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CUVÂNT

ÎNAINTE

Iată-ne ajunşi la voi. X, 2011 al AMS, editat de Muzeul Judeţean Botoşani. Volumul
aniversar cuprinde un Cuvânt-înainte explicativ, Lista colaboratorilor şi Abrevierile utilizate în
cadrul periodicului botoşănean (în completare se vor consulta şi: Bibliografia Istorică a
României, voi. XI-XII, Editura Academiei Române, 2007-2010 (Abrevieri); AMS, IX, 2010,
Botoşani, pp. 12-14), include şase secţiuni tematice, cu articole şi studii inedite.
Prima secfiune, intitulată convenţional-didactic Epoca veche-arheologie, adună trei
contribuţii tematice elaborate de Maria Diaconescu (despre aşezarea neolitică de la VomiceniPod Ibăneasa, jud. Botoşani), Aurel Melniciuc (cere tipologizează aşezările Culturii Cucuteni
din zona Jijia superioară-Başeu) şi Mihai Cornaci (care prezintă trei emisiuni monetare ale împăratului Traian, cuceritorul Daciei, cu 1905 ani în urmă).
Următoarea secţiune, a doua, denumită Epoca medie, reuneşte cinci contribuţii care analizează evoluţii istorice derulate între secolele XII-XIX. Astfel, Alexandru Pânzar lansează o ipoteză
incitantă referitoare la originea lui Stanislav de Ielova-Rotompan, boier în sfatul Ţării Moldovei
la sfârşitul secolului al XIV -lea şi la începutul celui următor. Turcologul Mihai Maxim formulează consideraţii generale referitoare la Brăila otomană între 1538-1711. Andrei-Liviu Prodan
prezintă trecutul istoric al Sighişoarei şi oportunităţile turistice ale oraşului-muzeu in aer liber.
Maria De! Pilar Chouza-Calo analizează dubla ipostază a receptării Mariei Magdalena în
Contrareforma spaniolă: simbol iconografie şi subiect literar. Daniel Botezatu prezintă evoluţia
unor sate din ocolul târgului Botoşani, aflate in stăpânire particulară, intre secolele XVI-XIX.
Secţiunea a treia, intitulată generos, cronologic-tematic, Epoca modernă, include 10
contribuţii specifice. Nicoleta Delia Vieru şi Paul Narcis Vieru prezintă caracteristicile cadrului natural şi ale urbanizării Municipiului Botoşani în secolele XVIII-XX. Vasile Adăscăliţei
analizează evoluţia culturală a oraşului Dorohoi în perioada 1849-1864, sectorul Învăţământ.
Dan Prodan conturează ultima etapă cronologică ( 1989-20 Il) a bibliografiei tematice Alexandru
Ioan Cuza-Unirea din 1859. Gheorghe-Florin Ştirbă! prezintă concepţia ideologică şi activitatea politică a grupării conservatoare "Centru" în deceniul opt al secolului al XIX-lea. Bogdan
Caranfilof structurează caracteristicile conservatorismului românesc, în perioada sa clasică de
manifestare, pe direcţiile: origini doctrinare, ideologie, partid politic, guvernare, oameni politici reprezentativi. Gică Manole prezintă un studiu de caz "conservator": omul politic Titu
Maiorescu şi evoluţia relaţiilor sale cu liderul conservator P.P. Carp, de la prietenie la duşmă
nie politică. Ştefan S. Gorovei publică trei scrisori ale Ecaterinei N. Iorga către Elena Gorovei
(1904). Ştefan Cervatiuc prezintă un set de documente inedite despre viaţa şi activitatea profesoarei Ortansa Buzoianu. Sergiu Balanovici reconstituie traseul misiunilor de pace şi de război
ale Diviziei 8 infanterie în perioada 1914-1916. Bogdan Popa lămureşte legăturile ideaticoeducaţionale ale lui N. Iorga, mare formator de caractere umane, cu mişcarea "Cercetaşilor
României", în perioada foarte grea a Primului război mondial.
În secţiunea a IV-a, Epoca contemporană, sunt cuprinse 12 contribuţii tematice. Radu
Filipescu prezintă problema românilor transnistrieni în dezbaterile Parlamentului României
Mari (1919-1937). Ştefan S. Gorovei, harnic editor de izvoare istorice epistolare, publică Il
scrisori ale comunicării letrice între Artur Gorovei şi Constantin Gane, ultimul cu o etapă botoşăneană în biografia sa. Gheorghe/. Florescu analizează Memoriile lui Nicolae Iorga, ca izvor
istoric subiectivo-obiectiv situat între aide-memoire şi document istoric (la aniversarea Nicolae
Iorga 140 1 1871-2011). lulian-Cătălin Nechifor realizează o radiografie pertinentă, obiectivă,
a economiei româneşti în perioada 1948-1958. George-Lucian Arhip ilustrează fotografic câteva
momente din viaţa şi activitatea preotului rural Victor Mironescu, de la Miorcani, jud. Botoşani. Gheorghe Median omagiază o victimă a terorii comuniste, dr. Nicolae Merişor, la 90 de
ani de la naştere. Ana Florescu prezintă activitatea artistică şi expoziţia retrospectivă ale picto-
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rului Rudolf Schweitzer-Cumpăna. Gabi Gomboş lansează o ipoteză incitantă referitoare la
cauza morţii scriitorului Mihail Sadoveanu ( 1961 ). Mihai Matei readuce în atenţia noastră
activitatea didactico-educativă şi ştiinţifică-de cercetare (cu a sa monografie Pedagogia lui
Creangă, la 70 de ani de la tipărirea ediţiei 1) a prof. I.D. Marin, în perspectiva celor 100 de
ani de la naşterea sa (1912-2012). Eduard Setnic prezintă câteva impresii ale unor vizitatori la
Muzeul Regional Botoşani, în 1960. Violeta Budăi-Damaschin formulează propuneri de reorganizare tematică a expoziţiei permanente din Casa Memorială "Nicolae Iorga" din Botoşani,
după reabilitarea arhitectonică a acesteia în 2010-20ll(la aniversarea Nicolae Iorga 140 1
1871-2011). Ionel Bejenaru conturează o secvenţă din activitatea muzeistică a regretatului şte
fanolog Leon Şimanschi la Botoşani, în 1961.
Secţiunea a V-a, Note bibliografice, include 3 prezentări de cărţi şi periodice. Astfel,
George Arhip prezintă sumarul publicaţiilor periodice editate de Muzeul Judeţean Botoşani,
Hierasus şi Acta Moldaviae Septentriona/is, între 1978-2011. Dan Prodan realizează prezentările generale ale unor cărţi apărute între 2007-2011. Steliana Băltuţă conturează limitele universului antropologie al măştii şi al simbolurilor ei, pe baza unei monografii consacrate acestui
obiect mirific, elaborată de Emilia Pavel.
Ultima secţiune, a VI-a, In Memoriam!, prezintă medalionul Gabriela Zizi Coroliuc,
semnat de Ionel Bejenaru.
Patemitatea şi responsabilitatea ipotezelor, afirmaţiilor, concluziilor etc. din contribuţiile
incluse în AMS, X, 20I 1, aparţin exclusiv autorilor acestora, conform Codului Penal. Acum,
după apariţie, nu ne rămâne decât să parcurgem contribuţiile incluse în AMS, X, 2011 şi să manifestăm atitudini ştiinţifice obiective, critice, faţă de analizele, concluziile sau ipotezele formulate în articolele şi studiile periodicului. Volumul următor, XI, 2012, va include contribuţii
cu tematici diverse, dar şi referitoare la evoluţii istorice şi aniversări/ comemorări specifice zonei Botoşani.

DanProdan
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- AT =Ars Transilvaniae- Cluj Napoca;
-A UBI =Analele Universităţii Bucureşti. Istorie- Bucureşti;
-A UDCI =Analele Universităţii «Dimitrie Cantemin) -Istorie- Bucureşti;
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- BMA = Bibliotheca Memoriae Antiqvitatis, Piatra Neamţ;
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- cea = circa;
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1
EPOCA VECHE - ARHEOLOGIE
SECŢIUNEA

Maria DIACONESCU

LOCUIREA ENEOLITICĂ DE LA VORNICENI,
POD- IBĂNEASA, JUD. BOTOŞANI
În cei peste 125 de ani de cercetare ai culturii Cucuteni a fost urmărită evoluţia acestei civilizaţii,
în cele trei faze pe care aceasta le-a cunoscut. Dintre acestea faza de mijloc, A-B rămâne cea mai puţin
analizată, într-un con de umbră, caracteristicile sale esenţiale nefiind clar definite. Multe din aşezările
acestei faze au fost cercetate parţial, multe materiale sunt încă inedite.
Conştienţi de importanţa acestei faze, zise iniţial "de tranziţie", cercetători preocupaţi de această
civilizaţie, precum Ioan Nestor1, Hortensia Dumitrescu2, Vladimir Dumitrescu3 , Silvia Marinescu-Bîlcu4 ,
Mircea Petrescu-Dâmboviţa 5 , Attila Laszlo 6, Aristotel Crişmaru 7 , Paul Şadurschi 8 , Dan Monah şi Ştefan
Cucoş9 , Anton Niţu 10 - pentru a aminti o parte dintre aceştia, au căutat trasăturile ce diferenţiază această
fază de celelalte două ale culturii Cucuteni.
Aşezarea cucuteniană de la Vorniceni Pod - Ibăneasa, încadrată în faza A - B a culturii este
cunoscută în literatura de specialitate datorită valorii şi varietăţii artefactelor descoperite, a informaţiilor
referitoare la faza de mijloc a culturii. Cercetările desfăşurate între anii 2001 - 201 O în cele 7 campanii 11
au adus date interesante despre modul de construire a locuinţelor 12 despre evoluţia acestei civilizaţii în
cadrul fazei de mijloc a culturii 13 , despre manifestările magico- religioase întâlnite aici. Cercetările cu
caracter preventiv din punctul amintit au fost demarate urmare a lucrărilor hidrotehnice initiate de
"Direcţia Apelor Prut" laşi, pentru combaterea inundaţii lor în zonă. Primele cercetări de supra fată au fost
14
făcute în 1970 de A. Crîşmaru şi colectivul RAJB 15 •
Zona geografică în care se afla aşezarea cucuteniană de la Vorniceni face parte din jumătatea nordică a Câmpiei Moldovei 16 , a Jijiei superioare, a Başeului şi ocupă o poziţie centrală în cadrul teritoriului
jud. Botoşani. Regiunea aceasta de stepă şi silvostepă, cu condiţii de mediu prielnice vieţii omeneşti prin
existenţa cursurilor de apă, a unor căi de legătură lesnicioase, a fertilităţii solului erau preferate de comunităţile preistorice, fapt ce a determinat creşterea numărului de aşezări. Relieful zonei are aspect vălurit,
1

2

1. Nestor, .,Săpăturile de pe şantierele Valea Jijiei in anul 1950", in SCIV, 2, 1, 1951, pp. 84-94.
H. Dumitreseu, .,Santierul arheologic Traian", în SCJV, 1955, 6, 3-4, pp. 459-460.

