. prin dem isia desenatoru lui Horaţiu Constantinciu. postul de desenator a

răspuns. din
La

fost ocupat de Vi ctoria Semendeaev, absolventă a Fac ultăţii de Arte plastice.
Etalarea obiectelor pe săl i , în expoziţia de bază, a durat din septembrie până în decembrie
l a panotare ne-a aj utat doamna Elena Secoşanu. care

Popu lară din Bucureşt i . Când a venit doamna Secoşanu la l aşi, a donat M uzeu l ui cea.
ceramică de Kuty care au îmbogăţit colecţia.
Data de

1 957.

atunci se pensionase d e l a M uzeul d e A11ă

1 O exponate de

1 6 febmarie 1 958, când a avut loc inaugurarea Muzeului Etnografic al Moldovei şi

deschiderea oficială pentru public, a însemnat afinnarea muzeografiei etnografice ieşene, pe plan local
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şi naţional, M uzeul Etnografic al Moldovei fiind wml din cele mai apreciate muzee de pavilion din
ţara noastră în acea perioadă, iar Academicianul Romulus V ulcănescu afirma: "Muzeul Etnografic al
Moldovei este o perlă a muzeografiei etnografice româneşti" .

ETHNOGRAPIDC M US E U M OF MOLDAV I A. ffiSTORY
PERIOD 1 943 - 1951 - 1 958
(Abstract )
In 1 943, the Senate of the "Al. l . Cuza" Univer ity of I a i decided the establislunent of the
Ethnographic M useum of Moldavia, in bringing the etlmographer Ion Cbelcea from Cluj, at tbe
Conference tl1at worked beside t11e H uman Geography Department of tbe Faculty of Geography in
Jas y, con idered "the be t etbnographer for organize the future Etlmographic M useum of M oldavia, a
institution Jacking to Ja y until today" (Commi sion' Report of calling to tbe departrnent the
ethnographer Professor Ion Chelcea, see: Official Gazette, part 1, no.24/29, 1 , 1 943, 8 1 3).
Welcome to the Department in M arcb 1 943, Ion Chelcea ent a memorandum to tl1e Ministry
of National Culture and Religious Affair , no. 20932 of April 1 8, 1 943, to obtain approval for the
establisbment of the Etlmograpbic M u ewn of Moldavia and he became the first director.
Distingui hed ethnologist and curator, he has set tl1e mu eum' profite in bis "The purpose
Ethnograpbic M useum of M oldavia" Ja sy, 1 943. In 1 943 are made the frrst donations by Iuliu Pascu,
fom1er magi trate of lasi, e tabli hed in B ucharest. Re gave to the museum about its collection, 340
item . And Arthur Gorovei too offered his pecialized library, 500 volumes.
In march 1 944, together with the University, the Mu ewn refuges at Zlatna - Alba. The most
important dates in history mu eum are not marked in 1 943, the year of it establi hment, "on paper" ,
because it is still witbout local operating, without a chedule and without a subsidy to enable tl1e
purchase of items. In short, there is only "name", represented by it Honorary Director, Ion Chelcea.
By 1 95 1 , the activity is concentrated around the Mu eum of Ethnography Conference, its registered
oftice being that of lecturer Ion Chelcea.
In 1 95 1 actually takes the official recognition of tl1e existence of t11e Etlmographic M usewn of
Moldavia, it goes under the aegis of tbe University in the c heme of organizing cultural e tablislunents
and that the Department of CuJture of Iasi County. For tl1e fir t time the M useum i recognized as
official tate institution, its late tate budget approved money for acquisitions and etlmographic
research in M oldavia, and an operating plan and a local bou e "Cuza" which i now the Union
M useum in Jassy. Tbe frr t cheme wad employed Mu eum Director Ion Chelcea and Head of
Department Emilia Pavel, frr t collaborator, de igner Viorica Balan, and Verona Praznicu maid. Since
the bui ldi11g renovation our work is carried out under very heavy.
In 1 955, the M useum ha a new local in t11e Palace of Culture, tl1e fonner Administrative
Palace of Ja sy, which following a ministerial decision in December 1 954 wa transfonned in the
Cultural Palace. The Ethnographic M useum space was on the left wing of the Palace, which previously
hou ed the ounty owi, where it is today. By 1 954, tl1e · Etlmographic Museum has a historical
profite, which led the team to gather hi torical items fi·om various institutions, manors boyars, or from
churches. About the historical object , about 1 000, there were transfened to tl1e f-1 i tory Museum of
M oldavia after 1 954 when it established a profite of our mu eum on the Meeting of the Ethnographic
Museum in Suceava, in 1 954.
For organize the M useum, the schedule increa ed. 111 .June 1 954 it was engaged Gheorghe
Bodor. assistant, and in March 1 955 Pettu Cazacu was appoi11ted as junior, and Aurora Turcu, who
had been transferred fi·om ,chool. It was the stable team which contributed to the strong efforts of the
Museum organization. In 1 957, the Palace of Cui ture was refurbished to house the Museum and
Undertaking "Decorative" Bucharest has made fumiture that would be displayed in exhibit . From the
3200 objects it has been selected for exhibition only 700 items, in ten rooms of the museum. The
project for making fumiture was made as de cribed curators Petru Cazacu and Emil ia Pavel suggested.
On 1 6-th of February 1 958 was inaugurated the Etlmographic Museum of Moldavia and the official
opening to the public affirmation meant that, at local and national level , the Ethnographic Museum of
Moldavia is one of the most popular museums of the f1ag of our country, in that period, and the
Academician Romulus Vulcănescu said: "The Etlmographic Museum of Moldavia is a pearl of
Romanian ethnographic curators".
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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Primul local al muzeului - Casa "AL. 1. Cuza"

Prof. U n iv. dr. J ou Chelcca
(pri m u l director al M uze u l u i etnografic al Moldovei l aşi)
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Agricultura

Păstori tu)
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Apicultura

Vânătoarea
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I nd ustria casnică textilă

I ndustria casnică l"extilă
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Olăt·it

Mobilier ţăt·ănesc
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Port Câmpulung

Port popular - Popeşti - I aşi

Obicei uri
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

271

AMS, IX, 201 O, SECTIUNEA A V-A: ETNOGRAFIE, MUZEOLOGIE, MUZEOGRAFIE

Maria D I ACON ESCU

M UZEUL J UD ETEAN BOTOSAN I ÎN EXPOZITI I LE I NTERNATIONALE
D E LA NEW YORK, OXFORD ŞI ATENA
'

'

'

'

20 1 0 a fo t anul expozi�iei eveniment The Lost World of Old Europe" , vemisată în trei oraşe
"
culturale recuno cute: New York, Oxford şi Atena. Acest ambi�os proiect internaţional structurat pe
începuturile civilizaţiilor preistorice din S-E E uropei, ecveoţă prea puţin cunoscută de istoricii şi
arheologii occidentali, con tituie o performanţă pentru muzei tica românească.
In i toria fiecărei ţări exi tă o epocă prin care aceasta se pla ează pe un loc fruntaş, se
evidenţiază. Cât prive te pa�ul române c, acea tă perioadă e află la începutul i toriei sale, acum mai
bine de şase milenii, în epoca neo-eneolitica ce a cuno cut câteva civilizaţii excepţionale - Gumelniţa,
Cemavodă, Vinca, Bodrogkere ztur, Hamangia, Boian, Turdaş, Vădastra, ale căror manifestări
arti tice, spirituale întrec în valoare civiliza�ile europene contemporane lor, dar care sunt foarte puţin
cuno cute în a fară. Ace tora li e alătură cultura Cucuteni, civilizaţie de o inegalabilă originalitate ce s
a dezvoltat pe un paţiu extins. Creaţiile ace tor civilizaţii pot fi considerate adevărate comori
naţionale, repere pe harta culturală a Europei. M uzeele şi arheologii au considerat nece ară organizarea
unor expoziţii internaţionale dedicate neoliticului românesc pentru a evidenţia unicitatea şi
spiritualitatea profundă a acestor culturi. Astfel începând cu 2008 s-au organizat expoziţii
intema�onale la O !ten - Elveţia, Roma - Vatican, Bytom şi Varşovia - Polonia.
Expoziţia de arheologie "The Lo t World of Old Europe The Danube Valley" continuă . irul
acestor expoziţii externe dedicate neoliticului române c. Este pentru prima dată când astfel de
capodopere au trecut Oceanul Atlantic pentru a ajw1ge în S.U.A., La New York. Aceasta a fost
organizată la cererea In titute for the Study of tbe Ancient World New York University. A revenit în
Europa, în Anglia la M u ewn of Art and Archaeology Univer ity of Oxford primul muzeu universitar
din lume i cel mai vechi muzeu britanic. In prezent expoziţia e află la Atena la M uzeul de Artă
Cycladică, unul dintre cele mai prestigioa e muzee din Grecia. La Atena, această manife tare a fost
organizată sub au piciile Mini terului Elen al Afaceri lor Externe cu prilejul preluării de către Grecia a
preşedinţiei Organizaţiei de Cooperare Economică a Mării Negre. Spre deosebire de precedentele
expoziţii, la Atena pecialiştii de la M uzeul de Artă Cycladică au adăugat propriile lor exponate datând
din aceea,i perioadă istorică. Ace ta este un prim pa spre realizarea unei necesare sinteze, a acestei
epoci în S-E Europei, mărturie a unor manifestări pirituale ce atrag atenţia asupra profunzimii artei
preist01ice.
Coordonatorul principal al acestui periplu muzeistic este M uzeul Naţional de 1 totie a
României. Pentru a realiza o imagine cât mai completă asupra acestei perioade istotice pe teritoriul
României, au fost invitate să participe muzee din toate regiunile ţării. Piesele au fost selectate după
criterii de reprezentativitate , tiinţifică, rutistică, cronologică, în ideea redării etapelor evoluţiei
culturilor preistorice din paţiul de la nord de Dunăre. Cu un număr l imitat de exponate au venit ::;i
M uzeul Regional din Vama ( Bulgaria); M uzeul Naţional de Istorie şi Arheologie Moldova din
Chi şinău. ca un enm că Dunărea nu a fost o graniţă, ci o punte între teritorii locuite de civilizaţii ale
aceluiaşi timp. P utem afirma fără teama de a greşi că expoziţia "The Lost World of O ld Europe The
Danube Valley 5000 - 3000 B .C." este o expoziţie-eveniment, pentru activitatea muzeistică şi pentm
imaginea cultw·ală a României pe plan intemaţional. Piesele arheologice, deosebit de importante, fac
pa1te din patrimoniul cultural naţional şi fără îndoială di11 cel al umanităţii, dacă �nem seama că de
fapt, aici în România, e te leagănul vechii Europe. Exponatele cuprind o paletă complexă de artefacte
ce defmesc viaţa economică, spirituală şi artistică: ceramică, unelte, am1e, obiecte de podoabă, vase
antropomorfe, obiecte de prestigiu, figurine antropomorfe şi zoomorfe ce pun în l umină marile valori
spitituale ale neoliticului românesc care până de curând erau cunoscute de un număr restrâns de
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specialişti străini. La New York prezentarea elogioasă care a fost făcută în "The New York Tirnes" a
adu în expozi�e un număr record de vizitatori, de pe întreg teritoriul S . U . A . , unii veniţi în mod special
pentru această expoziţie, care s-au arătat uluiţi de cele văzute. Intr-adevăr, valoarea exponatelor a fost
cea care a stabilit succesul expoziţiei. Piesele de tezaur alese sunt toate de excepţie, încât aproape nu
poţi evidenţia pe una în detrimentul alteia. Facem totuşi acest pas amintind de Gânditorul de la
Hamangia - singura piesă din România inclu ă în lista celor zece pie e a celor mai importante
artefacte ale culturii mondiale, Idolul de aur de la Moigrad, Templul Gun1elniţean de la Căscioarele,
statueta Venus de la Drăgu , eni - Botoşani. Efortul organizatorilor s-a văzut în modul de prezentare a
pieselor, în vitrinele special concepute pentru aceste exponate, completate cu materiale informative
deosebit de utile: hă�, grafică, ilustraţie, realizate cu competenţă şi profesionalism de specialiştii de la
Institutul pentru Studiul Lumii Antice.
Catalogul expoziţiei, cu 2 5 2 pagini de text şi imagini, a fo t tipărit în condiţii grafice
excepţionale la editura " EuroGrafica" , Yicenza, I talia. Afişul expoziţiei, de dimensiuni impresionante,
spre a fi vizibil, a utilizat imaginea statuetei Venus de la Drăguşeni - Botoşani, imbol al echilibrului,
spiritualităţii, expresivităţii unor astfel de obiecte încărcate de acralitate. O in1presie extraordinară a
făcut ceramica, mai ales cea cucuteniană, cu formele ale diver e, sofisticată, rafmată, armonioasă,
propo�onată, ce nu cunoscuse roata olarului, dar care surprinde prin dimensiuni, prin tehnica cu care
erau realizate aceste vase. Spectaculosul decor al acestora uimeşte prin utilizarea simbolurilor, cele
mai multe geometrice, ce pot fi ideogran1e, ugerând un mod de comunicare al celor din neolitic.
Pigmenţii folo iţi în pictură, procesul de finisare al va elor, precizia, creativitatea de care dau dovadă
ace ti artişti anonimi, precursorii artei europene de mai târziu, nu pot decât să-i uimească pe oamenii
de a tăzi. Analizând tatuetele antropomorfe sau zoomorfe realizate din lut ar , decorate cu simboluri
pictate sau incizate, într-o formă e enţializată, stilizată, ni se dezvăluie o lume deosebit de complexă,
cu reprezentări magico-religioa e ce au conotaţii cultice, estetice, sociale. Muzeul J udeţean Botoşani a
fost foarte bine reprezentat prin pie ele aparţinând culturii Cucuteni de la Vomiceni şi Drăguşeni. In
special va ele de la Yomiceni, cele mai noi de coperiri din expoziţie, au irnpre ionat prin diversitatea
fom1elor şi a decorului.
Această comoară naţională a fo t apreciată în cel mai înalt grad de Roger S. Bagnall - directorul
de la Institute for Ancient World, Dr. Cristopber Brown directorul de la Museum of Art and
Archaelogy University, care au prezentat expoziţia cu ocazia verni ării acesteia la New York şi
respectiv la Oxford, în prezenţa unor specialişti din muzee, personalităţi din domeniul culturii . La
Atena, prof. Nicolas Stampolidi - directorul M uzeului de Artă Cycladică a subliniat importanţa unor
astfel de demersuri cultural - i torice ce familiarizează vizitatorul cu evoluţia civilizaţiilor neolitice pe
spaţii întin e.
Aprecierea şi interesul cu care au fo t primite aceste expoziţii exteme mi-au adus o mare
satisfacţie şi datorită faptului că pie ele pe care le-am descoperit recent la Yomiceni, incluse în
categoria Tezaur a patrimoniului cultural naţional, au fost receptate ca unele dintre cele mai frumoase
şi interesante piese din ace te expoziţii.
Pentru a se vedea cum a fost percepută expoziţia , The Lo t World of Old E u ro pe The Danube
Valley 5000 - 3000B.C. " voi cita din cartea de onoare câteva impresii:
.,0 e x p ozi ţ ie şi o selecţie excelentă. M ulţume c pentru aducerea geniului Vechii Europe la New
York."