3
VI. Dumitrescu, .,La station prehistorique de Traian: fouilles des annees /936, /938 et /940", în Dacia, IX-X
(1941-1944), pp. 11-114; idem, .. Unele probleme ridicate de aşezarea cucuteniană de la Drăguşeni ljud. Botoşani)",
în Din trecutul judetului Botoşani, Botoşani, 1974, pp. 33-46.
4
S. Marinescu - Bîlcu, .. Ceramica cucuteniană de la Drăguşeni: trtaditii, creatii proprii, aspecte regionale", în
SCIVA, 1989, 40, 3, pp. 215-239.
s Mircea Petrescu - Dimbovita, Cucuteni, Bucureşti, 1966; M. Petrescu - Dimbovita, M. C. Văleanu, Cucuteni Cetătuie. Monografie arheo/ogică, 2004, BMA. XIV.
6
A. Laszlo, .. Cercetări arheologice in aşezarea Cucuteni A-B de la Huşi", în AM, 1966, IV, pp. 7- 22.
7
A. Crişmaru, Drăguşeni. Contributii la o monografie arheologică, Bacău, 1977; idem, .,Noi descoperiri arheologice
pe valea Podrigei ",în H, 1979, Botoşani, pp. 97- 120.
8
P. Şadurschi, .,Aşezarea eneo/itică din turbăria de la Lozna, Oud Botoşani)", în Materiale, XV, Bucureşti, pp. 86-92.
9
D. Monah şi St. Cucoş, Aşezările culturii Cucuteni din România, Iaşi,l985.
10
A. Niţu, Formarea şi clasificarea grupelor de stil AB şi Bale ceramicii pictate Cucuteni- Tripo/ie, laşi, 1984.
11
P. Şadurschi, Cronica cercetărilor arheologice, Campania 2001, Bucureşti, pp. 336- 337; M. Diaconescu, .. Vomiceni, comuna Vomiceni, judetul Botoşani, punct Pod Ibăneasa" în Cronica cercetărilor arheologice, Campania 2002,
pp. 342- 343; idcm, Campania 2003, pp. 372- 374; idem, Campania 2007, pp. 330- 331; idcm, Campania 2008,
pp. 348- 349; idem, Campania 20/0, pp. 244-245.
12
M. Diaconescu, .. Unele aspecte cu privire la construcţiile din aşezarea cucuteniană de la Vomiceni, Pod- Ibăneasa ",
sub tipar în Acta Musei Tutovensis, Bârlad.
13
M. Diaconescu, ., La ceramique el la plastique cucuteniennes de Vomiceni (dep. de Botosam)", în voi. Cucuteni 120
ans des recherche le temps du bilan, Piatra Neamţ, 2005, pp. 353-367.
14
A. Crişrnaru, .,Drăguşeni, Contribuţii la cunoaşterea neo/iticului din imprejurimile Săvenilor ljudBotoşani) ",în SCIV,
21, 2, 1970, p. 268 şi unn.
Il Al. Păunescu, P. Şadurschi, V. Chirica, RAJBT Bucureşti, 1976, pp. 299, 300.
16
V. Tufescu, Judetul Botoşani, Bucureşti, 1977, pp. 5- 8; V. Băcăuanu, Câmpia Moldovei- Studiu geomorofologic,
Bucureşti, 1968, p. 21, 196, 197, vezi şi harta fig. 60.
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cu interfluvii colinare, deluroase, fragmentate de reţeaua hidrografică care se desfăşoară sub forma unor
văi largi, cu versanţi afectaţi de procesele de alunecare sau de aspecte torenţiale. Dealurile şi colinele sunt
orientate N- V, S - E, despărţite de văi dispuse perpendicular sau paralel cu direcţia înclinării straturilor
geologice. Acestea ajung la altitudinea de 175 - 200 m, câteva cote se încadrează între 225 - 245 m. Cele
mai coborâte altitudini sunt în Valea Ibănesei şi Valea Vomicesei (90 şi 122 m) 17 . Sub influenţa factorilor
exogeni, relieful a suferit importante transformări prin eroziune, alunecări de teren, surpări, solifluxiuni
pe versanţi, cu înclinare de 3 - 4°. În holocen s-au format principalele tipuri de sol - cemoziomurile grase, cambrice, degradate, lăcoviştele, solonciacurile, colovisolurile. Cea mai mare parte a lor (70%) sunt
favorabile culturilor agricole, restul fiind slab alcaline şi slab acide. Existenţa unor surse de materii prime
de strictă necesitate pentru astfel de comunităţi, cum sunt lutul, nisipul, piatra, silexul, solul fertil, pădu
rile, cursurile de apă au fost determinante în alegerea locului aşezării. Pânza de apă freatică are un debit
bogat şi calitate bună, ce o făceau uşor accesibilă comunitătilor omeneşti, terenurile aflate de o parte şi de
alta ale văilor Vomiceasa, lbăneasa, Glodul Alb şi Fundoaia au numeroase izvoare. Situ! amintit se află la
o distanţă de cea. 3 km est de satul Vomiceni, pe malul drept inferior al râului lbăneasa, în apropiere de zona
sa de vărsare în Jijia. lbăneasa este alimentată în procent de 85% din precipitaţii atmosferice, cea mai mare parte a acestora cade când temperatura este peste 15 grade C. Apele lbănesei sunt îngheţate 100- 120
de zile pe an în intervalul noiembrie- martie.
Aşezarea de tip jos 18 este situată pe un promontoriu ce se pierde în zona inundabilă între smârcul
"La Morişcă" sau "La Lupu" şi un mic pârâiaş ce izvorăşte din dealul din preajmă pană la Podul lbăneasa,
pe partea dreaptă a D.J. 292 Săveni - Dorohoi, înconjurată de dealuri înalte- fortificată natural, au făcut
o uşor de apărat, abilităţile utilizării condiţiilor de mediu de către cucutenieni fiind bine cunoscute. Zona
aceasta oferea avantaje numeroase legate de căile de comunicaţie, resurse diverse şi bogate de subzistenţă, suprafeţe întinse de apă, bălţi, grinduri, teren favorabil agriculnarii, păduri bogate. Relieful zonei se
încadrează în aspectul general al Câmpiei Moldovei cu aspect colinar şi deluros 19 . Aşezarea a avut o
suprafaţă de cea. 6 ha, şi poate poate fi considerată mare 20 , însă după cum se cunoaşte a fost cercetată
parţial- doar in spaţiul aparţinând "Apelor Române", situ! suferind distrugeri cu ocazia construirii şoselei
Săveni - Dorohoi, şi in anii de inceput a constmirii barajului.
De-a lungul celor peste 125 de ani de cercetări a culturii Cucuteni, i-au fost dedicate numeroase
cercetări care au evidenţiat continua evoluţie a acestei civilizaţii. Acestor studii li s-au adăugat cele privind paleofauna, loturile analizate fiind de cele mai multe ori reduse numeric şi cantitativ, situaţie datorată probabil recoltărilor reduse, sau studierii unui număr restrâns de repere, ceea ce face ca acestea să nu
fie întotdeauna viabile 21 . Într-o situaţie diferită se află materialul arheozoologic de la Traian - Dealul
Fântânilor, care a beneficiat de un studiu atent din partea specialiştilor antropologi, lotul faunistic de 4007
resturi analizate fiind cel mai numeros la nivelul fazei A- 8 22 • Totalizarea datelor într-un raport cu caracter de sinteză a paleofaunei de la Traian Dealul Fântânilor indică superioritatea mamiferelor vânate, cu un
număr de 2384 resturi osteologice faţă de cele domestice cu 1623 de resturi, ceea ce presupune că necesarul de carne era obţinut prin vânătoare, animalele domestice, între care vitele deţin locul principal, fiind
crescute mai ales pentru lapte şi ca forţă de tracţiune.
Considerând aşezarea de la Vomiceni ca fiind apropiată în timp de cea menţionată, am găsit necesară o analiză a acestui aspect din perspectiva unei alte aşezări din aceeaşi fază.
Aşa cum reiese din succinta prezentare a zonei geografice a Vomiceniului, poziţionarea şi mări
mea aşezării, regimul hidrografic al râurilor din apropiere, condiţiile oferite de mediu erau prielnice dezvoltării economice a comunităţii cucuteniene, conducând tot mai mult Ia scăderea dependenţei omului faţă
de natură. Resursele oferite de solul de calitate, din punctul de vedere al practicării cultivării plantelor, cu
predispoziţie scăzută spre apariţia secetei, dat fiind nivelul apei freatice, a contribuit Ia o productivitate
Ghe. Gherman, Vorniceni, Însemnată vatră strămoşească, Botoşani, 2007, pp. 15- 16.
N. Zaharia, M. Petrescu Dimbovita, E. Zaharia, Aşezări din paleolitic până in sec. al XVIII-lea, p. 33; D. Monah, Şt.
Cucoş, Aşezările culturii Cucuteni, Piatra Neamt, 1985, p. 42.
19
Ghc. Ghcrman, op.cil., pp. 15-26.
20
D. Monah, Şt. Cucoş, op. cit., 1985, p. 49.
21
S. Haimovici, Que/ques problemes d'archeozoo/ogie concernant la cu/ture de Cucuteni, La Civilisation de Cucuteni
en conte:~:te europeen, laşi, 1987, pp. 157- 166; C. Bem, Traian Delul Fântânilor. Fenomenul Cucuteni A- B, Bucureşti, 2007, pp. 213-224.
22
O. Neerasov, S. Haimovici, "Notă asupra resturilor de faună descoperite in anul 1956/a Traian- Dealul Fântâni/or", în MCA 5,1959, pp. 217- 219; idcm, "Resturile de faună neolitică exhumate in cursul săpături/ar din campania
1957/a şantierul Traian", în MCA 6, 1959 b, pp. 179 -185; idcm, .,Studiul resturilor de faună, descoperite in 1959/a
Traian (Dealul Viei şi Dealul Fântânilor) ",în MCA 8, 1962, pp. 261 - 265; idem, .,Studiul resturilor de faună nea/itică deshumate la şantieru/ arheologic Traian", în MCA, 9, 1970, pp. 59- 66.
17
18
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Economia era dominată de creşterea animalelor, fapt evidenţiat de analizele paleofaunistice, în
aşezarea de Ia Vomiceni fiind determinate până la nivel de specie, 2574 de fragmente din care 2400
aparţin mamiferelor domestice, ce reprezintă 93,24% din materialul faunistic, ceea ce arată că economia
era dominată de creşterea animalelor domestice23 , iar restul de 174 aparţin mamiferelor sălbatice, adică
6,75% din fragmente, ceea ce indică faptul că vânătoarea era o ocupaţie secundară, procente neântâlnite
în nici o altă aşezare cucuteniană24 până acum. Măsurătorile efectuate relevă faptul că vitele, care deţin
dealtfel primatul cu un procent de 55,86%, aveau dimensiuni destul de mari, fragmentele osoase indică
valori mai mari comparativ cu alte staţiuni din aria culturii Cucuteni 25 . Suinele ocupă următorul loc cu un
procent de 21,71%, determinate probabil de abundenta hranei din pădurile aflate în apropiere. Pe locul
trei ca frecvenţă se situează ovicaprinele cu un procent de 14,4%, între care ovinele au o prezenţă ceva
mai ridicată. Procentul ridicat de animale domestice semnalat Ia Vomiceni ar putea sugera nu doar preocuparea pentru creşterea acestora, dar posibilitatea utilizării acestora ca marfă în cadrul schimburilor intertribale. Vânătoarea era, de asemenea, un mijloc de exploatare a resurselor naturale, dar într-un procent
redus, cum se constată din studiul resturilor faunistice. Dintre mamiferele sălbatice pe primul loc se situează Cervus Elaphus - talia acestei specii fiind mult mai mare în raport cu alte staţiuni eneolitice, şi deasemenea mai mare decât cea din neoliticul Europei Centrale, probabil datorită masivelor de pădure extinse din zonă, ce au creat un biotop favorabil acestei specii. Mistreţul - Sus scrofa ferus - găsea condiţii
foarte bune în pădurile de foiase, cu o talie destul de mare, se situează pe locul doi ca frecvenţă. Urmează
apoi Capreo/us Capreolus, Bos Primigenius, Alces Alces care preferau zonele de lizieră cu ierburi înalte.
Locuinţele trainice de lemn au asigurat confortul termic al locuitorilor mai ales în anotimpul rece,
ceea ce confirmă pe deplin procesul de sedentarizare al comunităţilor cucuteniene din această zonă. Este
evident că toate aceste activităţi au contribuit la modificări considerabile ale habitatului prin defrişări, cu
consecinţe ecologice, desigur. Abundenta alimentaţiei va fi contribuit cu siguranţă la creşterea speranţei
de viaţă a indivizilor. După cum rezultă din materialul arheologic, ocupaţiile atât de diverse pe care le
desfăşura omul presupunea foarte mult efort fizic, regăsit şi în aspectul robust al resturilor osteologice
umane (patru vertebre, un radius, trei falange, un femur) descoperite în trei gropi din aşezarea de la Pod
lbăneasa, ce aparţin unor indivizi de 40 şi 60 de ani 26 • În acţiunile întreprinse de comunitatea cucuteniană
de aici se observă preocuparea omului pentru ziua de mâine - fie pe plan material, fie pe cel spiritual.
Aceste caracteristici principale ale sitului de la Vomiceni pot să dea o imagine complexă în ideea înţele
gerii fenomenului de neolitizare din această aşezare. Regăsim aici atât aspecte regionale cât şi particulare
ale acestui proces din partea de N - E a României.
Viaţa comunităţilor preistorice a fost în mod determinant legată de mediul înconjurător, supravieţuirea şi calitatea vieţii impunând o permanentă adaptare, înnoire, schimbare în scopul exploatării resurselor
existente, a transformării mediului spre asigurarea resurselor pe o bună perioadă de timp. Complexitatea
societăţii umane poate fi descifrată prin identificarea trăsăturilor în cadrul natural în care au trăit comunităţi le preistorice, dar în mod sigur şi de o anumită tradiţie ce a avut deasemenea rol decisiv. În acest stadiu
al cercetărilor, datele arheozoologice ne permit reconstituirea vieţii comunităţilor cucuteniene, stabilirea
ponderii diferitelor ocupaţii (creşterea animalelor, agricultura, culesul, pescuitul, vânătoarea, meşteşugurile).
Totodată plecând de la aceste date putem aproxima caracteristicile climei ca fiind favorabile dezvoltării
agriculturii şi aprecia existenţa întinsă a pădurilor în această zonă. Datele arheozoologice ne permit să
reconstituim fie şi parţial imaginea vieţii comunităţii preistorice de aici, în stabilirea ponderii diferitelor
ocupaţii în cadrul sistemului economic şi de asemenea Ia conturarea mediului climatic, vegetal, în care
vieţuiau. În cadrul strategiilor de subzistenţă, aşa cum am mai precizat, vânătoarea ocupa un loc secundar.
Nu au fost amintite ca fiind prezente resturi osteologice ale unor animale sălbatice camivore, ce vor fi fost
vânate pentru a nu produce pagube, ale căror corpuri probabil au rămas pe locul unde au căzut nefiind
comestibile, în gropile menajere fiind aruncate doar resturile de la bucătărie. Nu se poate preciza dacă vânătoarea se făcea după anumite principii care să privească conservarea anumitor specii, sau o anume perioadă din an în care se desfăşura.
Agricultura a jucat şi ea un rol important în economia comunităţii. Diversitatea de micromedii, teAxioma potrivit c!!.reia de fapt nu animalele au fost domesticite, ci animalele I-au domesticit pe om se potriveşte
de la Vomiceni.
24
E. Comşa, .. Creşterea animalelor domestice in neolitic", în H, 1983, pp. 51 - 70; S. Haimovici, Qulques problemes
d'archeozoologie concernant la cu/ture de Cucuteni, La civilisation de Cucuteni en contexte europeen, Iaşi, 1987.
25
A. Ungureanu, .. Studiul materialului arheozoologic provenit din aşezarea eneolitică de la Vorniceni Pod lbăneasa ",
în CRA, 2002, Campania 2001, p. 337; idem, Arheozoologia actualului jud. Botoşani (teză de doctorat sustinutA în
anul 201 O, manuscris).
26
Determinarea apartine doamnei Georgeta Miu, c!!.reia îi multumim pe această cale.
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renurile fertile cu strat gros de cemoziom mai ales în zona de platou, apropierea de apă, confirmă practicarea sa de către comunitatea cucuteniană de aici. Dispunând de o suprafaţă de teren liber, obştea putea
practica o agricultură cu caracter ciclic. Deşi nu au fost descoperite depozite de seminţe, amprentele de
graminee probează creşterea acestor plante la Vomiceni. Pentru necesităţile curente - ca material de
construcţie, combustie, unelte, arme, lemnul a fost utilizat pe scară largă. În mod necesar lemnul era adus
din pădurea aflată în apropiere. Chiar dacă terenul era iniţial acoperit de păduri, practicarea intensivă a
agriculturii a impus defrişarea unor noi terenuri. De asemenea numărul mare de vite necesita eliberarea
unor suprafeţe pentru păşune, în detrimentul pădurilor. Un alt aspect important ce defineşte mediul acestei
aşezări este dat de diversitatea de micromedii, existenţa unei zone mlăştinoase, prielnică creşterii stufului
şi papurii, ambele utilizate la construcţii. Acest perimetru oferea comunităţii şi o zonă din care puteau
procura uşor hrană - peşte, scoici, melci, păsări de baltă, amtibieni în anotimpul cald. Aceste date sunt
indirecte şi parţiale, din studierea economiei aşezării făcută pe baza resturilor faunistice, a amprentelor de
plante şi seminţe.
În cadrul revoluţiei neolitice, omul devenit producător al mijloacelor de producţie de subzistenţă,
constatăm şi în aşezarea de la Vomiceni un inventar deosebit de bogat. Analiza uneltelor indiferent de
natura lor demonstrează o continuă evoluţie a prelucrării uneltelor, a procedeelor tehnice, factori de importanţă primordială în procesul dezvoltării societăţii omeneşti 27 • Recentele cercetări întreprinse evidenţi
ază faptul că civilizaţia Cucuteni cunoaşte o perioadă de inflorire a tehnicii de prelucrare a pietrei, silexului,
osului şi cornului. Dată fiind apropierea de carierele de silex de Prut- fumuriu, negru, brun, cenuşiu, dar
şi de culoare vineţiu închis din zona Nistrului mijlociu, majoritatea uneltelor sunt realizate din acest tip de
silex superior, într-un număr important 28 . În general materialul brut era adus şi prelucrat "în atelierele"
din aşezare, lucru dovedit de existenţa acestora, dar şi de prezenţa nucleelor de silex descoperite, de mulţimea aşchiilor rezultate de la cioplirea uneltelor de silex, diversitatea tipologică a acestora, tipurile de
unelte şi arme fiind specifice unei economii complexe. Privind în ansamblu repertoriul uneltelor de silex,
deosebim forme cu diferite întrebuinţări, de dimensiuni mari, mijlocii şi mici: lame - cuţit, străpungă
toare, vârfuri de săgeată, şi de suliţă, răzuitoare, gratoare, racloare, nuclee şi chiar topoare de silex.
Cât priveşte uneltele de piatră, material ce se găseşte mult mai uşor, constatăm şi aici o evoluţie
tehnică, mai ales în prelucrarea uneltelor şlefuite şi lustruite, utilizându-se o gamă variată de roci pentru
producerea uneltelor. Enumerăm dintre acestea: gresii silicioase, mame, granit şi chiar bazalt. În cadrul
inventarului obiectelor litice un loc de frunte îl ocupă râşniţele de mână confecţionate din pietre de râu,
prezente în toate locuinţele, în gropi, iar în L Il, o râşniţă fixă cu gardină. Din acelaşi tip de rocă de natură
sedimentară- gresii silicioase, sunt făcute frecătoarele. Din repetoriul pieselor de piatră, un loc de frunte
îl ocupă topoarele ce cuprind o gamă variată ca material, forme şi dimensiuni, confecţionate din mamă,
granit şi bazalt. Din categoria dălţilor s-au găsit doar două exemplare. Diversitatea uneltelor de silex,
piatră, deşeurile de prelucrare, tehnicile de prelucrare - retuşare, cioplire, şlefuire, dovedesc existenţa
unor meşteri specializaţi ai comunităţii.
Pentru grupul de obiecte confecţionate din os şi corn s-a utilizat material de la animale diverse:
bovidee, ovine, variate ca forme, dimensiuni, utilizare. Sunt bine documentate uneltele de os: împungă
toare, ace, spatule, unelte folosite la omat şi netezit vasele de lut şi statuetele. Cât priveşte pe cele realizate
din corn, putem afirma că acest material a cunoscut o largă utilizare, dovada în acest sens tiind diversitatea tehnică şi tipologică a uneltelor, două ateliere de prelucrare a cornului de cerb (în L8 şi L 16), deşeuri le
de prelucrare, coarnele de cerb fragmentare. Pe lângă obişnuitele unelte realizate din corn de cerb săpăligi, brăzdare de plug, s-au mai găsit batoane - retuşoare, plantatoare, mânere, instrumente de corn cu
urme de culoare utilizate Ia pictarea vaselor, recipiente, ciocane şi manşoane. Surprinde însă lipsa totală a
fusaiolelor şi a greutăţilor de lut ars, acestea putând fi suplinite însă cu succes de obiecte de acelaşi tip
realizate din materiale perisabile.
În aşezarea de Ia Vomiceni sunt prezente unelte şi arme de aramă. Fără a fi numeroase, acestea
vorbesc despre progresele tehnice înregistrate în domeniul metalurgiei aramei în cadrul civilizaţiei Cucuteni. Au fost descoperite ace cu secţiune rotundă, cu şi fără ureche, străpungătoare şi un fragment de topor. Cu siguranţă au existat unelte, recipiente şi arme din lemn, însă materialul tiind perisabil s-au distrus.
Dovada prelucrării lemnului sunt construcţiile, amprentele păstrându-se în lut. Există replici ale pieselor
de mobilier, realizate în lut - de tipul tronurilor, scăunelelor, analogiile etnografice susţinând aceasta. Cu
siguranţă din lemn se puteau face o gamă largă de unelte folosite în agricultură, arme de vânătoare, pescuit,
tors, ţesut, piese de mobilier, mijloace de transport. De asemenea s-au bucurat de atenţie şi celelalte mateAl. Păunescu, Evoluţia uneltelor şi annelor de piatră cioplită descoperite pe teritoriul României, Bucureşti, 1970, p. 53.
D. Boghian, .. Unele consideraţii asupra utilajului litic al comunităţilor Precucuteni- Cucuteni- Tripolie ", în Cucuteni
aujourd' hui, Piatra Neamţ, 1996, pp. 277- 342.
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riale existente: pieile, fibrele textile animale şi vegetale, prelucrarea acestora având beneficiul îmbunătăţirii
vieţii. La toate acestea adăugăm meşteşugul care i-a consacrat pe cucutenieni, ca fiind cei mai de seamă
ceramişti din preistoria românească şi europeană. Fără a intra în detalii, facem aprecierea asupra evoluţiei
pe care o cunoaşte tehnica deosebită în prepararea pastei, modelarea şi arderea vaselor. Cucutenienii de la
Vomiceni dovedesc un apetit aparte pentru perfecţionare şi diversificarea formelor vaselor. Toate
componentele demonstrează capacitatea ceramiştilor de aici în stăpânirea secretelor legate de prepararea
pastei, modelare, ardere, omamentare, progrese notabile faţă de faza anterioară, ce prezintă aşezarea ca
fiind un centru important de producere a ceramicii.
Inventarul bogat din unele locuinţe, în contrast cu cel al altora, construcţiile mari şi solide alături
de cele de dimensiuni modeste, prezenţa ceramicii de prestigiu de mare frumuseţe şi diversitate, sunt argumente în favoarea existenţei unei departajări sociale în cadrul acestei comunităţi. Aspectul infloritor al
aşezării rezultă din numărul mare de unelte existente în aşezare, de permanenta preocupare pentru diversificarea şi perfecţionarea lor, numărul mare de resturi osteologice (cercetate parţial)- argument în favoarea
creşterii unui număr mare de animale, şi poate o încercare de ameliorare a raselor de animale domestice,
dacă luăm în considerare faptul că resturile faunistice ale acestora sunt sensibil mai mari comparativ cu
cele din alte aşezări cucuteniene, dezvoltarea agriculturii, diversitatea manifestărilor de artă, preocupările
legate de viaţa spirituală. Stratul gros de cultură indică o aşezare de durată, firesc pentru această perioadă
de dezvoltare economică, socială, în condiţii de climă şi mediu prielnice vieţii în această zonă de N-E a
României.
Aceste succinte date referitoare la aşezarea cucuteniană de la Vomiceni, aduc în atenţie aspecte ale
unei unităţi geografice distincte, economice, menite să evidenţieze neolitizarea acestui spaţiu cu atribute
ce o diferenţiază în parte de alte aşezări cucuteniene contemporane ei. Materialul arheologic de o mare
bogăţie şi varietate relevă o aşezare prosperă ce oferă ocazia studierii complexe a manifestărilor din sfera
culturii materiale, spirituale, a evoluţiei acestei comunităţi din N - E României în eneolitic. Cu siguranţă
că factorii de ordin local determinati în parte de condiţiile de mediu, de o anume tradiţie, au avut un rol
decisiv în dezvoltarea sa. Lucrarea monografică ce-i va fi dedicată aşezării de la Pod Ibăneasa va suplimenta informaţiile referitoare la manifestările din sfera culturii materiale şi spirituale, a evoluţiei acestei
comunităţi eneolitice din jud. Botoşani.

L'HABIT AT ENEOLIQUE CUCUTENIENNE
DU VORNICENI, BOTOŞANI, ROMANIA

L'article presente aspects de ('habitat eneolique cucutenienne du Vomiceni, Botoşani, Romania en
se consentrant sur le process du neolithiasion cet espace. Avec toutes ses caracteristiques, 1' economie de
cette communaute agro-pastorale est l'un de subsistance, comme le montre l'etude paleo faunistique, axee
sur la croissance et l'exploitation des animaux domestiques, l'agriculture et, subsidiairement, sur
l'exploitation des autres ressources.
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UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND TIPOLOGIA ŞI DISTRIBUŢIA AŞEZĂRILOR
CUCUTENI (FAZA A-B) ÎN CÂMPIA JIJIEI SUPERIOARE ŞI A BAŞEULUI
Problematica aşezărilor cucuteniene este una deosebit de complexă, mai ales în condiţiile în care,
locuitorii acestor comunităţi acordau o deosebită atenţie alegerii locului de întemeiere, organizării
spaţiului intern, dar şi fortificării, apărării acestuia. Cercetările din ultima perioadă, mai ales cele de
natură interdisciplinară, au completat destul de mult imaginea noastră asupra constituirii, existenţei, dar şi
a continuităţii de locuire în cadrul aşezărilor, dat fiind faptul că se observă tot mai constant această
caracteristică de a păstra acelaşi areal de locuire, de-a lungul etapelor evolutive, uneori cu mici deplasări.
Alegerea teritoriului viitoarei aşezări, deci a habitatului în totalitatea sa, care presupunea nu doar
locuinţele propriu-zise, ci şi terenul adiacent, destinat activităţilor comunitare, era un pas important ce determina în mare măsură natura acesteia, dezvoltarea sa economică şi mai ales rolul său în cadrul relaţiilor
de schimb intercomunitar. Cu siguranţă, resursele naturale aveau un cuvânt de spus în această ecuaţie,
distanţa faţă de acestea determinând în mare măsură alegerea locaţiei viitoarei aşezări. Apa potabilă necesară atât oamenilor cât şi animalelor, hrana vegetală şi animală, lemnul pentru foc şi construcţii, argila
pentru meşteşuguri şi locuinţe, surse de sare sau terenuri sărăturate (pentru creşterea vitelor), sunt doar
câteva dintre resursele cele mai importante ce trebuiau găsite în imediata apropiere a aşezărilor pentru
asigurarea unei permanente şi continuităţi a activităţilor cotidiene. Supravieţuirea şi durata de viaţă a
comunităţii depindea în mare măsură de stabilitatea acestor resurse, cât şi de corelarea acestora cu caracteristicile geografice ale locului ales.
S-a observat că, în general, aşezările au roit şi şi-au menţinut o puternică continuitate a locuirii în
jurul acelor zone unde se întâlneau, în paralel, atât resursele prime necesare existenţei zilnice, enumerate
mai sus, cât şi acelea pe care le putem numi "strategice", determinante în relaţiile de schimb, ca şi cele
necesare confecţionării anumitor categorii de unelte: silexul, arama, sarea, pigmenţii de culoare etc. Este
şi cazul anumitor zone din Câmpia Jijiei Superioare şi a Başeului, cum ar fi cele din jurul depozitelor de
silex din nordul Moldovei de la Mitoc, Ripiceni şi Ştefăneşti, care au favorizat, cu siguranţă, dezvoltarea
anumitor tipuri de meşteşuguri, dar şi a unor raporturi economice complexe de schimb intertriba1 1.
Formele de relief sunt un alt criteriu de selecţie a unei locaţii pentru constituirea unei aşezări cucuteniene. De obicei, aşezările se găsesc pe promontoriile teraselor cu altitudini variate din imediata apropiere a unor cursuri de apă, dar sunt prezente şi pe interfluvii, grinduri sau chiar pe insule2 . Poziţionarea
aşezărilor a fost şi unul din criteriile de clasificare a tipurilor acestora, diferenţiindu-se trei mari categorii:
joase, medii şi înalte. Din păcate, o astfel de încadrare, funcţie doar de o înălţime relativă este insuficientă,
considerându-se necesar, pe bună dreptate, să se ţină cont şi de o poziţionare generală a aşezării (dominantă, apărată natural etc.), faţă de zona geografică înconjurătoare.
Pentru Câmpia Jijiei Superioare şi a Başeului, am încercat (în măsura posibilităţilor) să facem o
astfel de încadrare a aşezărilor fazei Cucuteni A-B repertoriate, ţinând cont atât de poziţia şi altitudinea
lor relativă faţă de cursul de apă apropiat, cât şi de configuraţia terenului înconjurător. Astfel, am împărţit
aşezările, funcţie de relieful constatat, în trei mari categorii:
1) aşezările situate pe terasele inferioare ale apelor sau în zone joase de relief;
2) aşezările situate pe pante de deal sau platouri de înălţime medie;
3) aşezări situate pe înălţimi dominante, proeminente de teren, creste înalte.
înşişi

NumAr aşezAri
Procentaj
25,75%
17
24
36,36%
24,26%
16
13,63%
9
66
100%
Tabelull
Repartiţia numerică şi procentuală a staţiunilor Cucuteni A-B din Câmpia Jijiei Superioare
şi a Başeului, în functie de formele de relief

FormA de relief
terasele inferioare ale apelor, zone joase de relief
pante de deal sau platouri de înălţime medic
înălţimi dominante
Neprecizatc
TOTAL

1
D. Boghian, .. Unele consideraţii asupra fazei A-8 în contextul civilizaţiei cucuteniene ", în Cucuteni 120- Valori universale (cds. N. Ursulcscu, C.-M. Lazarovici), laşi, 1996, p. 179.
2
D. Monah, Şt. Cueoş, Aşezările culturii Cucuteni din România, laşi, 1985, p. 42.
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Din totalitatea aşezărilor repertoriate de noi în această zonă (66), doar pentru un număr de 57
dintre ele am reuşit să obţinem date de poziţionare sigure şi să realizăm o încadrare în aceste tipare.
Din datele astfel obţinute, putem constata că pentru aşezările cucuteniene de fază A-B, cunoscute
până în prezent, din Câmpia Jijiei Superioare şi a Başeului, forma preferată de relief este cea a pantelor
line de deal sau a promontoriilor de înălţime medie (36,36 %), situate de cele mai multe ori în imediata
vecinătate a cursurilor de apă. În majoritatea cazurilor, poziţia era aleasă cu mare grijă, în aşa fel încât,
chiar dacă nu era situată în punctul cel mai înalt al zonei, asigura totuşi o vizibilitate foarte bună pentru
prevenirea unor atacuri prin surprindere. În acelaşi timp, chiar şi pentru aşezările aflate pe forme înalte de
relief, se prefera găsirea unor soluţii de fortificare naturală, folosindu-se versanţii abrupţi pentru asigurarea securităţii comunităţii respective.
Pe de altă parte, numeroase sunt şi aşezări le care sunt situate în zonele joase ale câmpii lor din vă
ile râurilor (25,75%), unde condiţiile pentru cultivarea plantelor erau cele mai prielnice. Se prea poate că
aceste condiţii, care să asigure buna desfăşurare a activităţilor agricole şi de păşunat, au prevalat în alegerea terenului unei aşezări, în defavoarea funcţiilor defensive. Cu siguranţă, existau şi alţi factori care să
contribuie la apărarea comunităţilor umane din această zonă. Ne gândim la faptul că s-a observat o comasare a aşezărilor de dimensiuni mai mici într-un astfel de perimetru cu resurse bogate, probabil, tocmai
pentru a face faţă mai uşor unor eventuale atacuri. Şi în spaţiul pruto-nistrean au fost semnalate astfel de
fenomene pentru faza Cucuteni A-B, când la unele aşezări, precum cele ale grupului Soloneţ (Rep. Moldova), se observă un proces de concentrare, ele poziţionându-se la o distanţă mică, de 3-6 km una faţă de
cealaltă (situaţie semnalată şi în spaţiul tripolian pentru grupul de aşezări de la Vesiolokutski,
Predilecţia pentru ocuparea formelor joase de relief este constatată şi în cazul altor zone învecinate, cum ar fi Bazinul Bahluiului, preferinţă păstrată, de altminteri, pe durata tuturor etapelor evolutive
ale civilizaţiei cucuteniene şi care poate fi pusă în legătură cu specificul agrar al acestor comunităţi, bazat
pe exploatarea terenurilor aluvionare, dar şi pe păşunatul din lunci le râurilor4 . Pe de altă parte, nu putem
nega nici existenţa unor aşezări poziţionate pe forme foarte înalte de relief, cum ar fi cazul aşezării din
etapa A-B 2 de la Movila Măgurii, din Basarabia, situată la o altitudine de cea. 380 m, pe o poziţie dominantă, de unde se putea observa întreaga zonă pe distanţe de zeci de kilometrt
O altă formă de clasificare a aşezări lor este şi ea, la rândul său, legată de poziţionarea geografică a
acestora şi de limitele determinate de un cadru natural dat: a) aşezări compacte - amplasate pe o formă
de teren bine delimitată (promontoriu, fragment de terasă, interfluviu, grind, insulă), având în mare măsu
ră un teritoriu delimitat natural, completat uneori de un sistem artificial defensiv; b) aşezări răsfirate
cele aflate pe locuri deschise, fără o delimitare naturală sau artificială clară 6 . Din păcate, o statistică în
acest sens este greu de realizat, datorită lipsei săpăturilor sistematice şi exhaustive, sau a prospecţiunilor
efectuate direct pe teren (geomagnetism, fotografie aeriană etc.).
Dimensiunea aşezări lor constituie un alt factor ce a dus la o clasificare a acestora, distingându-se,
în general, câteva mari categorii: a) aşezări mici (sub 1 ha); b) mijlocii (1-2 ha); c) mari (2-5 ha); d)
foarte mari (peste 5ha)7 sau e) aşezări gigantice (zeci sau chiar sute de ha)8 . Şi aici informaţiile sunt
insuficiente pentru a face nişte încadrări sigure, acestea fiind de cele mai multe ori doar estimative, pe
baza materialului arheologic găsit la suprafaţă. Totuşi, o metodă interesantă este şi cea a folosirii imaginilor
obţinute din satelit, care pot fi elocvente uneori, in cazul în care resturile aşezări lor se află mai la suprafaţă şi sunt vizibile în fotografia aeriană, atât pentru determinarea dimensiunilor acestora, cât şi pentru organizarea lor internă (dispunerea locuinţelor) (fig. 1). Din aceste imagini, corelate cu informaţiile obţinute
din săpături şi cercetări de suprafaţă, observăm, totuşi, că majoritatea aşezărilor au dimensiuni cu valori
situate între 3-7 ha, ceea ce ne determină să credem că limita dimensională pentru aşezările mari şi foarte
mari trebuie extinsă peste valorile menţionate mai sus (probabil valorile cuprinse între 2-5 ha ar trebui
considerate ca fiind specifice aşezărilor medii şi nu mari). Această constatare o întâlnim şi la unii cercetă
tori din spaţiul tripolian, care observă o mărire a suprafeţei aşezărilor începând cu perioada de mijloc a
civilizaţiei Cucuteni- Tripolie, suprafeţe ce depăşesc deseori 10-20 ha9 .
I. Palaguta, ,,Aşezări ale culturii Cucuteni-Tripolie evoluate din bazinul de mijloc al r. Soloneţ", în RArh, nr. 2, 1998,
p. 106.
D. Boghian, Comunităţile cucuteniene din bazinul Bahluiului, Suceava, 2004, p. 57, tabel Il.
5
V. Bicbacv, "Cercetările arheologice de la Rezina şi Movila Măgurii din anul 1995", în Pyretus, Il, Ungheni, 2006, pp. 52-56.
6
D. Monah, Şt. Cucoş, op. cit., p. 43.
3