.,Aceasta este o expoziţie fantastică ce merită să fie prezentată la Metrop oli t an M useum of Art.
Asta va schimba părerile despre istoria umanităţii."
Ma gnifi c . Intotdeauna apr ciez lucrurile deosebite adunate într-o astfel de expoziţie. In special
mi-au plăcut obiectele mmi, vasele, care lasă arta să vorbească despre ea . Mulţumesc ."
,.Este o expoziţie frumoasă care pur şi simplu te face ă doreşti ă te întorci în timp pentru a
vedea cum erau folosite aceste obiecte. Felicitări arheol gilor. de. coperitori lor.''
,,A u fost culturi extraordinare. Cum i-aţ i convins pe români să vă dea ..Gânditorul şi
Gândi toarea''(piesele de la Cemavodă)? Multe felicitări .'
.,

.,Aceste comoti ne luminează minţile şi ne încălzesc sufletele. "

"0 expoziţie cutremurătoare. Intreaga mea viziune despre Vechea Europă este distrusă.
Fa sc i nant.
"Nu ştiam cât de veche e istoria noastră, dar acum că am realizat, sunt foarte mândru de ea.
Extraordinară expoziţie."
''
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"M agnific. Găsesc interesantă asemănarea în ce priveşte dimensiunile cu lucrări le micemiene şi
greceşti. De asemenea, am văzut o oarecare a emănare a decoraţiilor de pe aceste va e şi grafica veche
europeană. In final, un mare univers a fo t descoperit."

Fig.

1 Afişul în New York

Fig 2 " L u mea pi erd ută a vec h ii E u ropei " - a fi ş u l d e l a Ashmolean Museum
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F i g 3 Piesele M uzelui Botoşani în expoziţia de la A tena
.

Fig. 4 Cercet ători d i n Româ n i a ( Botoşani şi l aşi) la vernisaj u l expozi ţiei de la Atena

BOTOŞ A N I D I STRICT M U S E U M J N TI-l E I N TE RN A T I O N A L E X H I B I Tl ONS
FRO 1 N EW YORK, OXF O R D ANO A T H ENA
( S u m mary)

The author describes the participalion of the Boto�ani Disuict M useum al "The Lost World of
O ld Europe. The Danube Val ley. 5000-3500 B .C.'
201 O - Exhibi tion. successi vely opened in New
York (at I nstitute for the Study of tbe Ancient World). Oxford (al M u seum of Ari and Archaeology)
and Athena (al M u seum of Cycladic Art). The M useum of Botoşani has parlicipated at exhibition with
very important and famous archaelogical pieces fi·om ancient Cul ture Cucuteni, discovered at
Drăguşeni and Vorniceni ( Botoşani District).
-
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Steliana

BĂLTUŢĂ
BOTOŞANI :
INVITA ŢIE LA FESTIVALUL TAM IS E I (LONDRA)

1

n perioada I l - 1 2 septembrie 20 1 0, Primăria Londrei a organizat a 1 4-a ediţie a Festivalului
Tami ei, cel mai mare fe tival intema�onal.
Un fe tival complex, cu un program foarte bogat, care -a întins pe o arie mare, pe malurile
fluviului Tamisa.
Chiar dacă nu e te cel mai lung c urs de apă din Marea Britanie, Tami a e te cel mai cunoscut
"
datorită faptului că e te asociat cu Londra. Fie că mergi pe apă, fie pe malurile ale, fluviul oferă o
panoramă uperbă şi cuprinzătoare a capitalei. Plimbarea de-a lungul Tami ei a devenit posibilă din
1 996, iar croazierele pe apă, cu opriri la principalele atracţii din oraş, au fost dintotdeauna un deliciu
atât pentru turi , ti, cât şi pentru londonezi deopotrivă" (National Geographic, T!·aveler, Marea
Britanie).
Î n 1 5 iulie 20 1 0, Con iliul Judeţean Botoşani, prin Pre edintele său M ihai Ţâbuleac a primit
invitaţia din partea I nstitutului Cultural Român din Londra emnată de director M ini tru Con i lier
Dorian Branea, pentru participarea la Fe tivalul Tarni ei, a Fanfarei de la Vorona i a M uzeului de
Etnografie Boto ani care ă amenajeze tandul cu textile de interior , i co tume populare, unde să se
poată realiza şi o demon traţie de lucru la războiul de ţe ut.
Timpul de pregătire pentru M uzeul de tnografie -a dovedit a fi mult prea scurt dacă ne
gândim la selecţia pie elor, La întocmirea do arelor de e la are, condiţie principală pentru transportul
temporar al pie elor de patrimoniu, pregătirea dosarelor pentru aprobările de trecere peste graniţă a
obiectelor. Dacă legal pentru aprobări erau nece are 60 de zile înainte de plecare, noi am avut pentru
pregătire şi proceduri, puţin peste 30 de zile.
Prezenţa M uzeului Botoşani cu pie e de patrimoniu etnografic naţional, a educatoarei meşteră
N iculina Andronache, care trebuia ă facă demon traţie de ţesut i a Fanfarei de la Vorona, fiind deja
programată la Festivalul Tami ei, parcă nimic, nici măcar timpul scuti nu puteau ta împotrivă. Totuşi,
până la primirea aprobărilor pe documentele de plecare, a neclarităţilor financiare, nesiguranţa
prezenţei noastre în Londra se contura tot mai mult. Toată procedura părea extrem de grea ._ i parcă
"iţele nu se mai de, câlceau", pe care le-a de câlcit bine managerul M uz ului, Lucica Pârvan. Cu toate
acestea, noi am ţinut mereu legătura cu In ·titutul ultural Român, ttimiţând listele cu imaginile
obiectelor ce trebuiau să facă obiectul expoziţiei , dar am şi comunicat car e te stadiul pregătirilor.
Cum era şi firesc, primele aprobări pe certificatul de export temporar le-am primit în 1 9 august
20 1 O de la Direcţia Judeţeană pentru ultură .. i Patrimoniul Naţional Boto�ani, prin semnăt ura
directorului Dănuţ H uţu. Era încă un pas şi speranţa era iară i de partea noastră. Apoi, în septembrie.
aproape de plecare, au venit prompt şi aprobări le din partea Ministerului Culturii şi de la Biroul
Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, prin prijinul Dr. mest Oberlănder - Tâmoveanu.
Preşedintele Comisiei Naţionale a Muzeelor ._i ol cţiilor.
Plecarea a fost în 9 septembrie seara cu un autocar al F.C. Boto,ani, cu 2 conducători auto care
au condus ireproşabil, Constantin Da călu ,i I lie. Drumu l a fost foat1e greu, cu o noapte de cazare în
Polonia şi traversarea Canalului Mânecii cu feribotul. Am ajuns dimineaţa pe 1 1 septembrie în Londra.
când, fără a ne mai odilmi, am plecat la stand pentru pregătirea expoziţiei.
Acolo, în Programul celor două zile de festival pe malul Tamisei, ne-a întâmpinat urarea de
bun venit a Directorului festivalului, Adrian Evans:
"Londra datorează adevărata ei existenţă Tamisei şi noi sărbătorim acest minunat oraş dansând
pe străzi, sărbăt01ind pe podw-i şi pe marginile râu lui. Punctul principal al Festival ului Tamisei este în
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a crea evenimente participatorii atât pentru tineri cât şi pentru vârstnici. Mai mult decât atât, acesta este
Festivalul Londrei. Veniţi jos pe râu şi să aveţi un week-end fantastic".
Organizatorii au stab i lit 4 zone bine del i mitate cuprinse între 4 poduri care traversează Tamisa:
ZONA 1 - între podurile We trninster , i Waterloo
ZONA 2 - întinsă între podurile Waterloo şi B l ackfriars
ZONA 3 - cuptinsă între podurile B lackfriars şi London
ZONA 4 - întinsă între podurile London şi Tower.
România (Muzeul Boto ani) a avut standul pentru expozitie aproape de podul Westminster si
'
Ochiul Londrei ( London Eye) in zona 1 . În credinţa că Festivalu l va fi deschis oficial şi neştiind aria
extrem de mare a celor 4 zone, am avut pregătit şi un cuvânt de prezentare cu un salut către
organizatori şi către londonezi, care dacă n-a fost transmis, măcar să rămână publicat peste timp.

Domnule Primar al Londrei, Stimaţi londonezi,
România, ţară situată în sud-estul Europei, cu o bogată i tarie şi cu o contribuţie culturală in
Europa, cu legături directe cu Marea Britanie între anii 1 866 - 1 94 7 in special in vremea regilor
Carol 1 şi Ferdinand de origine germană, care împreună cu reginele Elisabeta şi Maria de origine
britanică, au dus la inflorirea României moderne.
O ţară cu un reliefdivers, munte, deal, câmpie, cu ieşire la Marea Neagră şi cu graniţa de sud
conturată de fluviul Dunărea, România este o ţară unde s-a dezvoltat o civilizaţie rurală cuji-umoase
tradiţii populare, cu portul popular având piese lucrate În gospodăria sătească, de un bun gust,
eleganţă şi armonie cromatică bine alese.
De aceea, atât regina Elisabeta cât şi regina Maria, au preţuit costumul popular românesc, şi
!-au îmbrăcat În diferite ocazii, chiar la recepţii importante împreună cu principese/e şi doamnele de
onoare ale curţii regale.
Rămâne consemnat în scrierile reginei Maria, sub titlul . , Povestea vieţii mele ", că la vârsta de
1 7 ani, Înainte de a cunoaşte România, când prinţul Ferdinand a ajuns la Curtea Rega/ă a A ngliei,
darul pe care i 1-a trimis regele Carol 1 Mariei ca viitoare principesă şi mai târziu regină a României,
a fost un costum popular românesc.
La fel deji-umoase, dar cu o mai mare Încărcătură decorativă şi simboli tică unt şi ţesăturile
de interior de locuinţă tradiţională şi pentru ritualuri ale vieţii de familie. Ţesătoarea de altădată,
inspirându-se din universul din care facem parte, a creat uneori adevărate compoziţii într-o cromatică
armoni�asă dată de culorile obţinute din plante.
in prezent viaţa sătească a României se înscrie pe o cale a schimbării, dar unele zone incă mai
păstrează parţial vechea civilizaţie, dândfannec locului.
Judeţul Botoşani. situat În partea de nord-est a României, de unde vă aducem salutul nostru şi
o mieei parte a civilizaţiei tradiţionale, este o vatrâ etnogrl{/ică şi folclorică, ce încă mai pâstrează
patrimoniul culturii populare.
Mulţumim Primc/riei Londrei pentru ospitalitate, institutului Cultural Român pentm invitaţie şi
pemru că ni s-a oferit prilejul să prezentăm publicului londonez şi participanţilor la Festivalul
Tamisei, creaţia popularâ românească.
Pentru prezentarea pieselor de patrimoniu în expoztJte. România a avut locul . tabilit lângă
Ungaria şi Polonia, în segmentul Noul Sat European (New European Y i l lage). Standul a au·as foarte
mul!i vizitatori care au apreciat valoarea costumelor populare şi a !esăturilor, fiind doritori să cumpere,
rămânând apoi plăcut surprinşi de patrimoniul românesc. Întreaga echipă tânără a l nstitutului Cultural
Român din Londra împreună cu Director Ministru Consilier Dorian Branea a fost mereu cu noi. dar de
organizare şi buna desfăşurare a participării României la Festival a fost responsabilă Consilier Roxana
G ibescu.
SUJvriza mare şi plăcută a fost în momentul când standul românesc a fost vizitat de însuşi
Ambasadorul României în Londra, dr. I on .linga, împreună cu SO!ia domniei sale, care au admirat şi au
fost interesaţi de vechimea pieselor aduse din patrimoniul muzeal botoşănean. de senmificaţia
decorului, de valoarea artistică, oprindu-se cu atenţie şi l a războiul de ţesut. Pentru a completa
infom1aţiile despre Botoşani, noi am dăruit doamnei şi domnului Ambasador albumul de prezentare a
j udeţului din partea Consiliului J udeţean, dar şi pliante şi tipărituri cu valori din patrimoniul M uzeului
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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Botoşani, tipărituri care au fost oferite şi Ln titutului Cultural Român, dar şi vizitatorilor standului
românesc.
Institutul Cultural Român a dăruit cele mai multe tipătituri de prezentare şi promovare a
zonelor de interes turistic din România. Prin împletirea celor 3 oferte - expoziţie etnografică,
demonstraţie de ţesut şi tipărituri de interes turistic cu text în limba engleză, România a avut succes,
îmbogăţit de programul folcloric al Fanfarei de la Vorona, desfăşurat în zonele 2 şi 4, dar şi în zona 1 ,
în faţa standului românesc.
Programu l celor 2 zile a fost foarte încărcat, dar spicuim pentru a contura imaginea
Fe tivalului.
Î n ZONA 1 , pe lângă prezenţa României, Ungariei şi Poloniei, în ,,Noul sat european" s-a mai
prezentat creaţia cinematografică a tinerilor de 1 6 - 1 9 ani, cu scurt metraje referitoare la poveştile din
spatele scenei festivalului, muzică live africană în foaierul Regina Elisabeta, imagini fotografice.
Î n ZONA 2, Olanda a experimentat suspansul, X anfara Franţei a stimulat dansul, pe plaja
Tamisei cei mici s-au j ucat construind castele de nisip. In aceeaşi zonă au fost prezentate " râuri" de
expoziţii de artă diversă a studenţilor din Londra, I ndia, Turcia, Ungaria, Franţa, Tailanda, America.
Circul francez a prezentat numere periculoa e.
Î n ZONA 3 s-au desfăşurat diverse tipuri de dans de societate, proiecţii de filme de animaţie
pentru copii, oferte culinare, readucerea la viaţă a oaselor, moment în care pe w1 schelet sculptorul
modelează şi reînvie Tigru! Indian, în ideea de luptă pentru salvarea acestor rare exemplare, o
rememorare a cursei de navigatie Milenium, o paradă pe pontonul Eli abeta a I l -a.
Î n ZONA 4 s-au des fă şurat concur uri de navigaţ ie şi cercetare a râului, mai multe familii
prietene au interacţionat cu mediul înconj urător pentru protecţia mediului, muzica în stradă, când pe
lângă alte cunoscute formaţii de muzică intema�onală a evoluat şi Fanfara de la Vorona şi apoi sub
titlul Renaşterea Tami ei, a avut loc o expoziţie de vase istorice pe fluviu ( va e de pescuit, vase de
prospecţii arheologice).
Aşa cum şi observatorii au spus, această a 1 4-a ediţie a Festivalului Tamisei a fost mai
complexă, cu un program mult mai diversificat, a fo t o reu . ită deplină, program în care Boto , aniul a
reprezentat în acest an 20 1 O, cu succes România.
Propunerea pentru participarea Judeţului Boto . ani la Festivalul Tamisei i se datorează
Consilierului Roxana Gibescu de la institutul ultural Român din Londra, care a cunoscut patrimoniul
şi a vizitat Muzeul Etnografic Botoşani în perioada practicii artistice la Ipote , ti, ca studentă la clasa
distinsului profesor M ircea Dumitrescu de la Facultatea de Arte Bucureşti. Din cele 3 participări ale
României la Festival nu , tim care a plăcut mai mult dar am simţit că prezenţa Botoşani lor a mulţumit
Institutul Cultural Român, pe londonezi şi pe vizitatorii standului românesc.
Festivalul Tamisei în Londra este dej a un festival cu tradiţie, cel mai mare Festival al creaţiei,
al culturii, al civilizaţiilor, al valorilor umane.
Fiind un Festival atât de mare, există �i întrebarea de unde fonduri pentru o aşa uri a . ă
des fă . urare de f01ţe. Programul tipărit al Festivalului ne dă răspunsul: 59% sponsorizări din sectorul
privat ca parteneri, 22% din venituri proprii şi 1 9% sponsotizăti ale unor organizaţii şi fonduri publice.
Tot Programul Festivalului cuprinde şi zilele de desfăşurare a celei de-a 1 5-a edi!ii, care va avea loc pe
1 O I l septembtie 201 1 .
Este şi va rămâne acest reportaj un document peste timp refetitor la participarea Judeţ-ului
Botoşani, a M uzeului de Etnografie, la a 1 4-a ediţie a Festivalului Tamisei din anul 20 l O.
-