4

7

Ibidem.
Ibidem, p. 44; V. Sorochin, .. Modalităţile de organizare a aşezărilor complexului cultural Cucuteni- Tripolie", în
ArhMold, XVI, 1993, pp. 69-86; C.- M. Lazarovici, Ghc. Lazarovici, Arhitectura neoliticului şi epocii cuprului din
România, voi. Il, laşi, 2007, pp. 173-176.
9
M. Vidcjko, Putesestvie v tripo/'skij mir, Kiev, 2005, pp. 306-308.
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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este iarăşi un factor foarte variabil de la aşezare la aşezare, care poate fi influenţat cu siguranţă şi de tipologia acestora, de spaţiul aferent sau de poziţionarea geografică.
Din punct de vedere al organizării interne, putem vorbi de o adevărată planificare şi structurare a
aşezărilor, locuinţele acestora fiind organizate după următoarele modele: în cerc sau oval, în şiruri paralele şi în grupuri. Există şi cazuri când constatăm şi o organizare a locuinţelor în semicerc sau având un
contur cvasi-circular, dar şi aşezări ce nu au o ordine prestabilită a acestora, încadrându-se, probabil, mai
mult în categoria celor răsfirate. Aşezarea cucuteniană de la Scutari-La Gheţărie (fig. 1/3) pare a avea o
astfel de dispunere în semicerc, dată probabil de existenţa unei structuri artificiale de apărare, sub formă de
jumătate de arc, ce este întreruptă de albia abruptă a unui pârâu, aşa cum rezultă din imaginea din satelit.
Organizarea locuinţelor în cercuri pare a fi forma predilectă utilizată de comunităţi le cucuteniene
de fază A-B din Câmpia Jijiei Superioare şi a Başeului. Ea a fost până în prezent documentată în cadrul
tuturor săpăturilor de amploare din această regiune. Astfel, la Corlăteni (fig.2), a fost identificată ca
urmare a săpături lor arheologice din perioada 1949-1950, şi mai apoi confirmată prin campania din 1951,
ipoteza grupării ansamblului de locuinţe în cerc, în jurul unei "pieţe" centrale 10 . Aceeaşi modalitate de
organizare este aproape sigură şi în cazul aşezării de la Vorniceni-Pod lbăneasa, unde locuinţele au fost
dispuse după un plan prestabilit, existenţa unor elemente de sistematizare a locuinţelor în planul aşezării
fiind evidentă 11 . Aici modul de dispunere a locuinţelor are anumite particularităţi, fiind unul grupat, în
semicerc, sau chiar alcătuind un cerc. Din cele 17 locuinţe cercetate, trei sunt de mai mari dimensiuni, în
jurul cărora sunt grupate altele mai mici (fig. 3). De obicei, distanţa dintre aceste locuinţe satelitare faţă
de locuinţa mare, sau una faţă de alta, este de cea. 3-4 m (astfel de grupări de locuinţe au fost observate şi
în cadrul aşezării de fază Cucuteni A-B de la Traian-Dealul Fântânilor) 1 • În acelaşi timp, se remarcă, în mod
evident, poziţia centrală a locuinţelor mari, fiind probabilă o ierarhizare internă axată pe grade de rudenie.
Arheolob'lll Maria Diaconescu, cea care a afccnmt săpăturile, consideră ca fiind neîndoielnic faptul
că aceste locuinţe mai mari au avut un rol social important în cadrul aşezării şi au aparţinut conducătorilor
acestei comunităţi, în timp ce celelalte constmcţii pot fi atribuite familiilor obişnuite. În interioml acestui
arc, s-a rezervat un spaţiu destul de mare, derivat tocmai din această dispunere circulară a construcţiilor,
folosit probabil pentru adunări, diferite manifestări sau poate pentru ocrotirea animalelor pe timpul nopţii.
Din această zonă centrală au rezultat, în urma săpăturilor, foarte puţine materiale cucuteniene (informaţii
furnizate de autoarea săpăturii, Maria Diaconescu, în comunicarea cu titlul: "Unele aspecte cu privire la
construcţiile din aşezarea cucuteniană de la Vorniceni, Pod Ibăneasa", susţinută în cadrul Sesiunii
Naţionale de Comunicări Ştiinţifice de la Bârlad, mai 2011).
Dispunerea în semicerc, rezultată din planul locuinţelor de la Vorniceni, este datorată faptului că
această aşezare a fost săpată în proporţie de 30-40%, restul de locuinţe necercetate sau distruse în timp,
completând, probabil, porţiunea de cerc lipsă, în condiţiile în care formele de relief din acea zonă (panta
lină a unui deal) nu dau de bănuit că ar fi putut întrerupe această manieră de organizare. Aceeaşi modalitate de organizare în cerce vizibilă şi la alte aşezări din această zonă, precum cele din fig. 1/1-4 (ScutariLa Gheţărie s.a.), dar şi în aşezări precum Traian-Dealul Fântânilor (cel puţin pentru o primă etapă de
evoluţie, în cuprinsul primului şanţ, ulterior ele fiind organizate în grupuri), sau Kli§~ev, Veselij Kut,
Nebelivka, Gorda§ivka ş.a. din spaţiul tripolian.
Pentru spaţiul dintre Prut şi Nistru o astfel de dispunere în cerc a fost constatată în cazul aşezărilor
de fază A-B de la Cotiujenii Mici, Ochiul Alb- "La Rămăzan" şi cea de la Iablona 1 (fig. 4). Aici, locuinţele sunt poziţionate în două cercuri concentrice, fiind grupate într-un număr ce variază de la trei la şapte
în jurul unei curţi 13 •
Cu siguranţă, numărul mic de aşezări cercetate pentru faza Cucuteni A-B - Tripolie BI-BII nu ne
îngăduie să ne pronunţăm decât în mică măsură asupra modalităţilor acestora de organizare a spaţiului intern. Dar, considerăm că dispunerea circulară continuă să fie fie forma preferată de amplasare a locuinţelor de-a lungul tuturor etapelor de evoluţie în cadrul civilizaţiei cucuteniene.
Fortificarea aşezări/ar cucuteniene din această perioadă este o altă problemă greu accesibilă, datorită absenţei aşezărilor bine cercetate. Pentru faza Cucuteni A-B avem informaţii despre existenţa unor
şanţuri doar pentru patru aşezări: Traian-Dealul Fântânilor, Cucuteni-Dâmbul Morii, Dobreni şi Mân10

de

locuinţe

1. Nes tor el a/ii, ,,Săpăturile de pe şantierul Valea Jijiei ", în SCIV, II, 1, 1951, p. 68.

Diaconescu et a/ii, Vomiceni,jud Botoşani. Punct: Pod lbăneasa, Cronica, Campania 2007,2008, pp. 330-331; "Vomiceni,
Botoşani. Punct: Pod lbăneasa, Cronica, Campania 2008", în Valahica, XXI-XXII (2008-2009), Târgoviştc, 2009,
pp. 359-360; Vomiceni,jud Botoşani. Punct: Pod lbăneasa, Cronica, Campania 2010, Sibiu, 2011, pp. 244-245.
12
C. Bem, Traian Dealul Fântânilor:fenomenul Cucuteni A-B, Târgovişte, 2007, p. 143.
Il O. Chilie, .. E/ements d'habitat de la periode Cucu/eni A el Cucuteni A-B de /'espace prutfHinistreen ", în Etabi/issements el
habitations pn!historiques. Structure, organiza/ion, symbo/e, laşi, 2008, (eds. V. Chirica, M.-C. Văleanu), p. 295, fig. 1.
11
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Anton. Dintre acestea, doar cea de la Mândreşti este situată în Cârnpia Jijiei Superioare şi
a Başeului, având trei dintre laturile aşezării apărate natural, de pante abrupte, iar în zona deschisă se
poate presupune existenţa unui şanţ 14 • Fără să insistăm prea mult asupra acestei probleme, din motivele
expuse mai sus, revenim totuşi asupra opiniei noastre de fortificare în mod natural a aşezărilor de fază
Cucuteni A-B, prin dispunerea acestora în zone cu bună vizibilitate şi, atunci când era posibil, având laturi apărate de elemente naturale (pante abrupte, cursuri de apă etc.) De asemenea, apărarea se putea realiza prin conlucrarea mai multor aşezări-satelit. Totuşi, nu este exclus să se descopere în viitor mai multe
elemente de fortificare în cadrul unor aşezări cucuteniene din zona vizată, mai ales în condiţiile în care
astfel de elemente pot fi predictibile prin vizualizarea unor imagini, precum cea din fig. 113, unde, în
cadrul aşezării de Ia Scutari-La Gheţărie, se observă urma unui şanţ, probabil de formă semicirculară, ce
delimitează teritoriul acesteia până la confluenţa cu pârâul din josul său. Deocamdată, nu am reuşit să facem decât mici cercetări perieghetice în această zonă, care nu ne-au permis să confirmăm sau nu existenţa
acestui element de fortificare.
În acelaşi timp, este posibil să fi existat în cadrul aşezări lor cucuteniene şi alte modalităţi de fortificare, cum ar fi un simplu gard alcătuit din pari şi împletitură de nuiele, cu funcţie de împrejmuire, sau
palisade de lemn, care, datorită perisabilităţii materialului lemnos, nu au rezistat trecerii timpului. Acest
sistem de împrejmuire ar fi fost foarte util mai ales pentru aşezările cucuteniene aflate pe forme joase de
relief. Nici pentru teritoriul de la est de Prut nu avem informaţii pentru existenţa unor aşezări fortificate,
chiar dacă acestea abundă în faza Cucuteni A.
Nu putem exclude nici ipoteza, vehiculată de unii cercetători, a interpretării "fortificaţiilor" ca
elemente de separare, de despărţire a interiorului comunităţii de exteriorul necunoscut, a sacrului de profan15. Acest lucru este valabil în condiţiile în care s-a demonstrat, cel puţin în cazul câtorva aşezări, că
şanţul a fost săpat înaintea construirii locuinţelor, ca un element de demarcare a teritoriului acestora.
Un alt aspect care ar trebui menţionat la final ar fi cel legat de densitatea distribuţiei aşezărilor din
Câmpia Jijiei Superioare şi a Başeului. Observaţia cea mai interesantă, care reiese şi din reprezentarea
cartografică a fig. 5, este aceea că în jumătatea sudică a Câmpiei Jijiei Superioare şi a Başeului nu au fost
descoperite până în prezent decât şase aşezări din această perioadă, de zece ori mai puţine decât în partea
sa nordică (unde au fost repertoriate 60 de aşezări), iar în zona sud-centrală - nici o aşezare. Explicaţia
acestei discrepanţe atât de mari ţine, probabil, atât de intensitatea mai mare a cercetărilor de teren efectuate în jumătatea nordică a judeţului Botoşani, mai ales cu ocazia amenajărilor unor cursuri de apă, cât şi
de resursele mari de materii prime (silexul de Prut), condiţiile naturale prielnice sau reţeaua hidrografică
mai bogată, ce sunt situate tot în această zonă.
O altă observaţie interesantă pe care o facem studiind harta distribuţiei aşezărilor de fază A-B,
este cea a existenţei unor aglomerări sau grupări ale acestora, în anumite regiuni ale Câmpiei Jijiei Superioare şi a Başeului. Astfel, observăm şapte astfel de zone unde densitatea aşezărilor cucuteniene de fază AB variază între cinci puncte (în cinci zone) şi nouă puncte (două zone), într-un perimentru relativ restrâns,
de 50-100 km 2 şi aflate Ia distanţe cuprinse între 1 şi 5 km (fig. 6). Acestea sunt: perimetrul Drăguşeni Mileanca - Silrata Drilguşeni (nouă aşezări), Cotu-Morii - Crasnaleuca - Ghireni (nouă aşezări),
Darabani - Păltiniş - Eşanca (cinci aşezări), George Enescu - Havârna (cinci aşezări), Corlăteni
(cinci aşezări), Săveni- Ştiubeni (cinci aşezări), Măneşti (cinci aşezări).
Bineînţeles, este greu de stabilit momentan câte sau care din aşezările respective sunt contemporane. Tocmai din acest motiv realizăm că încercarea de a calcula densitatea de Iocuire în această perioadă
a culturii Cucuteni este un demers dificil şi care nu poate da decât rezultate orientative. Totuşi, densitatea
medie pentru faza Cucuteni A-B din Cârnpia Jijiei Superioare şi a Başeului este mult mai mare faţă de
alte zone învecinate unde, în cazul Podişului Sucevei, de exemplu, aceasta nu depăşeşte valoarea de 0,07
aşezări la 100 de km 2• Astfel, pentru zona studiată (ce are o suprafaţă de cea. 4500 km 2), densitatea medie
de aşezări la 100 de km 2 atinge valoarea de 1,46, considerabil superioară celei din zonele prezentate mai
sus. Pe de altă parte, trebuie menţionată, iarăşi, diferenţa mare dintre nordul (şi farţial centrul) Câmpiei
Jijiei Superioare şi a Başeului, unde densitatea medie de aşezări Ia 100 de km are valoarea de 2,4, şi
sudul acestei regiuni, unde aceasta nu depăşeşte media de 0,3 aşezări.
Chiar dacă o parte din aceste aşezări au fost populate doar o anumită perioadă din faza Cucuteni
A-B, totuşi, permanenta Iocuirii unor astfel de perimetre demonstrează o anumită constantă în preferinţele
selectării unui spaţiu al habitatului acestor comunităţi sau, foarte posibil, apariţia unor aşezări-satelit, ca
urmare a divizării unor comunităţi mai mari (fapt întâlnit în cazul altor comunităţi cucuteniene din întreg
spaţiul cucuteniano-tripolian).
14
15

Păunescu el a/ii, RAJBT, voi. I-11, Bucureşti, 1976, p. 271.
C. Bem, op.cit., p. 170.
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În acelaşi timp, însă, pentru anumite grupuri de aşezări, cum e cazul celui din zona Drăguşeni Mileanca - Sărata Drăguşeni, materialele arheologice, descoperite ca urmare a unor sondaje sau cercetări de suprafaţă, par să indice o contemporaneitate a acestora, apartinând probabil toate etapei timpurii a
fazei Cucuteni A-B. Această contemporaneitate- totală sau partială- a fost remarcată şi de autorul unor
cercetări efectuate în acest perimetru în anii '70, Aristotel Crişmaru, care observa preponderenta unor
elemente de decor pictat, în stil a şi p, a ceramicii de tip Cucutenin C de factură "mai veche" şi a formelor
ceramice ce amintesc mult de cele din subfaza Cucuteni A4 de la Drăguşeni-Ostrov. Toate aceste
elemente I-au determinat să încadreze aceste aşezări în etapa timpurie, A-8 1, a fazei Cucuteni A-B, fiind
sincrone cu cele de la Corlăteni şi Vorniceni 16 •

SOME CONSIDERATIONS REGARDING THE TIPOLOGY AND THE
DISTRIBUTION OF THE CUCUTENI (PHASE A-B) SETTLEMENTS FROM
THE UPPER PLAIN OF JIJIA AND BAŞEU
(Summary)
The article approaches the issue of the evolution of the Cucuteni settlements from the Upper Plain
of the river Jijia and of the river Başeu; in the same time, it deals with their interna( organisation
ac cord ing to the type of relief, size, inner structure or elements of strenghtening. Another aspect regards
the dcnsity of settlements in the arca, most of them being situated in the Nothem half (60 settlements). In
this Northem region there are lots of settlcments which scem to bc contemporary. Thus, one can count
seven zones where the dcnsity ranks between five points (in fivc zones) and nine points (two zones) in a
relatively small pcrimeter, of aboul 50-100 km2, found ata two-five km distance.

16

A. Crişmaru, Drăguşeni. Contribu{ii la o monografie arheologică, Botoşani, 1977, p. 112.
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Scara: 1:15000

Fig. 1. Organi zarea

internă

a aşezări lor cucuteniene. Imagini din satelit.
1. Tătărăşeni (fază neprecizată);
2. Coţuşca (fază incertă);
3. Scutari-La Ghe(ărie (Cucuteni A-B);
4. Broscăuţi (fază incertă);
5. Mileanca-Pe Coas tă (Cucuteni A-B);
6. Dumeni (fază incertă)
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Planul

Fig. 2.
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Fig. 3.
Pl anul genera l al săpă tu r i lor de la Vorni ceni -Pod lbăneasa în perioada 2001 - 20 1O (apud Diaconescu).
Sca ra: 1: 350
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Fig. 4.
Cucuteni A-B organizate în cerc din spaţiul pruto-nistrean :
1. Cotiujenii Mici; 2. lablona 1; 3. Ochiul Alb " La Rămăzan"
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Distribuţia aşezări lor

Fig. 5.
Cucuteni A-8 în Câmpia Jijiei Superioare
Scara 1:200.000
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Fig. 6.
Cucuteni A-B din Câ mpia Jiji ei Superi oare
(Scara 1:200.000)
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Mihai CORNACT

DIN EMISIUNILE MONETARE ALE ÎMPĂRATULUI TRAIAN
Nevoia unor mijloace care să înlocuiască schimburile de produse s-a făcut simţită cu
mult timp înainte de apariţia monedei. După schimbul în natură, produse contra produse (troc),
apar ca mijloc de schimb, cu rol de bani primitivi, vite, cereale, bare sau obiecte din metal sub
formă de vârfuri de săgeţi, pumnale, topoare, seceri etc. Abia în secolul VH î.Hr. apar primele
monede în Lidia, respectiv Ionia (Asia Mică) , ca rezultat firesc al dezvoltării societăţii omeneşti din acea perioadă, determinând amplificarea schimburilor dintre localităţile (oraşele) greceşti de pe coasta vestică a Asiei Mici cu populaţiile învecinate.
În toate timpurile, pe l â ngă rolul lor principal de a servi ca mijloc de plată sau schimb,
monedele au asociat pe una din feţe comemorarea sau aniversarea unor fapte sau evenimente
însemnate. Re prezentările cu trimitere la astfel de momente s-au folosit în special încă din antichitate, când editarea meda liilort era mai puţin utilizată, iar succesele militare, actele de eroism,
cuceririle importante erau marcate pe emisiunile monetare, înaintea actelor de natură socială
sau culturală. S-au evidenţiat în acest sens împăraţii romani , care au utilizat emisiunile monetare curente (aur, argint, bronz) pentru a simboliza, prin diversitatea unor tipuri alegorice însoţite
de texte lămuritoare , fapte şi evenimente generate de conflicte militare, acte importante de ordin
politic şi administrative, mari construcţii edilitare, militare şi de binefacere, importante momente religioase şi culturale.
Emisiunile monetare editate în cantităţi apreciabile, cu putere de exprimare în interiorul
graniţelor vastului imperiu, precum şi la popoarele barbare cu care se învecina, asigurau amintirea
faptelor acelor împăraţi, precum şi faima lor în toată lumea antică . S-a putut constata că pentru
simbolizarea reversului , cu faptele mai sus enumerate, s-au folosit tipuri identice sau foarte
apropiate pe monedele tuturor împăraţilor, iar legendele explicative se repetă sau sunt aproape
identice ca text. Exe mplificăm pentru a arăta că biruinţa asupra duşmanilor este simbolizată de
regulă prin tipurile:
- zeiţa Victoria ţinând în mâna dreaptă o coroană de tauri, iar în stânga o ramură de palmier;
- zeiţa Victoria agăţând de un copac un scut;
- ideea de victorie este exprimată printr-un barbar şezând cu mâinile legate, cu atitudine
2
tristă, pe o grămadă de arme etc. Practica comemorării, pe diversitatea tipurilor monetare, a însemnatelor fapte războinice , a actelor administrative, a operelor de binefacere etc., a fost utilizată pe o scară întinsă şi de către împăratul Traian (98-117 d.Hr.) (fig. 1).
Traian (Marcus Ulpius Traianus) 3 - (n. 18 septembrie 53 d.Hr. ,
ltalica, Hispania - 18 august 117 d.Hr. , Selinus, Asia Mică) , împărat,
între 98-117 d.Hr. , din Dinastia Antoninilor. A fost adoptat de împă
ratul Nerva (96-98 d.Hr.) şi numit succesor al acestuia, când deja era
recunoscut ca un destoinic militar şi comandant, activând în armatele
din Siria şi de pe Rin . A fost numit guvernator al provinciei Germania
Superioară. Ajuns împărat, pe lângă calităţile militare, se evidenţiază
prin caracterul său drept în relaţiile cu cetăţenii romani în general,
respect faţă de Senat, talentul de organizator. În perioada domniei sale,
Imperiul Roman a atins maxima sa extensiune. Traian a fost apreciat
de contemporani ca cel mai înţelept, drept şi măreţ împărat roman.
Pentru toate calităţile şi meritele sale, a fost răsplătit de Senat cu titlul
1
În lumea romană, medalioanele şi piesele cu destinaţie asemănătoare se numeau contorniat. Vezi Constantin Preda,
Enciclopedie de numismatică antică in România, EE, Bucureşti, 2008, pp. 193-195.
2
Constantin Moisi l, "Monete/e Împăratului Traian referitoare ia războaiele cu dacii şi ia cucerirea Daciei", în SCN, XX,
1930, Tipografia Curţii Regale, Bucureşti, pp. 4-6.
3
Dumitru Tudor, coordinator, Enciclopedia civilizaţiei romane, EŞE, Bucureşti , 1982, pp. 773-774; C. Preda, op. cit., p. 293.
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de Optimus Princeps, titulatură ce figurează pe ambele emisiuni monetare, alături de: Germanicus, Dacicus, Pharticus, după ce aceste popoare, cu teritoriile lor, au fost cucerite.
În vremea sa, denaru/ cunoaşte o depreciere, ajungând la un conţinut de 20 % cupru.
Emisiunile monetare ale împăratului se întâlnesc în mari cantităţi în oraşele şi castrele din provinciile Imperiului Roman, precum şi în tezaure din afara graniţelor romane.

1. SESTERTIUS 4 (din lat. semis-tertius)
La început, monedă mică din argint, în timpul Republicii romane, cu o greutate de 1,13
g, reprezentând a 1/288-a parte dintr-o libră romană5 • Valora 2,5 aşi. A apărut în paralel cu
denaru/, având şi semnul de valoare IlS sau HS . Începând cu Octavianus Augustus, se bate din
bronz, cântărind 27,3 g, egal cu o uncie sau V. denar. Scade treptat în greutate, ajungând să se
deprecieze până la reforma6 lui Diocletianus, când dispare din monetăria romană.
- Av. Bustul împăratului Traian, laureat spre dreapta, drapat7• Circular, este dispusă legenda:
!MP CAES NER TRAlANO OPTIMO AUG GER DAC P M TR P COS VI P P
!MP(ERA TOR) CAES(AR) NER(V A) TRAIANO OPTIMO AUG(USTA) GER(MANICUS)
DAC(ICUS) P(ONTTFJCJ) M(AXIMO) TR(IBUNICIA) P(OTESTATE) CO(N)S(UL) VI
P(A TER) P(A TRJAE)

Rv . Împăratul Traian, şezând spre dreapta, pe o platformă, în câmpul din stânga însoţit
de doi ofiţeri, adresându-se unui grup de cinci soldaţi. Sub terasă , legenda:
IMPERA TOR Vlll = Pentru a Vlll-a oară salutat de ostaşi ca învingător.
La exergă: SC S(ENATUS) C(ONSULTO)
Titlul de lmperator se referea şi Ia puterea absolută asupra trupelor (commandant suprem).
A vea această comandă doar pe timp de război şi era primită în urma unei aclamaţii onorifice.
La încheierea ostilităţilor şi reintrarea în Roma se renunţa la această funcţie.
După reprezentările de pe Rv. , astfel de piese sunt numite de unii spec ialişti şi colectionari
monede de ad/ocujiune. Se poate aprecia că moneda prezentată a fost emisă între anii 114-1 17
d. Hr. , la Roma, pe baza izvoarelor istorice că Traian a exercitat al şaselea consulat în acea perioadă.
A.E.; 0 34 mm; =f:. = 4,97 mm (peste efigie); 26,5 g. Av.-Rv.! j RJC, li, p. 290, nr. 655 8•
• C. Preda , op. cit., p. 262; Aurică Smaranda, Istoria numismaticii În da te, Bucureşti, 2007, p. 78.
5
Libra romană: unitate ponderală principală pentru valori şi greutăţi, ex i stentă înaintea apar iţi ei monedei romane . Avea
la început 272,8 g (libra oscă), iar mai târziu 327,45 g (libra romană). Se puteau obţine 84 denari, iar mai târziu , din
timpul lui Neron, prin devalorizare, 96 denari. După moartea lui Constantin ce l Mare (337 d.Hr.), împărat reformator a l
sistemului monetar roman , libra de aur sau de argint devine măsură preferată de calcul. C. Preda , op. cit., p. 172;
Aurică Smaranda, op. cit., p. 55.
6
În anul 294 d.Hr., greutatea monedei de aur creşte de la 4,68 g la 5,45 g, iar pentru scurt timp la 6,55 g. Se introduce o
nouă monedă de argint de 3,41 g şi una de bilion, numită/o/lis, cu greutatea de 10,23 + 10,08 g, având în componenţă
numai 5% argint. C. Preda, op. cit. , p. 108.
7
Pe bustul dinastului este prezentă îmbrăcămintea specifică (mantie, togă).
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2. DUPONDJU:f - Monedă romană împerială de aramă (bronz?), având ca valoare o
de sestertius sau 2 aşi , cu greutatea cuprinsă între 12,75""15,00 g şi diametru] între 24-

jumătate

28 mm.
- Av. Bustul împăratului Traian laureat, radiat, drapat, spre dreapta. (Împăratul poartă
o coroană radiată). Legenda este identică cu cea prezentată la sestertius, deşi pe un
scurt segment este întreruptă.
Rv. Felicitas în picioare, spre stânga, ţinând caducelul şi cornul abundenţei, înca10
drată de SC •
Legenda circulară: SENA TUS POPULUSQUE ROMANUS (?)
Emisă între anii 114-117 d.Hr. la Roma.
11
A.E.; 0 27 mm; 'f. = 3,80 mm (peste efigie); 14,0 g. Av.-Rv . l j RJC, Il, p. 292, nr. 674 •

3. DENAR (lat. denarius) 12
Principala monedă romană de argint, cu cea mai lungă durată de utilizare, atât în perioada
Republicii romane, cât şi a Imperiului Roman. În final , specialiştii au stabilit că începutul baterii
denarului ar fi 211-210 î.Hr. La început a avut o greutate de 3,9 g, după care s-a redus la 3,4 g,
urmare a reformei monetare a împăratului Neron (54-68 d.Hr.). În prima perioadă (211 î.Hr. reforma lui Neron) era a 1/84-a parte dintr-o libră romană , ulterior, din timpul lui Neron , să reprezinte a 1/96-a parte dintr-o libră romană. Echivala cu 1O aşi . Denarul republican avea pe
avers efigia zeiţei Roma cu semnul nominal X , iar pe revers dioscurii , biga , triga, quadriga.
Denarii imperiali aveau pe avers efigia împăratului , iar pe revers zeităţi sau momente de glorificare . Începând cu domnia lui Caracalla ( 198-217 d.Hr.), este înlocuit cu o nouă monedă de argint,
antoninianul, cunoscând o scurtă revenire în timpul lui Severus Alexander (222-235 d.Hr.), când
se emit denari cu greutatea şi titlul mult scăzute. Denarul roman republican a fost preluat de
către geto-daci ca tip monetar în vremea regelui Burebista (82-44 î.Hr.).
- Av. Efig ia

laureată

a

împăratului

Traian , în profil spre dreapta. Legenda

circulară :

IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO AUG GER DAC (c.l.e.)
IMP(ERATOR) CAES(AR) N ER(VA) TRAIANO OPTIMO AUG(USTA) G ER(MANlCUS)
DAC(I C US)
lnforma\ii obtinute prin amabilitatea d-lui prof. Lu cian Munteanu , ce rce tă to r ş tiin\ifi c la In stitutul de Istori e "A. D.
Xenopol" din l aş i . The Roman Imperial Coinage, 11 , p. 290, nr. 655.
9
A u r i că Smaranda, op. cit.. p. 36.
10
În Imperiul Ro man, împă ra tul avea rezervat dreptul de a bate monede de aur ş i de argint, în timp ce Senatul putea emite
numai monede de bronz, care pot fi consi dera te un omag iu adu s îm pă ra tului din pa rtea corpului sena torial.
11
The Roman Imperial Coinage, 11 , p. 292, nr. 674.
1
~ C. Preda, op. cit., pp. 104- 105; Auri că Smaranda, op. cit., p. 28 .
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dreaptă

cornul

abundenţei,

iar în

P M TR P COS VI P P S PQ R
P(ONTIFICI) M(AXIMO) TR(IBUNICIA) P(OTESTATE) CO(N)S(UL) VI P(ATER)
P(A TRIAE) S(ENATUS) P(OPULUS)Q(UE) R(OMANUS)
A .G. ; 0 17,5 mm ; i = 2,10 mm (peste efigie); 3,32 g. Av .-Rv.
d.Hr. RIC, II , p. 293 , nr. 679 13 •

H

Emi să

aprox. în 114

Numeroasele tipuri monetare care s-au b ă tut pentru războaiele cu dacii dovedesc imporpe care au dat-o romanii acestor conflicte şi preţul ce-l puneau pe înfrângerea poporului dac.
Pentm nici o altă campanie militară nu s-au emis atât de multe tipuri monetare. Şi din acest motiv
am încercat să prez int monedele descries anterior, cu toate că sunt în general cunoscute ş i prezentate cu mai multă competenţă de către spec ialiştii numismaţi. Frumuseţea lor, ce contrastează cu tragedia viteazului popor dac în frunte cu rega le-erou Decebal (87- 106 d .Hr.), constituie
un motiv în plus pentru toţi doritorii de a se informa în numismatica antică ş i de a cunoaşte
procesul emiterii şi circulaţiei monetare pe teritoriul României de azi.
tanţa

FROM MONET ARY EMISSIONS OF EMPEROR TRAIANUS
(Summary)
In his article, the author describes three monetary emissions of Emperor Traianis (98117 AD): a silver sestertius from 1 14-11 7 AD; a copper dupondius from 1 14-1 17 AD; a silver
denarius, the main roman si lver coin, from 114- 11 7 AD.
13