BOTOŞAN I : J NVITATJ ON TO T H E LON DON T H A M ES FEST I V A L
(S n m ma t·y)
The Mayor of London organized during 1 1 - 1 2 September the 1 4th edition of Thames Festival,
the biggest international festival . A complex festival, with an extremely vatied programme, spread
over a large area on the banks of the river Thames.
On the l 5th of July 201 O. the Botoşani County Council, represented by its President M ihai
Ţâbuleac. received an invitation fi·om The Romanian Cultural Institute in London signed by the
executive M inister consultant Dorian Branea, for the Vorona Brass Band and the Etlmography
M useum in Botoşani to participate in the Thames Festival and have an exhibition stand with interior
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textiles and traditional folk costumes, where a live work demonstration on a weaving loom could be
petformed.
The proposition for the Botoşani County to participate in The Mayor's Thames Festival is due
to Consultant Roxana Gibescu from the Romallian Cultural Institute in Lodon who has known the
patrimony and visited the The Ethnographical M useum of Botoşani during her artistic training at
lpoteşti, in the class of the eminent profesor M ircea Dumitrescu at the Art Faculty in Bucharest.
For an appropriate organization of the Festival, tbe organisers established 4 clearly delimitated
areas between the 4 bridges over Thames.
- ZON E ONE - Westminster bridge to Waterloo bridge
- ZON E TWO - Waterloo bridge to Blackfriars bridge
- ZONE THREE - B lackfriars bridge to London bridge
- ZONE FOUR - London bridge to Tower bridge and beyond
ln order to di play the patrimony exhibits, Romania (the Botoşani M useum), had its place
assigned next to H ungary and Poland, within the New European ViUage Segment, zone 1 , near
Westrninster Bridge and London Eye.
At the Thame Festival the Romanian Stand has combined 3 offers - an ethographic exhibiton
with folk traditional costumes and interior textile for traditional houses from the XIX - XXth
centurie , weaving work demonstration on a loom and brochure and booklets in English language
regarding Romania 's touristic potential, brochures realized by the Botoşani County Council, the
Botoşani M useum and the Romanian Cultural Institute in London, offers completed by the Vorona
Brassband arti tic folk programme, in zones 2 and 4, but also in zone 1 , in front of the Romanian
stand.
The Romanian programme has been well received by the Londoners and the other festival
participants.
A great and wonderful surprise was the moment when the Romallian Ambassador in London
himself, dr. Ion Jinga and his wife visited our stand, admired it and showed interested in the pieces
brought from the Botoşani Museum patrimony and in how old they were, in the ignificance of the
decorative pieces, their artistic value, taking time to carefully appreciate the weaving loom!
The Thames Festival in London has become a well-established tradition, the largest festival of
creative power, culture and civilizations, of human values, and here Botoşam has succes fully
represented Romania in 20 1 0.
*

Erată la articolul
Colecţii muzeale siiteşti din zona Botoşani

(Steliana Băltuţă în A MS, V I I - V l l l , 2008-2009, pp. 296 - 300)
p. 296, rândul 4
se va citi : a apărut în loc de a părut; Şcoala Speo/ogică. în loc de
Şcoala Soc.:iologicâ;
p . 296, rândul 23 - se va citi asţfe! Fiaţa săteni lor, în loc de viaţa săteni/ar;
p. 296, rândul 3 1
e va citi jiul profesor Cicerone Co ·tea în loc de fiul Cicerone
Cosrea : a urmat pasiunea, în loc de a urmat prom isiunea.
-

-
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Fanfara din Vorona @ Thames Festival

Fanfara din Voron• a concertl:

S•turday 1 1 Seplemblr
1 .00 U5 prn PoHon F"""' Polii
5 00 • 5 45 pm • Southworit Bndgo

Sund-, 12 September
1 oo 1 •5 pm Potun fiek! Pm
7 15 • 8 30 pm • C.movol N.gllt

Fonfanl din Vorona la ono of lhe "_ populor ruro1 br- bendt from Nonhem
Romania, wlth o ltrongly original Ind poworf>JI muolo. Thrwghout lhe Fetelvol the
FonfaiW will be on pe- WNring - foH< cootu.,_,

Romaflta's pe�Hon In the Fntrval " a PN,nersh• between Romeman CulllJ(a/
Institui tn londorl. EtMographiC Muuum and County Counetl of 8ot()sanl

Romania @ The Mayor's Thames Festival
Traditional wooden weaving loom

Thio yeer. In lhe New Europet�n lllll•ge aecllon.
RomaniM atand wiH _.,l lllld•lional cratta such ••

embroidery or weavlng Ind IIVe loorn demonslrotiona

Ctallswoman Nlcullna And<onacl>e wilt � u. 111 lhe
bal\lllf\JI WO<td ol weavlng. In 1>er pt'IICiiced hand&, lha
ahuttle witl teoh awlftly baei< ond forlh, baei< and forl11, baei<
Ind forlh, whlte lha 1oom w11 ".a. lha lh,.ads togelher.
Tl>e cloll1 wiH gmw • U will be -· �. b<Jl ourely.

Progra m u l J nstit u t u l u i C u l t m·al Romiin
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welcome to the 14th
mayor's thames festival

new european village

•rurday & sunday 12 nooro- l()pn

-ti1Qary, Polane1 and�W!l be pte3Mtrg tr.ldbCY1aJ lok cralls
suci> as �. teJ<b &-W9a\1f19. lac&·Malong, ptt19rt ard wood·
c:�rvng

Comca-d3C<> l�$1flgpw;g!oomd!m:wtppsee

how the 'vorld t<rnous HunQa:1an Zsotnay IJQ'Ctllao1 is !B'tted '31 hand.

and lea1T' atxu: :teWO<I<d ltte Et� C"� 11 111A UK
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London owes its very existence

•j

to the Thames and we celebrate
this wonderful city by dancing

.-.
���
A •�rnTt'TF

in the streets, feasting on bridges
and playing by the river�s edge.
Thames Festival's focus is on
creating participatory events

Oter the M>el<end. the Thames Fe•t"af fl.lar<et showcases l'le \'EO!y
l><t>l ci SIIBI scale h03oencler1

�lnal<ers. Cancllen1enM

for both young and old . It is free

1'1\' • '<llilehcn OI supe!latl\19 looo ptOndar$.

for everyone to enjoy. More than

Each 6fP..<t �- the feştMII ste will ha\'!! food stab, 11115 and aafts

anything, this is London's festival .

rom a::ross the U<. wth M empt'a&$ cn ar.isâns produang t'lgh

Come on down to the river and

baders. and bws serw rJ " \Uety ul refres!wen:s 10 c:aler to 11001'

8\ef}' neea. Clv9f 300 tnw1t a traoors na...e t:teen caretuty .-:tsd

QUOiity producto, ond a cloor poiiC'f cn sustareble and ethlcal

sarcrng of produce.

have a fantastic weekend !
Adrian Evans , Festival Director
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next year's datt!S:
10 & 11 september

Salutul Directorului festivalu l u i, Adrian Evans
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Costume popu lare
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Ţesături de i n terior
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Ţesutul (Ed ucatoare Niculina A n d ronache)

Torcătoarea ( realiza tot· ed ucat-oa re N k u l i n a A n d ronac hc)
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S t a n d u l româ nesc pe m a l u l Ta misei

288

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

Steliana Băltufă, Botoşani: invitaţie la festivalul Tamisei (Londra)

Standul românesc pe malul Ta misei

S1andul Polon iei

S1andul U ngat·iei
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Consta ntin APARASC H IV E I

CON S I D E RATI I CU PRI V I RE LA RESTA U RAREA U N E I A M FORE
A PA RTINÂND
CULTURII CUCUTEN I, FAZA A-Bl DE LA VORN ICENI,
,
JUD. BOTOŞANI. PUNCT: POD IBĂNEASA
Locul descoperirii piesei
Pie a a flată în di cu�e a fo t descoperită în cadrul

itului arheologic de la

Pod Jbănea a,

corn.

Yomiceni, jud. Boto , ani, în timpul cercetărilor de salvare, organizate de către M uzeul J udeţean
Botoşani, cu ocazia l ucrărilor de hidroamenajare a cursul u i râurilor lbănea a-Jij ia, în cadrul locuinţei
nr.

1 6 (vezi foto 2).

S i t u ! cucutenian d e la Yomiceni,
Pod I băneasa" este situat p e o terasă de dreapta a pârâului
"
"
Ibăneasa, între smârcul La Mori , că şi podul ce traver ează . o seaua Vomiceni- Săveni, la cea. 3 km
"
est de at (vezi foto 1 ) . Primele cercetări de suprafaţă în acea tă zonă fost efectuate în anul 1 970 de
către Aristotel Crâşmaru 1 , apoi de către colectivul care s-a ocupat cu cercetările de uprafaţă necesare
2
întocmirii RAJBT .
Deschiderea şantierului arheologic

e datorează lucrărilor de amenajare hidrotehnică din

această zonă, efectuate pentru regularizarea cursului apelor Ibănea a- J ij ia, a, ezarea fiind pusă în
pericol după ce fusese afectată anterior de con truirea , oselei Săveni-Dorohoi, de exp loatarea lutului
de către săteni şi real izarea drumului de acces către şantier. Cerc�tările cu caracter de salvare au
început în anul

200 1 , continuând apoi funcţie de fondurile existente. I n primele etape ale cercetării s-a

unnărit în mod prioritar stabilirea exactă a tratigrafiei itului, constatându-se a tfel existenţa unui trat

cultural consistent aparţinând eneoliticului, re pectiv culturii Cucuteni, faza A-B 1 .
Investigaţiile din situl arheologic Yomiceni,

Pod lbăneasa

au oferit infom1aţii extrem de

intere ante referitoare la faza mij locie de evolutie a culturii Cucuteni, relevând si un nou aspect
regional în cadml ace teia. Î n cur ul cercetărilor a � fost dezvelite 1 6 locuinţe şi 39 d � gropi, complexe
cu un material arheologic deo ebit de bogat şi variat.

Definitorie pentru aşezarea de la Vomiceni este ceramica, remarcabilă p1in abundenţă,
diversitatea de fom1e, persisten�a decorului canelat, dar, şi a celui pictat, ce indică un nou

tadiu de

căutări şi transfom1ări reflectate plin apariţia UJ10r noi stiluri picturale şi chiar a unor noi fom1e
ceramice, dintre care amintim: amfore b it:ronconice carenate cu etaj (din această categorie face parte şi
vasul aflat în discuţie), vase sub fom1ă de cupă cu prag în înt rior, util izate mai ales ca va e de cult,
vase cu fund profila!, castroane cu b uza trasă orizonta l . S-a observat o trecere evolutivă pe plan artistic
ce subliniază continuitatea c lară a elementelor ce aparţin de faza precedentă, progresul

fiind foarte

vizibi l mai ales în tehnica olăriei. I mportante prin număr şi diversitate sunt figurinele antropomorfe.
uneltele . i am1ele realizate din lut os, silex piatră, aramă, ce întrege. c imaginea legată de activitatea
economică, viaţa spirituală a acestei comunităţi cucuteniene şi. totodată, legăturile cu celelalte a�ezări
3
cucuteniene din zonă, de la Drăguşeni , orlăteni, Scutari M i l eanca, Ripiceni .