The Roman Imperial Coinage, Il , p. 293, nr. 679.
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SECŢIUNEA

a 11-a: EPOCA MEDIE

SECTIUNEA a II-a
EPOCA MEDIE
Alexandru PÂNZAR

ORIGINEA LUI STANISLAV DE IELOVA-ROTOMPAN.
O IPOTEZĂ
În 1393, la 18 noiembrie, Roman, domnul Moldovei, le dăruia fiilor lui Dragomir Albu un sat pe
Suceava. Consimţământul panilor din sfat, garanţie a legalităţii dispozitiei domneşti, includea şi Rtp"
1
"""" GT4HHCA4R4 6AOR'"h.CKOro . Este prima şi singura dată când este menţionat documentar acest cognomen al panului Stanislav, membru al sfatului lui Roman 2• Editorii documentelor moldoveneşti I-au
tradus în chipuri diferite: Stanislaw des Elowers (Eiowski) (F. A. Wickenhaused, Stanislav Elovschi (M.
Costăchescu)4 , Stanislav de la lelova (DIR 5 şi DRI-t). Construirea cognomenului adjectival cu ajutorul
sufixului -I.CK'"h., care formează derivate îndeosebi de la nume de locuri şi popoare 7, împreună cu numeroasele atestări ulterioare ale unor astfel de supranume, formate de la nume de sate, arată, fără putinţă de
tăgadă, că le/ova8 era numele unui sat.
Problema identificării şi localizării satului lelova, deşi cu o istorie de aproape 150 de ani, i-a preocupat doar ocazional şi colateral pe istoricii noştri. Mihai Costăchescu, cel mai tenace şi rodnic cercetător
al vechilor nume topice din documente, nu a spus nimic despre acest toponim în comentariile sale. Nimic
nu a spus nici Teodor Balan, în studiul său bogat documentat despre satele dispărute din Bucovina9 .
Există însă şi o identificare precisă. Chiar primul editor al documentului din 1393, F. A. Wickenhauser, a
propus, puţin după jumătatea secolului al XIX-lea, identitatea Jelova- Volovăţ 10 . După mai bine de 100
de ani, editorii primului volum al seriei DRH au propus aceeaşi identificare, însă fără a oferi (ca şi
Wickenhauser) nici un argument 11 . Argumentarea am găsit-o iniţial într-un studiu al lui C. Cihodaru, unul
dintre cei trei istorici care au întocmit primul volum al seriei DRH: existenţa, în secolul al XIV-lea, a unui
sat maramureşean numit atât lalova, cât şi Olhova 12 • Explicaţia "maramureşeană" implică un scenariu
confonn căruia întemeierea lelovei din Moldova s-a tăcut de către descălecători veniţi din satul de peste
munţi, iar numele a fost abandonat, după 1400, în favoarea celuilalt, Olhovţi, devenit Volhovăţ şi apoi
Volovăţ.

Această ipoteză reluată îşi

a lui Radu Popa,

apărută

are originea în monografia Ţării Maramureşului din secolul al XIV-lea
în 1970, în care este menţionat satul cu două nume de pe Taras şi sunt

1
DRH, A, 1, p. 5, nr. 4.
' La 30 martie 1392, in celălalt document de la Roman al cărui text original s-a păstrat: RilpA GTAHHCI\ARORA, ibidem,
p. 3, nr. 2.
1
F. A. Wickenhauser, Geschichte der Kloster Woronetz und Putna, Cernăuţi, 1888, p. 100.
4
M. Costăchescu, Documentele moldoveneşti inainte de Ştefan cel Mare, voi. 1, laşi, 1931, p. 14, nr. 4.
5
DIR, A, XIV-XV/1, p. 3, nr. 3.
6
DRH, A, 1, p. 6, nr. 4.
7
P. Olteanu (coord.), Gh. Mihăilă, L. Djamo-Diaconiţă, E. Vrabie, E. Linţa, O. Stoicovici, M. Mitu, Slava veche şi
slavona românească, Bucureşti, 1975, p. 92.
"lelova şi nu Elova, căci in slavă, la inceputul cuvântului, vocala [e] primeşte proteza [j], cf. ibidem, p. 39.
9
T. Balan, Satele dispărute din Bucovina, in "Omagiu lui Ion 1. Nistor. 1912-1937", Cernăuţi, 1937, p. 94-120.
111
Chiar in prefata primului său volum, Wickenhauser afirmă: "Die Schreibart der Obersetzung ist daher in Einzelnen
selbstverstăndlich nicht die der Urschriften. Solche miiBte aus diesen selbst beurtheill werden. - Dagegen sind die
Eigennamen in der Weise der Urschrift beibehalten, obwol sie meist auch da nicht mehr urspriinglich und, wie schon
ihr steter Wechsel zeigt, nicht immer richtig sind. So hat die Zeit z. B. Elow in Wolowez, Radomir's Dorf in Radauz
umgestaltet", cf. F. A. Wickenhauser, Mo/dawa oder Beitriige zu einem Urkundenbuche der Ma/dau und Bukowina. /.
Die Urkunden des Klosters Moldowiza, Viena, 1862, p. 3. Tot fără a argumenta, Wickenhauser reafirmă identificarea
făcută şi in alte volume: "Wolowetz (im J. 1393 Elowa)", cf. F. A. Wickenhauser, Moldawa ader Beitriige zu einem
Urkundenbuche der Ma/dau und Bukowina. II. Geschichte und Urkunden des Klosters Solka, Cernăuţi, 1877, p. 7.
11
DRH, A, 1, indice de nume, p. 466: "<lelova>, sat, v. Volhovilţ" şi p. 509: "Volhoviiţ (lelova), sat, cu piuă, mori,
iazuri şi vămi; <Yolovăţ, c. -, j. Suceava>".
12
"Între numele unor sate din nordul Moldovei şi cele maramureşene există o strânsă corespondenţă. După numele !ocalităţilor Teceu, Vise, Săpânţa, Teres, lalova (Oihova), s-au format, cu oameni veniţi de acolo, sate ca Tişăuţi, Văscăuţi,
Şipinţi, Tărăsăuţi, Olhovăţ (şi apoi Volovăt), Bădăuţi, Herniceşti", cf. C. Cihodaru, "Observa(ii cu privire la procesul
deformare şi de consolidare a statului feudal Moldova in sec. XI-XIV (II)··, in AIIA/, XVII, 1980, p. 121.
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inventariate toate datele istorice cunoscute despre el!J. Ipoteza este plauzibilă şi interesantă, însă are câteva puncte slabe. Principalul este chiar asemănarea de nume care a făcut posibilă identificarea. Ialova şi
Ielova par foarte asemănătoare, însă sunt două nume distincte, având etimologii diferite. Ambele sunt
derivate din cuvinte slave: primul din adjectivulll"'OB'h, adică sterp 14 (care a dat în limba română şi cuvintele ialovifă şi numele râului lalomifa- iniţial lalovnifa 15 ), sau, poate (dar mai puţin probabil), de la
substantivul HA'h, adică lut16 (care a dat în limba română toponimele Ilova, l/ovăful, Ilovifa şi Ilva 1\ Al
doilea e derivat de la adjectivul1EAOB'h, adică brădos, (loc) cu mulfi brazi 18 (a dat la noi numele unui afluent al Bârzascăi, Ielova, în munţii din Caraş-Severin).
O a doua problemă e ridicată de prezenţa în sfatul domnesc, după 1401, a unui Giurgiu de la
Volhovă/' 9 . În plus, nu poate fi făcută nici o legătură cu cnejii maramureşeni ce stăpâneau satul de pe Taras,
neexistând nici măcar paralele onomastice20 •
Concluzia firească a acestor observaţii este că identitatea Ielova - Volovăţ nu trebuie acceptată
fără rezerve. Cum singura soluţie de identificare rezultată din căutările în spaţiile moldovenesc şi maramureşean este discutabilă, atunci firească este şi investigarea unei posibile localizari a toponimului în alte
vecinătăţi ale Moldovei, cea mai logică direcţie de căutare fiind Rusia haliciană.
Am consultat, în consecinţă, indicele numelui de locuri din voievodatul Rusiei dintr-o excelentă
sinteză a lui Przemyslaw D11bkowski, privitoare la organizarea administrativă a acestei provincii în veacul
al XV -lea, şi am găsit doar un toponim asemănător: satul 1/0w, atestat prima dată în 1506, cu acelaşi
nume, situat pe lângă Stryj, la sud de Lio~ 1 • Dar, pe lângă data târzie a primei atestări, originea acestui
nume topic cred că trebuie căutată mai curând în substantivul HA'h şi nu în adjectivul KAOB'h.
Ajuns în acest punct am fost tentat să cred că problema localizării satului Ielova nu are nici o soluţie. Am mai încercat doar să aflu dacă există în prezent localităţi cu un nume asemănător în Polonia sau
Ucraina. Căutarea mi-a returnat doar una singură, cu numele Je/owa, aflată în Polonia. Două lucruri miau atras atenţia asupra acestui sat, chiar dacă nu e situat în fosta Rusie haliciană. În primul rând faptul că
stemele comunei din care face parte şi a celei învecinate conţin reprezentarea schematică a unui brad. În
limba poloneză actuală brad ejodla, deci numele satului, situat, evident, într-un loc cu mulţi brazi, este vechi 22 .
Iar localizarea satului este şi mai interesantă: e la doar 19 km de oraşul Opole, în provincia cu acelaşi
nume a Poloniei. Cum duce al Rusiei (haliciene), deci vecin nemijlocit cu Moldova lui Laţcu şi Petru I, întâi
între 1372 şi 1379, ~i mai apoi, după moartea lui Ludovic cel Mare, până în 1387, a fost Piastul silezian
Vladislav de Opolia 3 , distanţa de 690 de km în linie dreaptă până la Suceava nu mai pare o piedică atât
de mare, care să oprească investigarea unei posibile legături între panul Stanislav şi Ielova din Opolia.
Am dedus că numele este vechi, însă trebuie ca satul să fi fost atestat în secolul al XIV-lea, pentru
11
,Jalova (Olhov!i). Pc cursul mijlociu al Tarasului în faţa Timovci. În 1389 possessio «Ilhoba» într-un grup de patru
sate învecinate (cu Timova, Nercşniţa şi Uglea) pe care regele le întăreşte lui Erdeu şi Gcrheş, fiii lui Aprusa, nepoţi ai
voicvodului Erdcu-Codrea. Se cuprinde foarte probabil în «Kcnezyatum de Zorvasow» întărit codrcnilor încă din 1345
(vezi cap. VII, par. 3). În 1404 codrcnii dăruiesc «Ilhoch» lui Petru şi Tatomir, fiii lui Mihail din Ialova. Beneficiarii
daniei, reprezentînd familia cnczială din Ialova («de Ilhocz») sint întăriţi la 1406, împreună cu fraţii lor Ioan şi Ştefan
<<in dominium ... posscssionis Ilhocz juxta fluvium Taracv>. Legăturile lor de rudenie cu codrenii pot fi reconstituite cu
dificultate. Tatomir («Thatur de Ialholth») este om al regelui la 1409 şi tot el apare în alte documente ca «Tatul». În
1411, Ialova şi celelalte trei sate cu care a fost pomenită în 1389 sînt întărite din nou codrenilor («nobilium Sandrini
fiiii Erdcu de Kukenyes»-Timova) dar şi celor cinci fii ai lui Mihail «de Ilhouch» (Ialova) precum şi lui «Sthaan ct
Gorzow de Wglya» (Uglca). Hotămicia se face tot atunci pentru toate patru satele într-un trup comun de cea 200 km2
care de pc apa Tarasului se întinde pînă în valea Talaborului spre apus şi munţii Apşci spre răsărit", cf. R. Popa, Ţara
Maramureşului in veacul al XIV-lea, Bucureşti, 1970, p. 87.
14
Fr. Miklosich, Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum, Viena, 1862-1865, p. 1145.
15
1. Iordan, Toponimia românească, Bucureşti, 1963, p. 114.
16
Fr. Miklosich, op. cit., p. 255.
17
1. Iordan, op. cit., p. 477.
18
Fr. Miklosich, op. cit., p. 1157.
19
Prima atestare la 28 iunie 1401, cf. DRH, A, 1, p. 18, nr. 13.
20
În Maramureş: Erdeu, Gerheş, Aprusa, Erdeu-Codrea, Petru, Tatomir sau Tatul, Ioan, Ştefan, Mihail, Alexandru, Stan şi
"Gorzow", cf. R. Popa, op. cit., p. 87; în Moldova: Stanislav, Giurgiu, Sima, Şteful, Toadcr Maleşco, Maica, Vasutca,
Nastasia, Parasea, cf. M. Costăchcscu, Documentele moldoveneşti dela Bogdan Voevod (1504-1517), Bucureşti, 1940,
p. 89.
21
P. Dllbkowski, Podzial administracyjny wojewodztwa Ruskiego i Belzkiego w XV wieku, Lw6w, 1939, p. 87.
22
Vechimea satului şi aparenta bogăţie în brazi a locului unde este situat face improbabilă o etimologie care porneşte
de la cuvântul polonezja/owiec, care înseamnă ienupăr, etimologic care ar presupune că numele iniţial al satului ar fi
fost Jalowa, aşa cum argumentează H. Adamy, Die schlesischen Ortsnamen, ihre Entstehung und Bedeutung. Ein Bild
aus der Voneit, Breslau, 1888, p. 52.
21
Şt. S. Gorovei, Întemeierea Moldovei. Probleme controversate, laşi, 1997, p. 148 şi p. 162.
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ca investigatia să poată continua. L-am căutat în documentele sileziene şi l-am găsit: prima dată o mentiune de pe la 130514, apoi, în secolul al XIV-lea, satul mai e ~omenit o dată, în 19 noiembrie 1399, când
acelaşi Vladislav de Opolia îl dăruia lui Heinrich von Rackau 5 •
A avut, deci, vreo legătură panul Stanislav cu satul din Opolia? Datele preliminare arată că aceasta nu este imposibilă, iar următorul pas după cercetarea locului este investigarea personajului principal.
În toate documentele care consfinteau actele de omagiu propriu-zis, de promisiune a omagiului
sau de reinnoire a jurământului către Vladislav al Poloniei, există un nume comun între marii seniori care
garantează pentru "credinta" domnului lor: la Liov, în 1387, Stanislaus, unul dintre cei cinci "supremi
consiliarij magnifici domini Petri woyeuode Muldauiensis'.l6 ; în 1393, pe actul de închinare al lui Roman,
cosigilat de către boierii din sfat, o pecete deteriorată, prinsă printr-o făşie de pergament, pe care scrie
GT4HHCA4K'l.z'; în 1395, în documentul prin care boierii Moldovei făgăduiesc regelui că domnul lor,
Ştefan, va veni să-i presteze omagiul personal, printre martori este şi n4(H) GT4HHCA4K'l.18 ; în acelaşi an,
în actul prin care Ştefan şi panii săi se supun lui Vladislav şi îi făgăduiesc ajutor contra duşmanilor, între
boieri, de asemenea, n4H'l. GT4HHCA4K'l.19 ; la Camenita, în 1404, între panii care au depus omagiul personal, împreună cu Alexandru cel Bun, n4H'l. GT4HHCA4K'l. PoToMn4H'l. 30 ; la fel în 1407, Ia Liov, cu boierii care au întărit actul de la Camenita, n4H'l. GT4HHCA4K'l. PoTOMn4H'l. 31 . La acestea se mai adaugă
salvconductul dat lui Spytek de Melsztyn şi suitei sale în 1397, în care unul dintre panii care garantau credinta este Stanyslaus Rotenpan 32 . Întrebarea firească ce se pune este: oare prenumele comun indică un
acelaşi mare senior, supremus consiliarius al lui Petru 1, dar şi al următorilor domni, până Ia Alexandru
cel Bun? Dacă identitatea se confirmă, atunci e vorba de un personaj de cea mai mare importantă, un adevărat "element de continuitate'..3 3 în politica externă a Moldovei.
Confirmarea o dau peceţile păstrate pe acte omagiale sau de promisiune a omagiului, ce au încă
vizibil în legendă numele Stanislav. Primul istoric care a căutat în arhivele din Polonia şi a publicat peceţile
cu care boierii din sfat au cosigilat aceste acte a fost Leon Şimanschi 34 . Recent, un cercetător ucrainean,
Oleh Odnorozhyenko, a reluat investigaţia in arhive 35, şi a găsit patru peceti purtând numele Stanislav,
fată de cele două identificate de istoricul român. Pe prima dintre ele, inelară, octogonală, de pe actul
omagia! din 138736 , Leon Şimanschi a citit doar primele câteva litere ale numelui posesorului, suficiente
însă pentru a-l putea identifica, in persoana lui Stanislaus, acel supremus consiliarius al lui Petru 1
(Fig. 1). Pe cea de-a doua, tot inelară, dar circulară, de ve actul din 1395 prin care boierii din sfatul lui
Ştefan 1 tăgăduiau prestarea omagiului de către domn 3 , istoricul român a citit legenda în întregime:
+S.STAN ROT•ST AN ROT (Fig. 2). Această lectură permite punerea semnului de egalitate între panul
Stanislav din actul omagia! al lui Ştefan 1 şi Stanislav Rotompan din 1397 şi de mai târziu. Ar mai rămâne
de arătat şi că Stanislav din sfaturile lui Petru şi Romane acelaşi personaj. Leon Şimanschi a propus o întregire a legendei sigiliului din 1387 care ar rezolva problema: +STAN R<OTOMPANV>S (Fig. 1). Reconstituirea e însă bazată pe identificarea a doar două litere, neclare în desen, probabil şi în ceara în care
au fost imprimate, fiind evident că Leon Şimanschi a încercat să "forteze" solutia cea mai convenabilă.
Cercetătorul ucrainean a confirmat întregirea propusă de istoricul român, reuşind aparent să descifreze
întreaga legendă a pecetii din 1387 (Fig. 3), fără însă a reuşi să citească integral şi legenda celei din 1395
(Fig. 4), ceea ce nu schimbă concluziile de până acum. O. Odnorozhyenko a citit acelaşi nume, Stanislav
24