Crâ�man1, Un 11011 si/ cucu/enian apar{inândficei A-B. în SC / V. 2 1 . 1 970, 2, p. 279.
Jiepenoriul Arheologic al Jude{ului /Jo/Oşani. 1 976. p. 299.
plaslique cumleniennes de Vomiceni (dep. De Botoşani). în Cucutmi. 1211 years of
researcli. Tinll' 10 sum up. Piatra Neam!, 2005. pp. 353-368. De asemenea. mul!mnim doamnei M . Diaconescu şi pentru cclclaltc
inlonna!ii pc care ni le-a transmis. şi în mod deosebit. pentru ti·umoasa piesă pc a avut încredere să ne-o încredin!eze în vederea
restaurării.
1 A.

2 A. Păunescu. P. Şadurschi. V. Chirica.
) M. Diaconcscu. La ceramique el la
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Descrierea istorică şi artistică a piesei

Cultura Cucuteni este una dintre cele mat mteresante şi spectaculoase manifestări ale
eneoliticului sud-est european, care a generat de-a lungul anilor, de la descoperirea sa şi până în
prezent, un viu interes din partea cercetătorilor, cu scopul de a surprinde condiţiile apariţiei sale,
trăsăturile caracteristice, modalită�le de manifestare în plan material şi spiritual4 .
Cucutenienii au avut vocaţia ceramicii în cel mai înalt grad, încât te întrebi dacă nu care
cumva modelarea şi decorarea vaselor ceramice a fost singura lor raţiune de a fi. Chiar dacă nu este
aşa, în istoria umanităţii ei vor rămâne ca neîntrecuţi modelatori şi pictori de ceramică. Fără îndoială,
îmbrăcămintea şi încălţămintea ca şi unele obiecte de uz comun erau, de asemenea, bogat decorate.
Din păcate, din opera decorativă cucuteniană singurul martor care ne-a mai rămas este ceramica. Este
to�şi s�fici�n! pentru a-i putea plasa pe cucutenieni printre cei mai dotaţi şi sofisticaţi creatori de
artă pretstonca europeana_ .
Perfecţiunea diferitelor recipiente ceramice produse de către ceran1iştii cucutenieni este
remarcabilă, iar la acea tă perfecţiune contribuiau şi uneltele de lemn, de os şi de lut ars folosite la
modelarea vaselor, interiorul pereţilor multora păstrând urme vădi te ale folosirii unor asemenea unelte.
Netezirea perfectă a pereţilor exteriori şi interiori cum este cazul vaselor de cult, din care face parte şi
amfora carenată cu etaj prezentată în cadrul acestei l ucrări, crea o suprafaţă bine preparată, cu rol de
uport pentru decorul artistic ce urma să vină.
Înalta calitate tehnică a preparării lutului . i a modelării fom1elor, arderea vaselor în cuptoare
oxidante la temperaturi înalte, oman1entarea savantă, dovedesc o indiscutabilă specializare. Odată
modelate, vasele erau de cele mai multe ori scufundate într-o angobă care le acoperea ca un Î11veliş
uniform extrem de fin, erau apoi uscate în aer liber, la umbră pentru ca u carea să nu fie prea rapidă şi
să provoace contractarea pereţilor şi crăparea lor. Abia după uscare e executa decorarea, cu culori
minerale şi numai în ultima instanţă vasele se puneau în cuptor pentru ardere6 .
Cele trei culori «clasice» ale decorului policrom cucutenian sunt albul, roşul şi negrul, primele
două fiind folo ite fie ca fond, fie drept culoare pentru trasat motivele, în timp ce negrul a fost folosit,
pentru liniile de bordură ale benzilor albe sau roşii, dar şi pentru decorul principal în cadrul fazei A-B.
Este de la ine înţeles că atât roşu!, albul şi negrul au o serie de nuanţe, roşu! fiind de multe ori un brun
cărămiziu au un brun mai închis, albul are deseori nuanţe gălbui, ocru au sienna, iar negrul merge de
la negru-ciocolatiu la negru intens7.
Cea de a doua etapă de evoluţie a culturii Cucuteni, faza A-B, se caracterizează în ceea ce
priveşte formele ceramice, prin numărul mare al vaselor cu corpul bombat, turtit, umărul pronunţat şi
gâtui cilindtic înalt de câţiva centimetri. Una din caracteristicile majore ale ceramicii pictate a acestei
faze este accentuarea rolului jucat de către negru-ciocolatiu în realizarea decorului picta{
Amfora descrisă mai sus, provine din locuinţa nw11ărul 1 6 (Cucuteni A-B I ), din cadrul sitului
arheologic de la Vorniceni-Botoşani, fiind lucrată din pastă semifină, cu nisip cu granulaţie mare în
compoziţie, arsă oxidant, de culoare cărămizie-crem. Piesa este pictată la exterior şi în interiorul
gâtului cu alb, culoaJea de fond, şi negru, cu aj utorul căntia a fost trasat decorul spiralic. Are maJginea
dreaptă, uşor înclinată spre intetior, corpul bitronconic. carenat, cu etaj , iar fundul este Î11gust şi drept.
Pe corp sunt dispuse simetric patru proeminenţe, două mari perforate vertical, dispuse pe diametru!
maxim al vasului, .i două mici, perforate orizontal, dispuse simetric cu proeminenţele mari, dar sunt
situate pe linia de demarcaţie dintre corpul vasului şi etaj .
Decorul pictat bicrom. relativ bine păsu·at, e află dispus în trei registre ornamentale. orizontale,
separate prin benzi de linii circulare, negre şi albe. Pe gât sunt rezervate cu negru din fondul alb al
vasului motive foliacee. mărginite de benzi de linii venicale, oblice şi orizontale, negre şi albe.
interspaţiul fiind umplut cu negru. În următoarele două registre ornamentale sunt pictate spirale
simple, pau·u spirale mari pe corpul vasului, şi şase pe etaj . sepa1·ate de benzi de l inii oblice, negre şi
albe. Treimea inferioară a vasului, conservă culoarea albă, de fond.
Cronologie. Legături, Piatra Neam!. 1 998, p. 1 1 .
' G. Dumitroaia. D. Monah, Arta Eneolitică. Cucuteni. Piatra Neam!. Edit. Constantin M atasă, 2002. pp. 9-1 O.

4 C . -M . Mantu. Cultura Cucuteni. E1•ohqie.
1' R.

Alai ba, CompiPxul culwral Cucuteni- 1/"ipolie. Meşteşugul olăritului. Edit. Juni mea, laşi, 2007.
VI. Dumitrescu, Arta culturii Cucuteni. Editw"ll Metidiane, Bucureşti, 1 979, p. 1 8 .
' Ibidem. p. 4 1 .
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Piesa a suferit o fragmentare deosebită, o uşoară ardere secundară în incendiul care a distrus
locuinţa, lucru vizibil datorită diferenţelor de culoare între fragmente ceramice care se îmbină, şi care
au suferit o ardere la temperaturi diferite. Pe suprafaţa piesei există depuneri de murdărie şi de sol
aderente, de săruri insolubile în apă, şi multe fisuri.

Consemnarea stădi de conservare a piesei
Pornind de la faptul că în munca de restaurare nu se poate întreprinde nici o operaţiune fără o
investigare a stării de ă!1ătate a obiectului, şi în cazul de faţă, cunoaşterea stării de conservare, a
cauzelor degradării sunt obligatorii şi se situează la începutul fluxului de laborator. Analizele efectuate
la nivel macroscopic , i cu ajutorul stereomicroscopului au evidenţiat existenţa următoarelor degradări :
- vasul se prezintă sub fonnă fragmentară, fiind compus din 78 de fragmente ( vezi foto 3), cu
cea. 30-3 5% lipsă din materialul de con tituţie.
- fragmentarea deosebită a vasului s-a datorat unui accident din epocă, respectiv, prăbuşirea
locuinţei în urma incendierii.
- piesa a fo t confecţionată din lut în amestec cu nisip de granulaţie mare, în ardere oxidantă,
modelată manual, de aici rezultând un aspect poros şi rugos, şi un nivel mediu al rezistenţei fizice
mecanice.
- se constată prezenţa ciobirilor, cu in1portante pierderi de material de constituţie, şi exfo lierea
bazei.
- decorul pictat e păstrează in mare parte, dar prezintă numeroase pierderi de strat pictural,
cracluri, tendinţă de exfo l iere, având infiltraţii, depozite cenuşii şi albicioase, rugoase, cu aspect de
mortar, de carbonat de calciu, cloruri, argilă (evidenţiate în um1a analizelor chimice efectuate), sol,
care împiedică buna vizualizare a decorului, , i care e datorează chimismului solului de zacere.
- suprafaţa va ului prezintă numeroase fisuri şi microexplozii petrecute la arderea în cuptor,
cauzate de folosirea în exces a degresanţilor şi de insuficienta compactizare a pastei. Se impune şi pe
mai departe examinarea minuţioasă a fragmentelor ceramice pentru a se obţine maximum de infonnaţii
. i detalii privitoare la trecutul obiectului, la starea de conservare a acestuia, indicii care ne-ar putea
conduce la aplicarea celei mai potrivite metodologii de restaurare şi conservare.

Descrierea operaţiunilor de restaurare efectuate
Operaţiunile de restaurare a obiectului aflat în di cuţie, aşa cum au fost ele efectuate, bazate pe
analizele fizice, chimice, foto şi pe problemele de conservare relevate s-au desfăşurat în unnătoarea
succesiune:
1 . J mersarea fragmentelor ceramice în băi succe-Îve de apă distilată caldă (40-50°C) pentru
desalinizare (cu copul de a îndepă1ta din structura ceramică un11e ale chimismului solului, cu eficienţă
asupra substanţelor chimice , olubile -acide, alea line, săruri de sodiu, de potasiu), a depunerilor de
murdă1ie . i sol aderente, pentru crearea barierei de apă, necesară, datorită faptului că um1a o baie cu un
agent chimic. I mer area -a făcut în băi plate, evitându- e contactul fragmentelor între ele şi eventua la
agresare a suprafeţelor, ve1ificându-se parametrii apei (pl-l) permanent. S-a evitat îndepărtarea unnele
de sol, impUJităţi cu perii sau pensule în această etapă, datorită faptului că acea�tă succesiune de băi
este deosebit de eficientă, fi·agmentele fiind la final descărcate de majoritatea depunerilor solubile. cu
excepţia celor foarte aderente şi a depozitelor masive.
2 . Spălarea fragmentelor ceramice s-a fă c u t cu o soluţie de apă distilată . i detergent neionic de
tip C 2000 ( Contract), cu o concentraţie de 3%, pen t ru îndepănarea sărurilor solubile în apă, a solului
şi a m urd ă1i e i aderente. Acest detergent este o emulsie apoasă neionică. netoxică i necorozivă, cu rol
dezinfectant. Este utilizat pentru îndepărtarea substanţelor grase, uleioase şi a materiilor proteice, are
acţiune tensioactivă de suprafaţă şi nu conţine oxidanţ t Toate fragmentele au stat în baia de detergent
într-o primă fază până la 30 de minute, după care, au fost scoase pe rând şi au fost pensulate uşor
pemru îndepărtarea murdăriei �i a substanţelor grase, u leioase şi a materiilor proteice, iar cele câteva
depuneri aderente au fost îndepărtate cu ajutorul unui bisturiu. S-a acordat în continuare atenţie
.

Conlonn CTS. Catalogul general. produse. echipamente şi inslala{ii În serviciul restaurării, Sibiu. 2003, fişa tehnică a
produsului C 2000.
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marginilor fragmentelor ceramice care prin porozitatea lor încă reţineau urme de sol, reziduuri,
murdărie şi care puteau îngreuna reconstituirea vasului.
3. Neutralizarea fragmentelor ceramice s-a făcut în apă distilată, după baia de curăţare cu
soluţie de detergent �eionic. S-au comparat parametrii apei (pH) înainte şi după imersia ceramicii în
baia de neutralizare. In prealabil s-a efectuat o baie de apă curentă, astfel încât aceasta să nu dăuneze
ceramicii, apoi băi repetate de apă distilată. După ciclul de băi de neutralizare, fragmentele au fost
puse la scurs, pe o sită din plastic, maxim cinci minute, pregatindu- e astfel materialul pentru băile de
tratament chimic.
5. Tratamentul chimic pentru îndepărtarea crustelor de depuneri in olubile în apă. Analizele
fizico-chimice de laborator au semnalat prezenţa în crustele de depuneri de pe suprafaţa ceramicii a
carbonatului de calciu, a carbonatului de sodiu şi a clorurilor solubile. Tratamentul chimic s-a efectuat
după o prealabilă saturare a ceramicii cu apă distilată. Aceasta a creat o barieră de apă care a
împiedicat soluţia acidă să pătrundă în profunzimea ceramicii. S-a evitat astfel slăbirea rezistenţei
mecanice a cerarnicii, posibilă prin atacul acid a upra eventualelor particule de carbonat de calciu
folosite ca degresant. Am folo it o soluţie de acid citric (C6H807), în concentra�e de 1 0%, suficientă
pentru indepărtarea depunerilor de săruri insolubile, a , a cum a relevat operaţiunea de probă. Piesele au
fost imer ate în baia acidă, şi s-a constatat imediat reacţia de eferve cenţă caracteristică băilor acide, şi
s-au urmărit efectele ei, iar crustele de depuneri s-au pensulat u or pentru a se ajuta îndepărtarea
produşilor de reacţie (vezi foto 4). Î n urma reacţiei acidului citric cu carbonatul de calciu din crusta de
depuneri, din punct de vedere chimic, rezultă citratul de calciu (care este solubil în apă), şi bioxid de
carbon.
6. Neutralizarea fragmentelor după tratamentul chimic. După îndepărtarea totală a
depunerilor, pie ele au fost trecute imediat într-o baie de apă curentă în flux continuu, dar nu sub jet
direct, ca precauţie pentm culoarea fragilizată. Î n tin1pul staţionării fragmentelor cerarnice în băile de
apă distilată, s-a studiat cu atenţie starea suprafeţelor , i s-au pensulat, acolo unde a fost necesar,
reziduurile rezultate de la de compunerea chimică a carbonatului de calciu. Piesele au fost imersate în
băi succesive de apă di tilată, până la neutral izarea totală a acizilor în exces. Pentru verificarea
neutralizării s-au efectuat teste cu hârtia indicatoare de pH. Neutralizarea a fost considerată ca fiind
încheiată, în momentul în care, pH-ul ultimei băi era aproape identic cu pH-ul apei distilate iniţiale.
Acizii încă prezenţi în structura cerarnicii pot modifica culorile şi de aceea trebuie real izată o cât mai
bună neutralizare.
7. Uscarea fragmentelor. După ultima baie de neutralizare, fragmentele cerarnice au fost
aşezate pe w1 grătar de lenm cu plasă din material pla tic, pe hârtie de filtru pentru scurgere şi uscare.
Uscarea -a făcut la temperatura camerei fără sur e uplimentare de căldură şi a durat trei zile. După
uscarea fragmentelor ceramice, s-a putut observa faptul că ceramica prezintă o stare de conservare
satisfăcătoare, depu11erile aderente şi care opacizau omamentica au fost îndepărtate aproape în
totalitate, relevând o ceramică foatie thunoasă din punct de vedere e tetic (vezi foto 5).
8. Peliculizarea de protecţie pentru conservarea fragmentelor ceramice şi consolidarea
struct urală a stratului de culoare. Peliculizarea are ro tu! de a reface coeziunea stratului de culoare.
adăugându-i un liant care ă fixeze particulele de pigment fi·agilizat. Peliculizarea s-a făcut cu o soluţie
de Paraloid 872, o răşină ac•ilică, utilizată în restaurare pentru asamblarea şi consolidarea ceramicii.
Răşina este folosită pentru că răspunde bine cerinţelor de reversibilitate, rezistenţă la îmbătrânire,
rapiditate a prizei, caracte1i tiei car au făcut-o foarte populară în practica de laborator. Am ales pentru
soluţia de consolidare o concentraţie de 5% în combinaţie cu toluen. Din cauza absorbţiei inegale a
consolidantului pe dife1ite zone ale ceramicii. el a fost aplicat în două straturi succesive, cel de-al
doilea imediat după uscarea celui dintâi, pentru perfecta aderenţă şi compatibilitate. Peliculizarea s-a
făcut prin pensulare. Uscarea fragm ntelor peliculizate s-a făcut pe o plasă din pla tic, repoziţionându
le periodic pentru a se evita aderenţa dintTe fargmentele ceramice şi plasă. Cele doua straturi au fost
suficiente în această etapă, având în vedere că vasul va mai primi un strat final de pelicul izare, în acest
mod evitându-se efectul nedorit de luciu.
9. Asamblarea fragmentelor ceramice, pentru recon tituirea fonnei iniţiale a vasului. Această
operaţiune din cadrul fluxului tehnologic s-a făcut utilizând polivinil acetat fără plastifiant (vezi foto
6). Acest produ are capacitatea de a proteja îmbinările, rezistând la variaţiile de UR şi de temperatură.
Deoarece am stabilit anterior ordinea lipirii lor, asamblarea a început de la bază, lipind fragmentele
ceramice două câte două, până la asamblarea simultană a mai multor părţi mari din vas. După
epuizarea ITagmentelor mici, păqile mari au fost montate între ele după ce pe parcurs s-au făcut probe
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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de îmbinare şi potrivire. Fragmentele identificate şi lipite au fost puse în echilibru în caseta cu ni ip.
Confom1 principiului compatibilită�i materialelor, polivinil acetatul va face o bună aderenţă la
marginile fragmentelor tratate în prealabil cu oluţia diluată de Paraloid B72. Acolo unde a fost
necesar am folosit cleşti peciali de restaurare (cleme de plastic), pentru a se evita depla area
fragmentelor asamblate până la întărirea adezivului, iar surplusul de adeziv s-a îndepărtat cu ajutorul
unei bucăţi de material textil. Datorită faptului că, vasul este de mari dimensiuni, po edă o stare
avansată de fragmentare, are lipsă o parte consistentă a materialului original în treimea inferioară, unde
era nece ar, am întărit zonele de contact dintre fragmente cu ajutorul pânzei din fibră de sticlă, fixată
cu o soluţie de polivinil acetat, ceea ce va conferi o rezistenţă mult sporită vasului.
A amblarea fragmentelor originale ale vasului s-a tăcut în trei etape succesive : o primă etapă,
de la bază până în zona de sub etaj, asta datorită faptului că au fost necesare operaţiunile de finisare,
curăţarea surplusului de ip os şi integrarea cromatică a plombelor de până la acest moment, deoarece
mai târziu aceste operaţiuni ar fi devenit mult mai dificile datorită faptului că orificiul de acces în
interiorul va ului se va restrânge. A doua etapă a fost reprezentată de asamblarea etaj ului şi fini area
plombelor sale. Abia în cea de a treia etapă s-au fixat cele două fragmente originale din buza vasului.
1 0. Completarea lacunelor de material original. S-a tăcut cu ipsos de modelaj (CaS04.2H20,
sulfat de calciu hidratat) de calitate, care are o granulaţie fină, fiind lipsit de impurită�, cu o rezistenţă
mecanică supe1ioară. Este omogen şi permite fmisarea imediat după ce a tăcut priză (vezi foto 7).
Pentru negativ, am folosit plăci de ceară dentară, aceasta fiind plasticizată prin încălzirea la o
temperatură de 40-45°C cu un aparat cu jet de aer cald. Mulajul de ceară a fost luat din imediata
vecinătate a zonei lipsă. Aşa cun1 am propu , baza exfoliată a vasului a fost completată cu un trat de
ipsos, pentru a a igura vasului stabilitate şi rezi tenţă, iar proeminenţa mare, fragmentară a fost
completată, refacându-i-se forma ini�ală. Degro . area plombelor s-a facut pe ipsosul încă ud, dar cu un
plus de atenţie, pentru că rezistenţa lui mecanică este mai scăzută în stadiul ace ta.
1 1 . Finisarea plombelor s-a tăcut cu hârtie abrazivă de granulaţii diferite şi cu ajutorul
raşpilelor de dimensiuni variate. Plombele au fost fmisate la interior şi la exterior, pe parcursul turnării
lor, în etapele succesive de ridicare a vasului.
1 2. I n tegrarea cromatică ,i refacerea decorului s-a făcut cu ajutorul culorilor acrilice, în ton
neutru faţă de original. Această etapă are ca finalitate restabilirea continuităţii decorului la nivel fom1al
şi cromatic. Se j ustifică estetic pentru că vizează facilitarea perceperii unităţii potenţiale a obiectului
(vezi foto 8).
1 3. Peliculizarea finală. S-a efectuat cu Paraloid B72 în concentraţie de 5% în toluen, iar
peliculizarea s-a facut prin pensulare. Acest strat a unnărit să atenueze odată în plus caracteristicile
higroscopice ale ceramicii prin închiderea porozităţii, realizându- e astfel o izolare faţă de mediu. S-a
redus curba de răspuns a ceramicii la vibraţii, şocuri şi alte solicitări mecanice. S-a realizat o protec�e
împotriva prafului şi a efectelor mecanice distructive legate de îndepărtarea acestuia, o fixare mai bună
a straturi lor de suprafaţă i a elementelor îmbinate. Pelicula are calităţile necesare asigurării unei bune
conservări a obiectului: o bună rezistenţă la îmbătrânire, aderenţă, transparenţă, rezistenţă la agenţi
chimiei, perfectă rever ibilitate.
1 4. Fotografierea finală după operaţiunile de restaurare-conservare s-a făcut în cadrul
laboratorului foto ( vezi foto 9 ) .
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Anexe

Fig. 1 . Şantie.-ul arheologic de la Vorniceni, vedere generală.

Fig. 2. Vasul iu situ, în momentul decopertării.
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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Fig. 3. Fotografie de ansamblu a va ului înainte de restau rare.

Fig. 4. Fragmen tele ceramice în timpul tJ·atameu telor chimice de curăţare.

296

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

Constantin Aparaschivei, Consideraţii cu privire la restaurarea unei amorfe aparţinând culturii Cucuteni

Fig. 5. Fragmentele ceramice uscate, după tratamentele chimice.

Fig. 6. Detaliu din timpul asamblării vasului.
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Fig. 7. Vasul in timp u l completării lacunelor.

Fig. 8. Vasul după res t a u ra re.
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Fig. 9 Vasul după restaurare.
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S O M E CONSIDE R A T IONS REFFERRING TO T H E R ESTORE OF A CUCUTE N l AN
C U L T U R E A M PH ORA, PH A S E A-Bl, FROM VORN l C E N I , BOTOSANI
D ISTRICT.
.
IBĂNEASA BRIDGE POINT
(Summary)

The restorer describes the fourteen succe ive phases of a scientific restore of an ancient
arhaeological piece from aeneolithic Cucuteni Cui ture: an amphora (phase A-B 1 ) discovered at
Yomiceni, lbăneasa Bridge Point, Botoşani Di trict.
,

300

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

-SeCTJ11 \ltie� � \JI -� :
N O JP e B I Bisi O� R� P I C e

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

Dan PRODAN

T RECUTUL ZONE I BOTOSANI IN RECENTE A PARITII EDITORIALE:
I STORI E, N U M ISMA TICA, CORESPONDENT A

1

n 20 1 0, trei noi apariţii editoriale oferă informaţii suplimentare, pe plan istoric-sociologic,
numismatic şi epistolar, despre trecutul zonei şi urbei Botoşani, în ultimele două milenii.
Aceste contribuţii istoriografice îmbogăţesc atât istoriografia nordului Moldovei cât şi aspectele
cunoscute despre viaţa şi activitatea materială , i spirituală a locuitorilor din această regiune, de la
primele legături cu cetă�le greceşti antice de pe litoralul românesc al Mării Negre până la activităţile
educative, culturale, artistice, etc. derulate în Botoşani la sf'arşitul secolului al XX-lea.
� Eugen O. Neculau, Sate pe Jijia de Sus, voi. l, Aşezările, laşi, 2003, XLlll + 1 03 p.,
voi. I I , Boierii, I a , i, 2005, XII I + 263 p., voi. Ill, Răzeşii, Iaşi, 20 1 0, XXI V + 3 7 7 p., ediţie
îngrij ită de Marcel Lutic I nstitutul Român de Genealogie şi Heraldică "Sever Zetta" , laşi.

În ultimul deceniu, diferiţi intelectuali ieşeni ( Manuela ,i Gheorghe Macarie, Marcel Lutic,
Ştefan S. Gorovei, Mihai Dim. Sturdza etc.) au redescoperit, au cercetat şi au prezentat cititorilor
români, specialişti au interesaţi de istorie, genealogie, pedagogie rurală etc., viaţa şi opera
istoriografică a profesorului Eugen D. Neculau. ln 20 1 O e împlinesc 1 1 O ani de la naşterea şi 36 de
ani de la moartea intelectualului originar din U ngureni - j ud. Botoşani, ocazii cu care a prezenta
succint viaţa şi opera "apo tolului-misionar" de pe Jijia de Sus1 constituie încă un pios omagiu adus
autorului unui experiment social, educaţional, economic, cultural, etnografic etc. de importanţă
naţională, unul din puţinele exemple de bună practică în1plinită în domeniile enumerate anterior.
Binomul Eugen D. Neculau - Jijia de Sus (Ungureni) - Botoşani împlineşte astfel 1 1 O ani, mate1ializat
prin viaţa, opera istoriografică şi posteritatea profesorului-educator al ţăranilor. Fiecare element al
binomului e explică şi prin celălalt element relaţional, într-un context general în care liniile de relativă
demarca�e unt greu şi, une01i, inutil de trasat.
*

Eugen O. Nec ul a u s-a născut la 28 decembrie 1 900 în satul Ungureni, jud. Botoşani, pă1inţii săi
fiind Dumitru Neculau, factor poştal, i A na Moisiu-Neculau, casnică. A urmat ;coala primară ( 1 9071 909) la Ungureni .. cu învăţătorul Dumitru Sach Jarie, un Domn Trandafir local. Ş i a continuat studi i le
primare, gimnaziale şi J iceale ( 1 909- 1 920) la Dorohoi şi Pomârla. În perioada 1 920- 1 925 a fost student
al U n ive rsi tă ţii "Al . 1. Cuza" - l aşi, Facultatea de Litere, Seqia Filosofie, cu d iplo ma de l icen ţă în
fi lo sofie obţinută în octombrie 1 92 5 , cu cali licati v ul Magna cum Laudai .
Cariera didactică a profesorului preuniversitar E. O. N eculau a cunoscut u·ei etape, relaţionate
între ele: între 1 925- 1 92 9 a predat la l icee din Dm·ohoi şi Şendriceni; apoi, între 1 92 9- 1 948 a predat
Pedagogie şi F i l osofi e la Seminarul Teologic Ortodox «Veniamin Co�tache>> din la::;i. A fost. de altfel,
cea mai intensă şi cea mai prolifică perioadă profesională din cariera dascălului ieşean. În acelaşi
context. după o laborioasă muncă de cercetare teoretică, dublată de experienţa activităţilor complexe şi
complementare de la Ungureni-Botoşani, a obţinut, în iulie 1 944. titlul de doctor în Litere şi Filosofie a
Universi tăţii din l aşi, evacuată la Alba Iu l ia - Zlatna, cu teza de doctorat: Condiţiile şi perspectivele
unei pedagogii a sarului romtÎnesc, inedită prin concepţia teoretică şi aplicabi litatea practică. D in
-

1

Dan Ghinea. Enciclopedia geografică a României, voi. I l ( H-P). Edit. Enciclopedică, Bucureşt i . 1 997. Jijia. sub mce, p. 1 03 .
2000. nr. 1 -4 . laşi. pp. 52-53;

2 M arcel Lutic, "Eugen D . Neculau ( ! 'JOO- / Y 74) ... î n Arhiva GenC'a!ogică. V I I ( X I I ).

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

303

AMS, IX, 20 1 0, SECTIUNEA A VI-A: NOTE BIBLIOGRAFICE

motive politice evidente, între 1 948- 1 958 a fost marginalizat profesional, predând doar la diverse şcoli
din cartierele mă[ginaşe ale Iaşului. De la 1 ianuarie 1 959 s-a pensionat pe caz de boală (afecţiuni
cardtace cromcet .
Activitatea extraşcolară, ştiinţifică a prof. Eugen D. Neculau, derulată tin1p de jumătate de
secol, s-a materializat în zeci de articole şi studii cu tematică diversă specifice domeniilor sale de
cercetare, publicate în periodicele locale, regionale şi naţionale ale vremii. A fost autorul primei
monografii româneşti despre J. J. Rousseau ( 1 93 8 t La contribuţiile publicate se adaugă lucrările
rămase, din nefericire, în manuscris şi păstrate la Direcţia J udeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale din
România: Sate pe Jijia de Sus (556 1 p.) şi Istoricul Căminului şi Universităţii Populare de la
Ungureni pe anii / 92 7- 1 948 ( 1 373 p l, cât şi lucrarea de doctorat din 1 944.
*