În Liber fondationis Episcopalus Vratislaviensis, Registrum Wyasdense: "lstc sunt dccimc ct fcrtoncs circa Olcsno el
Lublyn: [... ] Item in Ylowe propc Koblino decima episcopalis", cf. Codex Diploma/ieus Silesiae, XIV, ed. H. Markgraf, J.
W. Schulte, Brcslau, 1889, p. 101.
2
s Regestul documentului, aşa cum a fost publicat, dă mai multe detalii despre sat: "1399 Nov. 19. zu Opui (an S. Elizabcten tag.) Ladislaw Herzog zu Opui etc. verlciht dem tochtigen Knccht Hcinrich von Rackau fUr treue Dicnste sein
Dorf Gilowa {Jellowa) <<in unserm opolischen teilc und gcbicttc», mit Gcricht, Krcczim, Kirchlehen, doch sollen er
und seine Nachkommen davon dienen nach des Landes Gewohnheit", în Codex Diploma/ieus Silesiae, VI, ed. W.
Wattenbach, C. Grllnhagen, Breslau, 1865, p. 21, nr. 88.
26
M. Costăchescu, Documentele moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, voi. II, laşi, 1932, p. 601, nr. 163.
27
Ibidem, p. 609, nr. 165.
28
Ibidem, p. 609, nr. 166.
29
Ibidem, p. 612, nr. 167.
30
Ibidem, p. 625, nr. 173.
31
Ibidem, p. 628, nr. 175.
32
1bidem, p. 616, nr. 168.
33
C. Racoviţă, ..Începuturile suzeranităţii polone asupra Moldovei (1387-1432) ",în RIR, X, 1940, p. 35.
34
L. Şimanschi, Cele mai vechi sigilii domneşti şi boiereşti din Moldova (1387-1421), în A/lAI, XVII, 1980.
JS O. OmmpolKEHKO, Poâo6a zepGIIbOuKa Pyco-BRaxii" (Mo!IOaBe&Kozo zocnoâapcmBa) KiHrpl XIV-XVI cm., XapKÎB, 2008.
36
M. Costăchcscu, Documentele moldoveneşti inainte de Ştefan cel Mare, II, p. 601, nr. 163.
37
Ibidem, p. 609, nr. 166.
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(gravat retrograd în slavă pe matricea sigilară, după opinia sa), şi pe o pecete de pe actul omagia! din
139538, pe care a atribuit-o tot lui Stanislav Rotompan (Fig. S), chiar dacă Leon Şimanschi opinase,
anterior, pentru Costea viteazul, istoricul român citind o legendă scrisă, după opinia sa, în greceşte39 . La
40
această nouă identificare, cercetătorul ucrainean a adăugat şi o pecete de pe actele de omagiu din 1404
şi 140741 , pe care a citit din nou Stanislav, în slavă (Fig. 6).

Fig. 1.
Reconstituire a pccctii octogonalc de pc actul omagia!
din 1387, reprodusă de L. Şimanschi, in .. Cele mai
vechi sigilii domneşti şi boiereşti din Moldova ( 13871421)", p. 156, fig. 13.

Fig. 2.
Reconstituire a pccctii lui Stanislav Rotompan de pc
actul de promisiune a omagiului din 1395, reprodusă de
L. Şimanschi, în op. cit., p. 156, fig. 14.

Fig.3.
Reconstituire a pccctii octogonalc de pc actul omagia!
din 1387, reprodusă de O. Odnorozhycnko, în PoiJosa
zepa!lbOUI(a Pyco-Bnaxii' (MonoascbKozo
zocnooapcmsa) KiHI/11 XIV-XVI cm., p. 27, fig. 6.

Fig.4.
Reconstituire a pccctii lui Stanislav Rotompan de pc
actul de promisiune a omagiului din 1395, reprodusă de
O. Odnorozhycnko, în op. cit., p. 27, fig. 7.

Fig.S.
Reconstituire a unei peceti de pc actul omagia! din
1395, atribuită de O. Odnorozhycnko, în op. cit., p. 28,
fig. 8, lui Stanislav Rotompan.

Fig.6.
Reconstituire a unei peceti de pc actele omagialc din
1404 şi 1407, atribuită de O. Odnorozhycnko, în op.
cit., p. 28, fig. 9, lui Stanislav Rotompan.

Trecând peste incertitudinea citirii legendelor, există, totuşi, şi alte elemente comune, în afară de
numele Stanislav, între peceţile atribuite importantului personaj. În primul rând, e vorba de legenda latină
a primelor, particularitate care nu este fără semnificaţii. În al doilea rând, e vorba despre reprezentarea din
câmpuri, care e practic identică, şi e rar întâlnită în epocă, atât în Moldova, cât şi în spaţiul rutean învecinat4. De altfel, identitatea între Stanislav, supremus consiliarius din 1387, Stanislav de la lelova şi Sta38

Ibidem, p. 611, nr. 167.
L. Şimanschi, op. cit., p. 151.
40
M. Costăchescu, Documentele moldoveneşti inainte de Ştefan cel Mare, Il, p. 625, nr. 173.
41
Ibidem, p. 628, nr. 175.
42
O. O.uHopolKE:HKO, op. cit., p. 26.
39
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nislav Rotom.can nu a fost contestată de nici un cercetător, fiind considerată firească şi neavând nevoie de
argumentare 3 • Luând în considerare raritatea folosirii antroponimului Stanislav în Moldova, din secolul
al XIV-lea până în cel de-al XVII-lea, această ipoteză pare justificată. Într-adevăr, consultarea indicelui
de nume alcătuit de Al. Gonţa pentru seria DIR atestă doar nouă personaje ce au purtat acest nume44 .
Dintre acestea, două sunt pani polonezi. Alte trei nume sunt ale unor boieri din secolele XVI-XVII. Indicele de nume din primele trei volume ale seriei DRH mai adaugă doi purtători ai numelui la Iistă45 • La
aceştia mai putem adăuga încă un personaj. Cronica lui Ulrich von Richental, enumerând delegaţia Moldovei la Conciliul de Ia Konstanz, îl pomeneşte şi pe Stenczlaus vo(n) menczki, polan ritter46 . C. 1. Karadja a
propus identificarea lui cu Stanislav Rotompan, fără nici un temei, în afară de omonimie47 • Chiar dacă e
imposibil de susţinut această identitate, trebuie reţinută o realitate subliniată şi de cronicari: numele Stanislav, în Moldova, era considerat "Ieşesc" şi era rareori dat copiilor. O spune Simion Dascălul, în secolul
al XVII-lea: ,,Acolo Laslău craiu, ce se chiamă leşaşte Stanislav ... "48 .
Panul Stanislav s-a mentinut în vârful ierarhiei politice în Moldova, în vremea a cinci domni
consecutivi. Supremus consiliarius în 1387, a fost trecut primul în lista sfatului lui Alexandru cel Bun mai
întâi în 1403 49 şi apoi din 140950 până în 6 iulie 1413 51 , când e ultima dată amintit în documente. Importanta funcţiei sale din 1387 presupune o vârstă matură, de peste 30 de ani, care se potriveşte cu cei numai
25 de ani de carieră ulterioară. Prin urmare, el s-a născut înaintea întemeierii Moldovei, făcând parte din
generaţia fiilor "descălecătorilor". Cum numele său de botez e întâlnit şi în onomastica maramureşeană a
veacului al XIV-Iea52 (probabil datorită contactului cu populaţii slave de vest), sunt trei posibilităţi pentru
originea sa: fie e unul dintre fiii "descălecătorilor" maramureşeni, fie e unul dintre acei potentes illarium
partium despre vorbeau documentele papale 53 , fie a venit de undeva din afara graniţelor Moldovei şi s-a
stabilit aici, cândva înainte de 1387.
În ce priveşte a doua posibilitate, Renate Mohlenkamp, apoi Ştefan S. Gorovei, I-au considerat pe
Stanislav Rotompan senior autohton ce făcea parte "dintr-un grup de frunte, a cărui poziţie poate fi raportată, fie şi parţial, la faza formării statului"54 . Aserţiunea nu a fost dovedită, dar a urmat demonstraţiei
făcută pentru Stoian Procelnic, care a arătat că familia acestuia "a reprezentat, în vremea dominaţiei
tătare, vîrful ierarhiei sociale a regiunii" 55 , folosind analiza stăpânirilor sale, aşa cum sunt arătate de documente, şi găsirea semnificaţiei cognomenului său. Stăpânirile şi cognomenul panului Stanislav ar putea,
deci, să ofere noi indicii care să lămurească chestiunea originii sale.
Care au fost stăpânirile acestui personaj însemnat? Un document din 20 aprilie 1481, păstrat doar
într-o traducere a lui Vartolomei Mazereanul din secolul al XVIII-lea, arată că Stanislav avea urie de Ia
Alexandru cel Bun pentru patru sate: "Jodeştii şi Zbereştii şi Jijeştii, pe dealulii Putnîi, şi Piticii, pe Siritelii'.56. Formularea arată situarea grupată a acestor sate, confirmată şi de identificarea făcută de editorii
seriei DRH, care arată că ultimele trei sunt vecine, în partea Bucovinei aflată acum în componenţa Ucrainei, între graniţa actuală şi Sireţel 57 . Aşezarea Jodeştilor la nord-vest, pe Siretul Mare, pusă sub semnul
"ROTUMPAN STANISLAV (Rotompan). Fără titlu (insfat) 1387 sept. 27- 1413 iul. 6 (uneori apare primul în sfat).
Fiul său a fost Giurgiu Rotumpan, cf. N. Stoiccscu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova
(sec. XIV-XVJJ}, Bucureşti, 1971, p. 284.
44
Al. Gonţa, Documente privind istoria României. A. Moldova. Veacurile XJV-XVJJ (1384-1625). Indicele numelor de
persoane, ed. 1. Caproşu, Bucureşti, 1995, p. 635.
45
DRH, A, 1, p. 497-498.
46
C. 1. Karadja, ,,Delegaţii din ţara noastră la Conciliul din Constanta (în Baden) în anul 1415 "', în ARMSI, seria III,
tom. VII, mem. 2, Bucureşti, 1927, p. 81.
47
Ibidem, p. 67.
48
Grigore Ureche, Letopise[UI Ţărâi Moldovei, ed. P. P. Panaitescu, Bucureşti, [1955], p. 62.
49
DRH, A, 1, p. 24, nr. 17 şi p. 25, nr. 18.
50
Ibidem, p. 34, nr. 24.
51
Ibidem, p. 49, nr. 35.
52
R. Popa, op. cit., p. 301, indicele de nume: Stanislau zis Bârsan, fiul lui Stan Bârsan din Bârsana, Stanislau, fiul lui
Crăciun din Crăciuneşti, Stanislau, fiul lui Crişan din Crişăncşti, Stanislau din Domneşti, Stanislau, fiul lui Ioan din
Dolha şi Stanislau din Laz.
51
DRH, D, 1, p. 63, nr. 34.
54
R. M6hlcnkamp, "Contribu(ii la istoria oraşului laşi în secolele XIV-XV"', în AliAJ, XXI, 1984, p. 68, nota 67; Şt. S.
Gorovei, op. cit., p. 42.
55
R. M6hlcnkamp, op. cit., p. 69.
56
DRH, A, II, p. 360, nr. 237.
57
lată idcntificărilc toponimelor din indicele de nume al DRH, A, II: p. 494- Jod~d (Jideşti?), sat; <Jadăuţi (?)azi
R.S.S. Ucraineană, c. Jadova Veche, r. Storojineţ, reg. Cernăuţi>; Jijieşti, sat, pe dealul Putnei; <lgeştii Vechi, azi
R.S.S. Ucraineană, c. -, r. Storojincţ, rcg. Cernăuţi>; p. 51 O - Pitici, sat, pe Siriţel; <azi R.S.S. Ucraineană, probabil
41
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întrebării