Al treilea domeniu de activitate a lui Eugen D. Neculau a înglobat totalitatea acţiunilor diverse,
complexe şi continui pentru a înfiinţa şi a susţine funcţionarea "unei instituţii din ce în ce mai bine
organizată, care să poată informa, instrui, educa şi distra pe omul de sat de toate vârstele. Plecam de
la convingerea că educaţia adultului rural trebuie să fie permanentă şi să treacă dincolo de absolvirea
şcolii primare [ . . . ] . Am du lupta pieptiş şi neînduplecat împotriva sărăciei şi ignoranţei (subl. E. D .
N.)" . l dentific deja aici două domenii profesionale introduse d e pedagogul E. D. Neculau în
activitatea educaţională cu decenii înainte de a deveni principii comune: pedagogia şi instruirea
adu/tutui şi învăţarea permanentă, continuă (Long Life Learning).
Acest experiment complex s-a derulat la Ungureni, jud. Botoşani 7 şi în 1 2 sate învecinate. Satul
natal şi numele acestuia, "termenul «Ungureni» are o rezonanţă mirifică în sufletul meu; de câte ori
apare în conştiinţă îmi răscoleşte toată fiinţa" , a recunoscut prof. Neculau în 1 9738 .
Activitatea de la Ungureni-Botoşani organizată şi coordonată de Eugen D. Neculau, s-a derulat
pe două paliere: primul, cu fmalitate educativă, urmărea eliminarea analfabetismului rural, absolvirea
ciclului primar de învăţământ şi educarea adultului rural prin culturalizarea complexă: toate ace tea şi
pentru adunarea datelor strict nece are scrierii monografiei satului Ungureni şi a zonei adiacente. Al
doilea palier, complementar primului, unnărea dezvoltarea economică a satelor din microregiunea Jijia
de Sus - jud. Botoşani9 .
Complexul instituţional de la Ungureni-Boto , ani cuprindea următoarele componente inter
relaţionale: Căminul cultural ( 1 927- 1 936) şi Universitatea Populară de la Ungureni ( 1 936- 1 948),
Cooperativa de aprovizionare, producţie şi desfacere agricolă, Banca Populară Ungureni ( 1 9361 948), anexe economice (magazin universal, brutărie, instalaţia de apă gazoa ă, taţie pentru
prelucrarea laptelui, depozit de sare etc.), ziarul local ("Buletinul Căminului Cultural-Ungureni "
1 92 7- 1 930), aparatul de proiecţie cinematografică, patefonul şi aparatele de radio de producţie
ameticană; p/anta{ii şi pepiniere de pomi fructifeti şi arbori de pădure10. Eugen D. Neculau a fost
obligat, în 1 948, în plin flux sectar socia list şi cooperati t, să autodizolve complexul instituţional de la
Ungureni - Botoşani. pentru a nu trece prin tragedia unei desfiinţări foqate şi a w1ui arest nemeritat în
Gu lagul românesc. în continuă expansiune după 1 948.
-

-

*

Revenind la manuscrisele lui Eugen O. Neculau de la D.l lAN R, precizez faptul că importanţa
istoriografică a acestora a stâmit interesul intelectualilor ieşeni, care au pregătit editarea şi au publicat
deja primele trei volume din seria Sate pe Jijia de Sus.
Astfel. Jirim ul volum al seriei prezintă aşezările din micro-regiunea Ungureni - Boto�ani.
respectiv o suprafaţă de peste 1 50 kn}, adică un pătrat cu latura de peste 1 2 km. Localităţile ( satele)
1

'

pp. 5g-59, 62.

Ibidem, pp. 53-54 .
Ibidem,

pp. 56-5 7.
'
' Ibidem. pp. 56-57.
5 Ibidem ,
7

'

Dan Ghinea. op. cii. , voi. l l t ( R-Z). Ungureni. sub t·oce. p. 334 .
lhidem,

p. 5 3 .

• Ibidem, p. 5 5 .
111

Ibidem. pp. 55-56.
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prezentate au fost: Borzeşti (pp. 1 3- 1 6), Călugăreni (cu Mândreşti) - (pp. 1 7-30), Dumeşti (pp. 3 1 33), Epureni (pp. 35-39), Plopeni ( Dumeni) - (pp. 4 1 -52), Tăuteşti (cu Podul lui Stamati) - (pp. 5357), Ungureni (cu Sapiveni) - (pp. 59-89), Vicolenii Mari şi Mici (pp. 9 1 - 1 03 ) . Voi. 1 mai cuprinde
cuvântul-înainte al lui Ştefan S. Gorovei (pp. IX-XII), directorul Institutului Român de Genealogie şi
Hera1dică "Sever Zotta" - Iaşi, sub egida căruia este editată seria amintită din opera lui E ugen D.
Neculau, medalionul Eugen D. Necu/au - un misionar, aproape uitat, semnat de editorul întregii serii,
prof. Marcel Lutic (pp. X I II-XXXII), nota ediţiei (pp. XXXII I-XXXVI II ), bibliografia utilizată (pp.
XXXIX-XLII), sigle bibliografice şi abrevieri (p. XLII I ), Introducere (pp. 1 -7) şi Evoluţia proprietăţii
11
funciare din zona Jijia de Sus (pp. 9-1 1 ), alcătuite de însuşi prof. Neculau •
Volumul al Il-lea al seriei Sate pe Jijia de Sus prezintă 16 familii boiereşti (din cele 30 de
familii din manu cris) proprietare de moşii în microregiw1ea Ungureni - Botoşani: A baza (pp. 3-7),
Arbore (pp. 9-29), Balş (pp. 3 1 -45), Brae ( Braevici, Brăescu) - (pp. 47-67), Cananău (pp. 67-83),
Cio/ac (pp. 85-1 24), Dimachi (pp. 1 25- 1 34), Gane (pp. 1 35- 1 42), Greceanu (pp. 1 43 - 1 59), Herescu
(pp. 1 6 1 - 1 75 ), Holban (pp. 1 77- 1 97), Romana (Tăuteşti) - (pp. 1 99-23 1 ), Si/ion (pp. 233-242), Tăutu
(pp. 243-248), Vascan (pp. 249-252), Vâmav (pp. 253-263). Volumul e te întregit cu introducerea lui
M. Lutic (pp. VII-Xll) şi cu prezentarea generală a Stăpânilor pământului, realizată de E . D . Neculau
1
(p. X I I I) 2 .
In volumul a/ III-lea, editat în 20 1 0, au fo t inventariate 1 7 familii răzăşeşti cu proprietăţi de
pământ în microzona Ungureni - Botoşani: Bontăş (pp. 1 -27), Borcilă (pp. 28-33), Burchi (pp. 34-44),
Ciomârtan (pp. 45-48), Ciulei (pp. 49-89), Ciure (pp. 90-92), Cuciureanu (pp. 93- 1 1 6), lsăcescu (pp.
1 1 7-209), lzmană (pp. 2 1 0-2 1 4), Jian (pp. 2 1 5-254), Meica (pp. 255-256), Pancu (pp. 257-258),
Roman (pp. 259-294), Romana (Vicoleni) - (pp. 295-3 1 6), Roschip (pp. 3 1 7-325), Să/ceanu (pp. 326372 ), Soroceanu (pp. 373-377). O ji-escă despre " răzeşii de pretutindeni şi din toate timpurile ", de
M arcel Lutic (pp. V l l-XX), completează infonnaţiile din medalioanele răzeşeşti enumerate anterior.
Se adaugă iglele, abrevierile şi bibliografia temei volumului (pp. XXI-XXIV) 1 3 . "În concluzie, afirmă
M. Lutic, ace t volum (al II I-lea) ne înfăţişează o complexă şi detaliată frescă socială a Moldovei de
Nord, îndeosebi din veacurile XVlli-XIX ( . . . ). O frescă de pre destine umane mai mult sau mai puţin
obi .nuite, despre frământările moşilor şi strămoşilor noştri, despre o parte din istoria noastră socială
mămntă, de pre dezvoltarea neamului nostru, o fre că socială descrisă în culori vii, construită şi
articulată de Eugen D. Neculau cu migală şi acribie, dar şi cu o infinită dragoste . i compasiw1e" 1 4 •
Prof. Marcel Lutic, editorul eriei Sate pe Jijia de Sus, intenţionează să adauge triadei, deja
tipărite, Aşezările - Boierii - Răzeşii, un volum IV cu 41 de documente importante referitoare la satele
microregiw1ii, apoi, ulterior, un volum V incluzând un glosar de arhaisme-moldovenisme, un indice al
numelor de persoane şi locuri din microzonă etc. Rămâne un (al t ! ) deziderat editorial, anume
publicarea manu crisului Istoricul Căminului şi Universităţii Populare de la Ungureni pe anii 1 92 71 948 ( 1 3 73 pagini) care ar întregi orizontul complex, policromatic, al experimentului social,
educaţional, cultural, economic, financiar, etnografic etc. de la Ungureni-Botoşani. De asemenea, nu
trebuie uitată teza de doctorat din 1 944, care completează conceptual, infonnaţional şi concluziv
volumele deja publicate şi manuscrisul tematic amintit anterior.
Triada istoriografică-pedagogică a profesorului şi sociologului Eugen O. Neculau, anume Sate
pe Jijia de Sus - istoricul Câminului şi Universităţii Populare de la Ungureni. . . - Condiţiile şi
perspectivele unei pedagogii a satului românesc, reprezintă trei piloni fundamentali ai unei monografii
a micro-zonei complexe Ungureni-Botoşani, abordată inter-disciplinar: istoric, socio-economic,
cultural, educaţiona l, sociologic. toponimie, genealogie. lingvistic, antroponimic etc. Realizările
practice-instituţionale şi teoretice-istoriografice-pedagogice-sociologice, enumerate în paginile
anterioare. sunt exemple de bune practici în domeniile precizate în paragrafele acestui medalion.
Aşteptăm, aşadar, în viitorul apropiat, continuarea editării manuscriselor deja amintite ale triadei
istoriografice-pedagogice a lui Eugen O. Neculau. care tipărire va completa capitolele monografiei
Unguren i· Botoşani şi va introduce în circuitul �tiinţific opera teoretică. reflectarea unei experienţe
practice unice în Moldova, a vieţii profesorului-apostol-pedagog al ţăranilor de pe .lijia de Sus.
Eugen D. Ncculau. Sale 1"' Jijia de Sm. voi. 1. A.yC'�ăriiC', cdi!i<: îngrijit;i de M arcel Lutic, ln�titutul Român de Gcne<ilogic şi
Heraldică "S ever Zet ta". laşi. 2003. X L I I I + 1 03 p.
12
Eugen D. Neculau, Sale pe Jijia de Sus. voi. I l . Boierii. ediţie îngrij ită de M arcel Lutic. I . R. G . H .S.Z .. laşi. 2005. X I I I + 26 3 p.
11
Eugen D. Neculau, Sale pe .Jijia de Sus, voi. I I I . Ră:eşii. ed iţie îngrij ită de Marcel Lutic, I . R . G . H . S.Z., laşi, 20 1 O, X X I V + 377
11

14 Ibidem . p. X X .

p.
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*

*

*

)> Monnaies et parures du Musee Departamental de Botoşani, ouvrage col lective edite
par Viorel M. Butnariu, Editura Terra Design, Gura H umorul ui - Suceava, 201 O, 1 70 p.

Al patrulea volum al seriei CORPUS NUMMORUM MOLDA VIAE a fost rezervat jud.
Botoşani şi a fost elaborat de un colectiv de autori de la: I nstitutul de I storie "A. D. Xenopol" din Iaşi
( Viorel M. Butnariu - coordonatorul lucrării), I nstitutul de Arheologie "Vasile Pârvan" din Bucureşti
(Aurel Vîlcu), M uzeul Naţional de Arheologie şi I storie al Moldovei - Chişinău (Ana Boldureanu,
Adelaida Chiro , că), Muzeul Judeţean din Botoşani ( Eduard Setnic). Au mai contribuit la "partea
telmică" cu diferite activităţi specifice: Lucreţiu M ihăilescu-Bîrliba (de la Universitatea din I aşi,
Facultatea de I storie) - traducerea în lin1ba franceză, Viorel M. Butnariu - fotografiile monedelor şi
podoabelor, Waltraude Delibaş, Emilia Drumea, Romeo Ionescu, Cătălin Hriban (de la I nstitutul de
Arheologie din Iaşi) - desene şi realizarea grafică a volumului. Celelalte apariţii ale seriei au fost:
CNM - l l . Monnaies et parures du Musee d 'Histoire de Iaşi (coord. V iorel M. Butnariu), I aşi, 200 1 ;
"
CNM - I I I . Monnaies et parures du Musee Departamental ., Ştefan cel Mare de Vaslui (ed. Viorel M .
Butnariu), Iaşi, 2007.
Ediţia de izvoare numi matice şi arheologice cuprinde: A brevierile: izvoarelor istorice amintite,
cataloagelor şi contribuţiilor istoriografice utilizate, periodicelor şi publicaţiilor muzei tice citate,
simboluri şi prescurtări adoptate; 1. Tezaure monetare; Il. Descoperiri monetare izolate; III. A lte
descoperiri (bij uterii, obiecte, monede); IV Addenda; V. Repertoare cronologice ale unor descoperiri;
Lista autorilor, colaboratorilor şi donatorilor citaţi în volum; Index-uri: T. (antroponimic i toponimie),
I l (monede, podoabe, obiecte descrise), I I I (inscripţii - înscrisuri întt·egi sau fragmentare de pe
monede, obiecte) - tematica index-urilor nu a fost însă precizată explicit în volum; Bibliografia
tematică utilizată şi citată în volum.
Capitolul ! , Tresors monetaires (pp. 1 1 -86), cuprinde prezentarea a 1 6 tezaure cu 2 1 07 monede,
dintre care 2 1 03 din argint şi 4 din bronz, la care se adaugă podoabe, accesorii vestimentare etc. , aflate
alături de piesele numi matice, de coperite în diferite localităţi, de la Dersca, în 1 973 (pp. 1 3- 1 8) până
la Cotu (Copălău), în 2005 (p. 86). Cea mai veche monedă din această categorie de depozite este un
denarius roman republican din 1 24 î. Hr., descoperit la Dersca, în 1 973 (p. 1 3 ), iar cea mai "recentă"
este un Kreutzer austriac imperial din 1 8 1 8, descoperit la Cotu-Copălău, în 2005 (p. 86). Observăm
aşadar, aproximativ două milenii de circulaţie şi utilizare monetară în zona Botoşani. Două hărţi
numismatice completează cartografic informaţiile ştiinţifice ale capitolului 1 : prima conţine 55 de
localităţi botoşă11ene cu de coperiti monetare şi podoabe, aflate la Muzeul Judeţean Boto . ani; a doua
localizează geografic 1 6 a, ezăti cu tezaure monetare . i podoabe, inventariate în acelaşi depozit
muzeal .
Descoperirile monetare, de podoabe, accesorii vestimentare etc. izolate sunt prezentate în
capitolul al J J -Iea (pp. 87- 1 08) . Astfel, au fo t descrise 83 de monede provenind din 45 de localităţi,
începând cu Adăşeni şi Avrămeni (com. Avrămeni) şi încheind cu Vomiceni (com. Vomiceni). Cea
mai veche monedă din această categorie este o tetradrahmă postumă cu numele lui Filip al I l -lea,
regele Macedoniei , emisă în jurul anului 300 î. Hr. ( pp. 96; 1 04 ); cea mai "nouă" monedă este de 3
kreutzer-i. emisă la Viena în 1 R26 (p. 23 ). Aşadar, peste 2 1 de secole de circulaţie şi folosire monetară
în jud. Boto�ani. Hatta de la p. 88 cuprinde 54 de locaţii bolo�ănene cu descoperiri numismatice
izolate, solilare, monede aflate în depozitu l Muzeului .Judeţean Boto�ani.
A lte descoperiri ( podoabe, bijuterii, accesorii vestimentare şi de toaletă. monede etc . ) au fost
descrise în capitolul al I I I -lea (pp. 1 09- 1 42 ) . În cazul acestor monede cu loca lizarea geografică incertă
a descopetirilor, cea mai veche este o tetradralmui de Akanthos. emisă în juru l anilor 4 1 0-400 î. H r.
(p. 1 2 1 ), iar cea mai ,.recentă" este cea de 5 piaştri, Cairo. 1 923 (p. 1 3 2). sau de 2 5 lwru,1·i. Ankara.
1 923 (p. 1 34 ), toate piesele numismatice aflate în depozitul Muzeului Judeţean Botoşani. Rezultă o
durată a circulaţiei monetare de peste 2300 de ani. În capitolele 1-l l l tezaurele monetare - podoabe etc.
au fost prezentate confonn normelor �i metodologiei specifice de analiză complexă a monedelor,
bijuteriilor, accesori ilor vestimentare descoperite. uzuale deja în istoriografia numismatică. Nu voi
enumera toate detaliile şi aspectele telmice ale unei descrieri "nwnismatice" , fie a unui tezam, fie a
unei monede descoperite izolat. Catalogul numismatic al jud. Botoşani tt·ebuie utilizat cu creionul în
mână şi cu harta zonei în faţă.
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Dan Prodan, Trecutul zonei Botoşani in recente apariţii editoriale: istorie, numismatică, corespondenţă

Capitolele 1 - l i i cuprind, de asemenea, planşe fotografice c lare cu majoritatea monedelor (avers
şi revers) şi podoabelor, bij uteriilor, accesoriilor etc. prezentate în text, ceea ce pennite atât
cercetătorului nwni mat, cât şi cititorului interesat de monede şi accesorii vestimentare să vizualizeze
mai bine şi mai precis izvoarele istorice specifice descrise în acest catalog (pp. 1 4- 1 6, 1 8-20, 22-24,
30-3 1 , 34, 43, 46, 52-53, 67, 70-7 1 , 82-86, 1 05- 1 08, 1 1 4- 1 1 7, 1 20, 1 3 5- 1 42).
Acest corpus numismatic botoşănean, excelent real izat tehnic şi grafic, are însă şi unele scăpări.
Trecând peste unele greşeli de tipar, inerente de altfel oricărei cărţi, amintesc câteva dintre ele:
numerotarea primelor pagini cu cifre romane (I-X) şi continuarea abruptă cu cifre arabe, de la I l la
1 70; neunifomuzarea abrevierilor cronologice utilizate pentru anii înainte de Hristos: "av. J .C. " sau
"
"a.Ch. ? (pp. 1 3- 1 4, 1 9, 90, 92, 96, 97, 1 02, 1 04, 1 2 1 , 1 22, 1 34); aşezări localizate parţial corect
geografic pe harta j ud. Boto , ani (p. X, 1 2, 88); neconcordanţe şi neaj ustări între tematica unei hărţi,
precizată explicit, şi structura informaţiilor inclu e în aceasta. Astfel, harta de la p. X ar trebui să
cuprindă 55 de localităţi (numerotate de la 1 la 5 5 ) unde au fost făcute descoperiri monetare şi de
podoabe; în realitate, lipsesc din li ta Iocalităţilor numerele 1 8, 28, 30, 32, 53 şi corespondenţele lor
toponimice; nr. 55 apare de două ori localizat; până la urmă, unde este aşezată geografic localitatea
Zlătunoaia în jud. Botoşatli? La pagina 1 2 este harta jud. Botoşani cu localităţile unde au fost
descoperite tezaure monetare şi podoabe etc., în număr de 1 5, numerotate pe sărite, de la 6 la 5 5 , în
funcţie de tematica hărţii, obţinută prin copierea hărţii generale precedente de la p. X şi elinlinarea
aşezărilor "netematice" . Capitolul 1 include prezentarea detaliată şi profesionistă a 1 6 tezaure monetare
( descoperite în 1 6 aşezări diferite), numerotate de la l la 1 6. Atunci, harta de la p. 1 2 de ce nu a fost
actualizată, localităţile selectate fiind numerotate, pentru simplificarea utilizării, tot de la l la 1 6? La p.
88 se află harta jud. Botoşani cu localităţile (numerotate de la 1 la 54 ! ) unde s-au făcut descoperiri
izolate de monede, podoabe etc., în total 45 de aşezări, în Capitolul al I I -lea, Descoperiri izolate, au
fo t descri e 46 descoperiri, numerotate de la 1 la 46 ( Botoşatli de două ori, nr. 6 şi 46). Harta ar fi
trebuit actualizată i realizată concordanţa între legenda ei şi prezentările de text . i imagini din cap. I l .
P e hartă apar doar 39 din cele 4 5 de localităţi c u descoperiri izolate, 6 aşezări ( Botoşani, Cordăreni,
Corlăteni, Cotu-Copălău, Stăuceni, Ungureni) trebuind să fie identificate pe harta generală de la p. X !
Î n chimb, p e hatia d e l a p . 88 apare (de două ori ! ) inutil aşezarea c u nr. 5 5 (Zlătunoaia! ). Localităţile
ar fi trebuit, pentru eficienţa utilizării hărţii, numerotate de la l la 45. Autorul hărţilor tematice ale j ud.
Botoşani nu este botoşănean. Dacă ar fi colaborat cu un botoşănean, ar fi rezolvat tacit amintitele
probleme punctuale. Dacă este botoşănean, cunoaşte superficial topografia judeţului.
Catalogul pieselor monetare, podoabelor, bijuterii lor din jud. Botoşani umple un gol îndelung
resimţi! în istoriografia specifică românea că şi europeană, deoarece în zona Botoşani ciJculaţia şi
utilizarea monetară continentală şi locală are o vechime de pe te 2300 de ani, dovedite arheologic şi
numi ma tic. Corpus-ul numismatic boto . ănean, alături de lucrările imilare referitoare la alte judeţe
moldave, devine astfel un instrument indispensabil de activitate specifică pe biroul fiecărui numismat
au istoric al circula�iei monetare din zona Botoşani, în antichitate, evul mediu, epoca modemă. Ca o
ultin1ă remaJcă, unele tezaure şi monede descoperite izolat sunt olide dovezi numismatice ale
continuităţii locuirii geto-dacice şi a romanizării nordului Mo ldovei . ale formării poporului român şi a
limbii române în spaţiu 1 nistriano-tiso-dunăreano-pontic.
*

*

*

).- Gheorghe Median, Personalitâ{i botoşânene - Ileana Turu.�onc11. Corespond('n{ri ,
Editura Agata, Boto::;ani, 2 0 1 O. 200 p.
După ce a îngrijit o ediţie selectivă a corespondenţei primite de N icolae I orga de la di feriţi
botoşăneni în perioada 1 907- 1 938 (Nicolae lo1go şi Botoşanii. Legtiluri epistolore, Edit. Agata.
Botoşani, 2006. 1 45 p.), pentru care a primit premiul Asociaţiei Cultmale "N . Iorga" - Botoşa11i în
2007, prof. Gh. Median a editat 1 44 de sctisori ptimite de profesoara originară din Boto�ani, Ileana
Tumşancu, în perioada 1 6 aprilie 1 957 - 1 7 martie 1 992, de la diverse personalităţi ştiinţifice şi
culturale din România.
Izvoarele epistolare au fost grupate după criteri ile cronologic şi al expeditorului, astfel: de la
I leana Cărpenişan, 1 9 scris01i ( 1 977- 1 992); de la Ion Chiţimia, o scrisoare din 1 977; de la Emil
Cismăreanu, o scrisoare din 1 95 8 ; de la Anghel. 4 scrisori ( 1 95 8 - 1 9 R 2 ) ; de la Gheorghe Eminescu, 5
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scrisori ( 1 974- 1 986); de la Aurei Gheorghiu, o scrisoare din 1 959; de la Eugen Ispir, 1 2 scrisori ( 1 9581 959); de la Lia Henri Jacquier, 3 scrisori din 1 959; câte o scrisoare de la 1. Laşcu, V. M aciu, Emil
M anu, Ion. D. Marin, Zenovia Paulică, din 1 958, 1 963, 1 979, 1 980; de la Graţian Mărcuş, 24 scrisori
( 1 957- 1 982); 2 scrisori de la Dumitru Murăraşu, din 1 959; 2 scrisori de la Eugen G. Neculau . i una de
la Eugen D. Neculau, toate din 1 959; 1 3 scrisori de la Marcel Olinescu ( 1 959- 1 989); de la Luci a
Oprescu, 2 scrisori din 1 958; de la Eugen Pohonţu, 5 scrisori ( 1 978- 1 985); de la Augustin Z. N . Pop, 7
scrisori ( 1 967- 1 986); de la N . N . Răutu, 2 scrisori din 1 958; câte o scrisoare de la D. Reţeanu şi V.
Stanca din 1 958 şi 1 967; de la Deodat Teodoru, 26 de crisori ( 1 957- 1 970); de la Victor Tufescu, 6
scrisori ( 1 958-1 960); de la D. Voitinovici, o scrisoare din [ 1 959].
Tematica celor 1 44 scrisori primite de I leana Turuşancu este diversă, multidirec�onală,
dovedind, încă o dată, diversitatea iniţiativelor şi activităţilor educaţionale, culturale, arti tice etc. pe
care le-a planificat şi le-a finalizat destinatara epistolelor: despre editarea ilustrată a legendei
M eşterului M anole de către M arcel Olinescu; valorificarea unor documente inedite despre loniţă
Scipione Bădescu şi publicarea articolelor tematice re pective; înfiinţarea unei pinacoteci la Botoşani :
organizarea unor expoziţii ale artiştilor plastici botoşăneni; felicitări cu ocazia ărbătorilor religioase,
onomasticilor şi a aniversărilor; rolul lui 1. S. Bădescu în trecutul târgului Botoşani; strângerea
contribuţiilor ştiinţifice pentru monografia Botoşanilor ( 1 959); invitaţii pentru u ţinerea unor
conferinţe cu teme cultural-artistice; pregătirea sărbătoririi centenarului Liceului "A. T. Laurian" ( în
1 959) etc. etc.
Volumul de corespondenţă mai cuprinde un medalion bio-bibliografic Ileana Turuşancu (1 9092004) - (pp. 5-8), rezumatul scrisorilor (pp. 9-28), şi Expeditorii scrisorilor - scurte note (pp. 1 951 99). Ediţia de epistole nu conţu1e însă un index antroponin1ic-toponi.rnic, îngreunând astfel utilizarea
ei, deşi orizontul persoanelor şi locurilor amintite în seri ori este foarte larg cronologic şi geografic.
Unele scrisori sunt nedatate, dar mai multe repere tematice, biografice, toponimice, antroponimice,
cronologice etc. permit diverse ipoteze. A tfel, scrisorile numerele 27-30 ar putea fi încadrate în
intervalul [ 1 975- 1 985]; epistola numărul 79 este catalogată "nedatată" la p. 2 1 , iar la p. 1 23 este
editată cu reperul cronologic "30 aprilie 1 959" ! Deci: "nedatată" sau "30 aprilie 1 959"? Sunt sigur că
seri oarea a fost scrisă la data amintită. Epistolele numerele 87, 88, 89, 90, 92 pot fi din anii [ 1 9781 989], iar numărul 9 1 este din [ 1 959]. Scrisoarea numărul 1 00 este încadrabilă între [ 1 974- 1 977],
numerele 1 3 3 - 1 34 în [ 1 960], numerele 1 35, 1 36, 1 37 [ 1 966] , iar numătul 1 44 a fost crisă sigur în
1 959. Mai multă atenţie analitică din partea editorului ar fi rezolvat, în ecuaţia cronologică post quem
- anle quem, cu aproximarea respectivă, problema scrisori lor nedatate de expeditori.
Doresc să insist asupra scrisorilor numerele 79 i 1 1 7, prima expediată de prof. Eugen D.
Neculau de la Iaşi, originar din Ungureni - Botoşani (p. 1 23 ) , iar a doua cu informaţii Î11teresante
"
de, pre intelectualul amintit, care redacta, încă din 1 95 9 ! , o monografie amplă, "de 2000-3000 pagini ,
despre comuna natală (p. 1 65).
Concluzionând, retrospectiva epistolară ileana Turuşancu este o contribuţie importantă la
istoria ora, ului şi judeţului Botoşani în a I l-a jumătate a secolului al XX-lea, prin scrisori expediate
între intelectuali botoşăneni sau originari din Boto,ani, într-o perioadă în care telefonul fix, de
exemplu, era în plină ofen ivă. Ar fi interesant de cunoscut şi de editat şi feed-back- u l , respectiv
răspun, urile la misivele p1imite sau scrisorile expediate de activa şi energica profesoară I leana
Tumşancu, un reper intelectual al urbei noastre timp de şase decenii.
,

TH E PAST O F BOTOŞ A N I R EG IO N I N R ECENT BOOKS O F H I STO RY,
N U M I S M A TICS, CORRESPO N DENCE

(Summary)
The author does a bibliographical presentation of tlu·ee recent books about the past of Botoşani
Region: Eugen D. Neculau, Sate pe Jiiia de Sus ( Villages on Upper J[iia Zone). voi. 1 - Il l , Jassy. 2003 ,
2005, 20 1 O; Monnaiaes el parures du Musee Depanamental de Botoşani, 20 1 O; Gheorghe Median,

Personalitâ{i boto.�·ânene. ileana Turuşancu. Corespondenţă (Personali/ies .fi'om Botoşani. ileana
Turuşanctt. Corespondence) .
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PAU L ŞADURSCH I ( 1 933-20 1 0)
D I RECTORUL SAU OMUL DE LÂNGĂ NOI 
GÂN D U R I L E UNUI FOST SUBA LT E RN
T ". ăsând în um1ă câtiva ani buni de învătământ
U în .coJile Boto . anilor, ca profesor, am optat,

în 1 97 5, pentru! statutul de muzeograf. Venisem odată
cu tovarăşul meu de copilărie şi de şcoală, Corneliu
Filip. El la patrimoniu, oficiu fiinţând în cadrul
Muzeului J udeţean, eu, la secţia de istorie modernă. Ne
a bineprimit Paul Şadursch:i, directorul M uzeului
Judeţean. Sub conducerea lui, la treabă ! Eram doar în
perioada premergătoare organizării Secţiei de Istorie, de
la paleolitic la contemporană, pe baze muzeistice
moderne, cu o expunere a materialelor unui si tem
asigurat de l . S. Decorativa - Bucureşti. Aproape
concomitent, sub ochii atenţi ai Directorului Paul
Şadurschi, e derulau documentarea muzeografilor în
arhive şi biblioteci, identifiicarea pe teren a unor piese
pasibile de a deveni exponate muzeale şi aducerea lor
la muzeu, prin donaţii şi achi ziţ i i, alcătuirea tematicii,
discutată punctual cu diriguitorii de partid şi de cultură,
locali şi de la centru, oamenii acestuia din urn1ă fiind
prezenţi în mij locul no tru, cu precădere lulian
Antonescu, veritabil părinte al muzeografiei româneşti ai
acelor ani, precu m şi reprezen ta nţii împut emi c iţi ai Muzeului de Istorie a P.C.R. din Bucureşti.
Previzionările, vizionările ş i revizionările , cu latura lor criti că accentuată, au premers actul inaugurării
Muzeului Judeţean Botoşani, la 3 decemb1ie 1 977. Î n imediata vecinătate a M uzeului Judeţean, la
U.C.A . . la recepţia ocaziona lă de acest moment, leader-ii de la centru ai Propagandei şi Culturii au
strâns mâ i nile o mo logilor locali, tovărăşeşte, cum altfel, lu i P au l Ş adu rsc hi trasându-i indicaţii
p reţioase p1ivind activitatea de viitor a noului loca ş cultural, mai reieşind odată că noi sarcini îi
incumbă noului colectiv, pe linia activităţii muzeale, de educare a tinerei generaţii în sp iritu l dragostei
de partid şi de patrie.
Şi, ca nu cumva să se aşteamă automulţumirea, delăsarea, lenevia, nu a trecut prea mult timp şi
Andrei Carda,, şef la Propagandă. a convocat o �edinţă la sediul M uzeului Judeţean, spre a pune la
punct prezenţa la serviciu a muzeografilor şi a st ârpi micile lor întârzieri la program. A flaţi în toiul
�edinţei, noi, participanţii. am avut surp1iza de a vedea intrând pe uşă un c o leg de-al nostru,
exuberant u l om de cultură Lucian Valea, la peste jumătate de oră de la începerea şedinţei. S-a creat
zan1ă mare, Cardaş a\·ând materialul didactic asigurat în susţinerea punctului de vedere. Directoru lui
Paul Şadurschi nu i-a căzut bine de loc, obişnuit să acopere colegia l astfel de situaţii. " Palmele''
nemeritate, el le-a primit. Show-ul a avut loc, cu tăioasele replici ale lui Valea - "ascultă, Cardaş, eu
stau la coadă la lapte şi nu pot rupe de la gura copii lor. feudalule, capi talistule! ( . . . ) 1 ," cu trântitul uşii
�i părăsirea sălii de către o colegă-muzeograC adeptă a unei discipl ine de lier la nivelul instituţiei ş.a.
In replică, Andrei C ardaş a jurat că nu mai calcă piciorul într-un colectiv a tât de "nebun " . Şi , spre
bucuria mu l tora , chiar nu a mai călcat. Sigur. beşte le lil e au cw·s la adresa lui Paul Şadursch i în
perioada u lterioară. Şi fură repl ică. Puteai înfi11nta organul de partid?
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

311

AMS, IX, 20 1 0, SECTIUNEA A VIl-A: IN MEMOR IAM!

Altfel, meticulos şi nerăbdător, Paul Şadurschi îşi simţea inima bătând mai tare, atunci când
prindea o portiţă de ieşire în teren, o periegheză, o săpătură de salvare, un şantier, relevându-1 ca
arheolog pasionat, aflat în căutarea unei descoperiri care să îmbogăţească harta arheologică a j udeţului
şi a ţării. Cercetarea i-a fost răsplătită prin complexa lucrare Repertoriul A rheologic al Judeţului
Botoşani, semnată împreună cu regretatul Alexandru Păunescu şi Vasile Chirica ( Bucureşti, 1 976},
lucrare încununată cu Premiul Academiei Române. Ca arheolog, a colaborat şi întreţinut bune relaţii
ştiinţifice şi de prietenie cu "confraţi" în domeniu, profesori, arheologi, muzeografi de renume, mulţi,
din păcate, dispăruti, la rându-le, dintre noi.
Îmi făcea p lăcere şi îl provocam, aş putea spune, la discuţii pe tema Şcolii Normale "A lexandru
Vlahuţă" de la Şendriceni, şcoală unde -a fonnat şi pe care a iubit-o profund, fiindu-i un adevărat
blazon, evocări le sale despre profesorii şi colegii din anii de şcoală degajând caracterul wmi entuzia t,
însufleţind oameni şi vremuri apuse.
Când muzeul nostru, M uzeul Judeţean Botoşani, organiza sesiuni ştiinţifice, Paul Şadurschi
trăia o adevărată bucurie la revederea oaspeţilor noştri, firesc, cu o notă aparte pentru colegii "de
suferinţă" comună, adică arheologi veniţi din alte colţuri ale ţării, prilej totodată de schimburi oportune
de idei, dincolo de audierea, în plen sau pe sec�uni, a unei "eteme" comwlicări ştiinţifice. Director sau
doar muzeograf, Paul Şadurschi era departe de a- , i aroga vreo autoritate anume, rămânând acela . i
coleg, modest şi omenos, OMUL de lângă noi. Ştia ă aprecieze şi să se bucure de succe ele colegilor,
dorindu-şi a-i vedea pe mai mulţi cu prezenţe în cercetarea ştiinţifică, pe măsura tinereţii lor şi în ideea
prestigiului in tituţiei. Chiar vorba şi tonul ei, privirea , i atitudinea sa i-ar fi obligat la aceasta.
Ca în mai toate colectivele, mai ales într-unul cu potenţial cultural ridicat, ca Muzeul Judeţean
Botoşani, unde , i momentele festive erau marcate anume, când frunţile se mai descreţeau, adopta tonul
sfăto , hâtru, vorba cu tâlc au de duh, cărora îi făcea plăcere să le dea curs. Acestea erau departe de a
fi singurele ocazii. lată-1, bunăoară, exprimându-se, printr-o carte poştală ilustrată, din staţiunea
Borsec, cu un catren pe mă ură: "Obligat de-o emnătură 1 Şi convins cu vechi lozinci 1 Nu beau altă
băutură 1 Decât apă de la cinci" , ace t cinci fiind unul din izvoarele de sănătate ale Borsecului.
Gândurile de faţă ţin ă-1 redea pe Paul Şadurschi altfel decât ar sugera funcţia administrativă
de D irector, el rămânând în memoria ub enmatului, poate şi a altor colegi, ca OMUL de lângă noi.
Să-i fie ţărâna uşoară!

Ionel BEJENARU
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COLON E L

(r)

I O N FETCU

( 1 929 - 20 1 0)

!:l dispărut fulgerător din viaţă, după o grea
{"1 suferinţă cardiacă, un mare prieten al veteranilor

de război şi un colaborator fidel al filialei Botoşani a
ANVR.
Născut la Mi toc, j ud. Botoşani, localitate de pe malul
Prutului, la data de 1 O martie 1 928. Fiu de ţărani a cuno cut
de mic vitregiile vremurilor. Crescut de mama sa până la
vârsta de 1 O ani, când va fi înfiat de un unchi al său Vasile
Fetcu. Împrejurările financiare îl obligă ă plece în lume la
vârsta de 1 3 ani, unde se opreşte la Bucureşti, muncind cu
ziua ca băiat de prăvălie pe la diferiţi patroni. Cu toate
ace tea reuşe., te ă termine liceul şi lucrează ca funcţionar
pe la diferite fim1e pentru a-şi a igura existenţa. Urmează
şcoala de artilerie la Beiuş. După absolvire este repartizat la
diferite unităţi de artilerie şi avansat succesiv la gradele
corespunzătoare. Se înscrie la cursuri le Academiei militară
din Bucureşti pe care le absolvă cu succes.
Apreciat ca excepţional, rămâne la Academie ca lector şi apoi profesor de istorie.
Colaborează şi scrie articole la cursuri de istorie militară, în lucrarea în 5 volume de Istoria militară
a poporului român. A fost apreciat de generaţii întregi ai Academiei care au absolvit acest înalt for
de învăţământ militar.
După pensionare, în anul 1 990, pără eşte Bucureştiul şi se stabileşte la Boto ani. Datorită
capacităţii sale intelectuale de excepţie, la Botoşani continuă prin diferite forme să se facă simţit. În
anul 1 990 reînfiinţează fi liala Botoşani a Asociaţiei Naţionale a cadrelor militare în rezervă şi în
retragere, fiind ales preşedinte, până în anul 2005, când datorită problemelor de sănătate, rămâne
doar preşedinte de onoare, lăsând locul altora mai t ineri . Tot în acest timp, înfiinţează CAR - ul
pensionarilor mil itari de pe lângă Asociaţia cadrelor mi l i tare în rezervă. A înfiinţat şi a fost
preşedintele în exerciţiu al Uniunii Naţionale Vatra Românească, filiala Botoşani �i director al
ziarului Vatra Noa strii Româneascâ. A fost redactor şef a l ziarului Vetera n u l de Râ::boi.
A scris multe articole la publ icaţiile locale şi a dat interviuri la posturile locale de radio �i
televiziune pe teme istorice, în special cu ocazia sărbătorilor naţionale. A scris prefaţa unor cărţi pe
care le-a tipărit bunul său prieten şi consătean, veteranul de război Col. ( r) I l ie Pascal. A colaborat
cu " Asociaţia Cul tul Eroilor" filiala Botoşani, fi ind un iniţiator �i partic ipant activ la vizitele din
Ucraina şi Republica Moldova, pe urm ele unde s-au desfăşurat l uptele duse de către ostaşii românii
în cel de al doilea război mondial. fiind mâhnit că nici măcar cimitirele eroilor nu mai există.
Pe data de I l octombrie 20 1 0. când a fo st găsit decedat în mica sa garsonieră din strada
Tibe ri u rudu, pe masa sa de l ucru se a flau pentru corectură a rticolele pentru ziarul VctC'mnul de
RrLboi. N-a mai apucat să le t e rmi n e Avea doi co pii dintre care F lorentin Fetcu este colonel de
art il ri în rezervă la Focşani.
A fost înmormântat c u onoruri militare în ziua de 1 3 octombrie 20 1 0. la cimitirul P acea din
Botoşani
1 umnezeul să-I ierte !
.

,

Biroul Executiv a/filialei Bot oşan i a A .N V.R.
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Bibliografie selectivă a contribuţiilor lui I o n Fetcu

Fetcu fon, " A rmata române/ În timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza (1859 - 1866) " , în
SMMIM, 7-8, 1 974 - 1 975, Bucureşti, pp. 209 - 2 1 8;
Idem, " Participarea armatei române la Înfâptuirea insurec(iei naţionale antifasciste ", în Rd!,
27, 1 974, nr. 7, Bucureşti, pp. 1 025- 1 037 ( în colaborare cu Dumitru Tuţu);
Idem, " Elemente de organizare militară În desfăşurarea mişcărilor sociale În evul mediu:
râscoalele din 1437, 1514, 1 784. Rolul ţărănimii ca factor hotărâtor În lupta pentru
apărarea fiinţei şi autonomiei poporului român, în voi . istoria militară a poprului
român. Culegere de lecţii, Bucureşti, Edit. Militară, 1 979, pp . 69-90;
Idem, " Linii definitorii ale apărării române stabilite de P.C.R. În anii 1 955 - 1 965 ", în
FJMPRS, IX, 1 98 1 , Edit. M i litară, Bucureşti, pp . 1 9- 1 43 ( în colaborare cu C.
Toderaşcu);
ldem, " Contribuţia armatei la Unirea Bucovinei cu România (noiembrie 1 918) ", în H, X, 1 996,
Botoşani, pp. 2 1 2-2 1 6;
ldem, " Mareşalul Ion A ntonescu şi Transilvania ", în A MS, I, 1 999, Botoşani, pp. 240-244;
Idem, " Nicolae Iorga şi contribuţia sa la făurirea istoriei militare româneşti ", în A MS, I l ,
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