de editori, e întărită de menţionarea peste veacuri a unor stăpâni peste câtimi din Jadova, descendenţi probabili ai primului Rotompan58 • Ultimele trei sate pomenite în documentul din 1481 par însă a
atesta un "domeniu", mai mic decât cel al lui Stoian Procelnic, căruia Alexandru cel Bun i-a întărit cu urie
18 sate din zona Iaşului 59 , dar care solicită punerea aceleiaşi întrebări pe care a formulat-o Renate
Mohlenkamp: "Dacă, în lipsa documentului original, nu se poate preciza data exactă când Alexandru cel
Bun a întărit [... ]toate aceste sate[ ... ], în schimb, trebuie să ne punem întrebarea dacă avem de-a face cu
o donaţie efectivă, «pentru dreaptă şi credincioasă slujbă», sau cu o confirmare a unei stări de fapte deja
existente, recunoscută de domn prin acest document [... ]"60 • Renate Mohlenkamp a arătat, în cazul lui
Stoian Procelnic, că e vorba de confirmarea unei situaţii preexistente, principalul argument oferit, alături
de semnificaţia cognomenului, fiind faptul că printre cele 18 sate, în vremea când ele au fost confirmate la
începutul veacului al XV -lea, erau mai multe ce purtau numele neamului (Proce/nici). Această realitate ar
atesta un proces de "roire" în cadrul posesiunilor acestei familii, petrecut înaintea emiterii actului lui
Alexandru cel Bun, proces care presupune o stăpânire îndelungată a acestui neam peste teritoriul arătat,
posibil încă de dinaintea descă/ecatu/ut-6 1 • Nu e deloc cazul şi pentru Stanislav Rotompan, satul care
poartă numele neamului, astăzi în forma Rotopăneşti, este situat în altă parte, nu pe Sireţel, ci între Baia şi
Suceava. Despre el e vorba, chiar dacă e nenumit, în documentul din 15 aprilie 1423, despre o pricină
pentru hotar între fiii lui Stanislav Rotompan şi Veriga vataman 62 • Cu numele Rotumpăneşti e atestat
târziu, de-abia la începutul secolului al XVII-lea63 • Revenind la "domeniul" deJ'e Sireţel, acesta a şi fost
înstrăinat foarte repede de către urmaşii panului, în vremea lui Ştefan cel Mare , iar documentele nu mai
păstrează nici o urmă a stăpânirii descendenţilor lui Stanislav Rotompan în acele locuri. Nu rămâne loc de
îndoială, nu există nici o similitudine cu situaţia "domeniului" lui Stoian Procelnic, care să ne conducă la
un acelaşi răspuns la întrebarea pusă de R. Mohlenkamp, pentru cazul lui Stanislav Rotompan.
În ce priveşte stăpânirile de lângă Baia, nu este atestat nici un alt sat care să fi aparţinut fără nici
un dubiu panului de la sfârşitul secolului al XIV-lea, cu excepţia Rotopăneştilor. Un sat vecin, Mihăieştii
pe Brădăţel, a fost al lui Giurgeu Rotâmpan, descendent al lui Stanislav, dar Giurgeu nu îl moştenise, ci îl
cumpărase, şi 1-a vândut nu după mult timp 65 . Pentru celălalt sat învecinat, Lămăşenii, dăruit lui Cârstiian
Rotompan în 1606 de către Simion Movilă, e greu de înţeles din formularea documentului dat în 18 noiembrie 1606 dacă domnul i 1-a dăruit sau doar i 1-a întărit66 , dar există posibilitatea ca şi el să-I fi moşte
nit "de la începutul ţării" 67 , deci de la Stanislav Rotompan. Un alt sat, cu care în prezent Rotopăneştii se
învecinează, şi care poartă numele pârâului Brădăţel, nu e pomenit în documentele din secolul al XV-lea.
Mai târziu, la începutul secolului al XVII-lea, se pare că Brădăţelul era, măcar în parte, al lui Cârstiian
Rotompan, după cum arată numele unui trup de moşie care făcea parte în 1852 din sat, Iazul lui Cristian
Logofătuf' 8 . Au existat, de-a lungul veacurilor, şi alte stăpâniri ale Rotompanilor, răspândite prin Moldova,
dar, la o analiză sumară, toate acestea par însă să fi fost dobândite şi nu moştenite de la boierul de la sfârşitul secolului al XIV-lea.
Cu siguranţă Roto(m)păneştii au fost baştina urmaşilor panului Stanislav, dar oare este el şi satul
înaintaşilor săi? Pentru a putea răspunde afirmativ, e necesar ca Ielova să fi fost satul nenumit în documentul din 1423, Rotompăneştii de mai târziu. Numele pârâului Brădăţel, care trece prin satul actual 69 ,
vecinătatea lui cu satul numit tot Brădăţel, ar întări posibilitatea unei asemenea identificări, dar există şi o
lângă lgeşti, c. -, r. Storojincţ, reg. Cernăuţi>; p. 532 - *Zbereşti, sat; <probabil lîngă Corceşti, azi R.S.S. Ucraineană,
c. -, r. Hliboca, reg. Cernăuţi>.
ss Toadcr Rotopan şi Dumitraş Rotopan, în 1768, cf. T. Balan, Documente bucovinene. Volumul VI(/ 760-I833), Bucureşti, 1942, p. 206, nr. 76. În apropierea Jadovei, mai la nord, Dumitraş stăpânea părţi din Stăneşti şi lvancăuţi, cf. Ibidem, p. 140, nr. 46, iar alţi Rotopani, tot spre sfiirşitul secolului al XVlll-lea, părţi din Vilaucca, cf. ibidem, p. 377. Nu
există însă nici un indiciu care să sugereze că aceste sate ar fi făcut parte din stăpânirile panului Stanislav.
s• Document pomenit tot în vremea lui Ştefan cel Mare, care a confirmat continutul său, fiindcă vechiul privilegiu fusese
distrus, cf. R. MC!hlenkamp, op. cit., p. 68.
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67
Ibidem.
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Tezaurul toponimie al României. Moldova. Volumul I. Repertoriul istoric al unilălilor administrativ-teritoriale.
1772-1998, partea l, coord. Dragoş Moldoveanu, Bucureşti, 1991, p. 143, sub voce Brădăţelul 1 •
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nepotnvtre: hidronimul e românesc şi nu slav în documente, încă de la prima lui atestare din 145670 •
Această nepotrivire nu exclude însă definitiv posibilitatea ca Ielova să fi fost într-adevăr Rotompăneştiul
de mai târziu, analiza cognomenului panului Stanislav fiind singura care ar mai putea aduce elemente
suplimentare.
Cândva, între 1393, când panul Stanislav, supremus consiliarius al lui Petru 1 şi membru al sfatului lui Roman 1, era numit de le/o va şi 1397, când, într-un document latin, e numit Rotenpan, importantul
senior a primit sau a adoptat acest nou cognomen, care va deveni numele neamului său. Înainte de cerceta
semnificatia acestuia, trebuie lămurită o chestiune: care e forma corectă a cognomenului? Încă de la prima
atestare, scriitorii de acte din cancelaria domnească I-au consemnat în felurite forme: Rotompan, Rotămpan,
Rotâmpan, Rotimpan, Rotumpan, Rotopan, Rhotinpan, Rotenpan 71 . Odată cu trecerea vremii, semnificatia
cognomenului, dacă a existat vreuna, s-a pierdut şi el a fost scris în documente după cum "îi suna mai bine" diacului. Analizând atestările cele mai vechi ale cognomenului, cele din veacul al XV-lea, din timpul
vietii panului Stanislav, a copiilor şi nepoţilor săi, este imediat vizibilă forma corectă a cognomenului,
aceea consemnată cel mai des în timpul vietii panului Stanislav: Rotompan 71 • Aceasta ar trebui să fie
folosită şi astăzi, când e vorba de importantul personaj al începutului veacului al XV-lea şi neamul lui, şi
nu forme alterate din documente târzii 73 •
Odată ce am stabilit forma exactă, putem pune întrebarea: a avut acest cognomen un înţeles care
să ne spună ceva despre persoana posesorului? Singura încercare de până acum de a găsi etimologia
cognomenului a fost cea a lingvistului Iorgu Iordan, care nu a găsit nici o semnificaţie a supranumelui
Rotopan, considerând antroponimul ca fiind rezultat prin derivare regresivă din numele satului Rotopăneşti. Acesta ar proveni dintr-o variantă, rotopast, a numelui unei plante medicinale, cunoscută în mod
normal ca rotopască sau rostopască 14 • Ciudată etimologie, care inversează sensul în procesul de formare
a numelor satelor, şi care nu trebuie acceptată fără rezerve, tocmai fiindcă porneşte de la forme alterare
ale cognomenului: Rotopan şi Rutumpan. Că nu e aşa, şi cognomenul a avut o semnificaţie, uitată demult,
o arată folosirea lui ca nume de botez, mai târziu, în veacul al XVII-Iea7s.
Am încercat să aflu semnificaţia lui, considerându-1 un cuvânt compus, de origine slavă. Ultima
parte, nAH'l., cu sensul de "domn" sau "stăpân", este cel mai frecvent întâlnit împrumut din limba poloneză, atât în documentele moldoveneşti interne, cât şi în cele externe, cu referire şi la boierii moldoveni şi
la nobilii poloni 76 . Dacă ipoteza e corectă, atunci trebuie găsită semnificatia primei părţi a cuvântului
compus: pOTOM. E vizibilă imediat desinenta slavă -oM a instrumentalului singular sau a dativului plural
masculin şi neutru, la substantivele de declinarea a II-a cu tema în -o- 77 • Am căutat, prin urmare, un
substantiv masculin de declinarea a 11-a, poT'l.. Lexiconul lui Miklosich îl consemnează, cu înţelesul de
jurământ, /egământ18 • Sensul cognomenului ar fi aşadar panul cu jurământ, poT OM fiind instrumentalul
singular al masculinului pOT'l.. Numai că acelaşi lexicon atestează acest substantiv doar Ia slavii de sud,
70

DRH, A, II, p. 89, nr. 60.
Al. Gonţa, op. cit., p. 583-584.
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DRH, A, I, p. Il, nr. 9, 28 noiembrie 1399: ...sil.p4 GTAHHCI\41!.(4) POT't.Mn4H4 ... ; ibidem, p. 13, nr. 10, 29 iunie
1400: ...sil.p4 ... GTAHHCI\41!.4 Po<ToMn4H4> H AiiTH Ero ... ; ibidem, p. 16, nr. Il, 4 august 1400: ... sil.p4
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Voevod, p. 89, nr. 15,28 februarie 1507: ... GHMA PoT't.MnAHb ....
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în texte sârbeşti. Cu acelaşi înţeles şi cu aceeaşi rădăcină, Ia slavii de est şi de vest, substantivul e de genul
feminin: pOTA79 . Aşa e consemnat în lexiconullui Mardarie Cozianul80, dar şi în glosarele de azi 81 . Toată
construcţia nu ar mai fi, deci, valabilă. Am aflat, însă, că desinenţa a fost folosită, în limba vie, în slavona
românească, şi pentru substantive feminine cu tema în -A-, atât în Ţara Românească, sub influenţa limbii
sârbo-croate82 , dar şi în Moldova, unde am găsit puse în evidenţă cazuri similare83 • Ţinând cont de aceste
observaţii, am cerut şi părerea unui slavist, care mi-a confirmat că regula formării instrumentalului singular al substantivelor feminine cu desinenţa -oM, ca la substantivele masculine şi neutre de declinarea a IIa, este întâlnită şi în documentele moldoveneşti şi, prin urmare, interpretarea pan cu jurământ merită
atenţie84 •
Însă analiza supranumelui panului Stanislav nu e încheiată, mai pot fi adăugate nuanţe ce pot evidenţia noi semnificaţii. Ele au ca sursă observaţia lui Miklosich despre sensul militar pe care pOT A 1-a primit
în limbile cehă, ucraineană şi rusă85 . Această semnificaţie a dat sensul de companie substantivului rota în
câteva limbi slave moderne, iar la noi a dat substantivul roată, cu acelaşi sens, astăzi ieşit din uzul limbii.
Contextul militar al jurământului evocat de cognomen poate fi un indiciu despre modul în care
panul Stanislav, străin sau autohton, a ajuns şi s-a menţinut pe o poziţie atât de înaltă între factorii politici
şi militari ai Moldovei, vreme de un sfert de secol.
Pentru a conchide, analiza numelui, a supranumelor şi a stăpânirilor panului Stanislav a pus in
evidenţă patru posibile soluţii pentru originea sa şi identificarea toponimului Ielova:
1. Stanislav era fiul unui "descălecător" maramureşean, iar Ielova e satul numit mai târziu
Volovăţ.

Numele de botez era folosit in Maramureş, iar reperele cronologice se potrivesc pentru panul care
a murit probabil pe la 1413. Dacă ar fi fost maramureşean, folosirea limbii latine in legenda primelor sale
peceţi sale e firească. Nu se potrivesc însă numele satelor, am arătat că nu se poate pune semnul egalităţii
intre lalova şi lelova, cu condiţia ca primul cognomen al panului Stanislav să fi fost scris corect in documentul din 1393. Apoi, nu există potriviri nici intre patrimoniul onomastic al cnezilor codreni, stăpânitori
ai satului de pe Taras, şi numele panului moldovean şi cele ale descendenţilor săi apropiaţi. E mai greu de
explicat şi prezenţa in sfatul lui Alexandru cel Bun, in 1401, a lui Giurgiu de la Vulhuvă{, ca şi schimbarea cognomenului lui Stanislav, intre 1393 şi 1395. Singura explicaţie posibilă pentru abandonarea primului cognomen ar fi trecerea satului in stăpânirea lui Giurgiu, după 1393. Odată cu aceasta ar fi trebuit să se
producă şi schimbarea numelui din Ielova in Volhovăţ. Dar de ce un senior, cu un asemenea statut precum
Stanislav, ar fi renunţat la satul de baştină, ce avea numele locului de unde au venit părinţii săi? Singura
explicaţie pentru pierderea Ielovei ar putea fi eventualele tulburări politice ce au acompaniat înscăunarea
lui Ştefan I. Acesta să fi fost beneficiaruljurământului amintit de supranumele panului Stanislav? Supoziţiile pot continua. Însă tabloului conturat pornind de la "soluţia maramureşeană" ii lipseşte coerenţa,
lucrurile nu se leagă firesc, fără a fi forţate interpretări şi "potrivite" dovezi.
2. Stanislav era boier moldovean autohton, cu baştina în lelova, sat numit mai târziu
Rotompăneşti-Rotopăneşti.

Într-adevăr, numele actual al satului de pe Brădăţel e atestat târziu, locul s-ar fi putut chema
Ielova la sfârşitul secolului al XIV-lea. Numele vechi, slav, care arată un loc cu mulţi brazi, ar fi putut fi
schimbat in următoarele două secole cu unul derivat din supranumele panului Stanislav, devenit nume al
neamului său. Hidronimul şi toponimul Brădăţel ar susţine posibilitatea unui nume iniţial al locului format de Ia adjectivul slav M"OR'l.. Nepotrivirea, pe care am semnalat-o, legată de faptul că hidronimul e
românesc încă de la prima atestare, in 1456, nu este un argument care să elimine definitiv posibilitatea ca
acesta să fi fost iniţial slav. Însă, în aceeaşi măsură, originea hidronimului, dar şi a toponimului Brădăţel,
poate fi şi o "translare", urmată de traducerea in limba locului, a numelui Ielova, adus de undeva din afara
Moldovei sau, pur şi simplu, o coincidenţă. În ceea ce priveşte "domeniul" neamului Rotompăneştilor în
zonă, stăpânirea de pe Brădăţel pare a fi mică faţă de puterea şi influenţa pe care ar fi trebuit să o aibă o
familie care a dat un personaj de primă importanţă în viaţa politică a Moldovei, vreme de cel puţin 25 de
79
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ani. Trebuie ţinut cont, însă, şi de faptul că nu există suficiente mărturii documentare care să ne permită o
evaluare corectă şi definitivă a întinderii stăpânirii. Greu poate fi explicată renunţarea la cognomenul
care-i arată stăpânirea de baştină, chiar în favoarea unuia care rememorează un gest politic important,
dacă Stanislav ar fi fost descendentul unui neam local. Nici numele de botez nu se potriveşte cu un boier
autohton. Primele sale peceţi ar fi trebuit să aibă legendele scrise cu slove chirilice, după cum le au boieri
cu nume româneşti din sfaturile primilor domni ai Moldovei. Pe ansamblu, e un tablou cu mai multe
umbre decât zone clare, care încă nu poate convinge privitorul că schiţa după care a fost alcătuit e cea
corectă. O oarecare coerenţă şi credibilitatea nu-i lipsesc acestei reconstituiri, punctul ei slab fiind doar
lipsa de consistenţă, dată de puţinătatea documentelor, care nu permite elaborarea unei construcţii mai
argumentate.

3. Stanislav era boier
preajma Stryj-ului.

galiţian,

venit în Moldova cu jurământ, iar Ielova e satul Ilow din

Asemănarea de nume şi semnificaţia celui de-al doilea supranume al panului Stanislav pot fi argumente, dar există şi multe neconcordanţe ale acestei soluţii: legenda latină a primelor peceţi, atestarea târzie
a satului galiţian şi posibila etimologie diferită a numelui acestuia. Tabloul reconstituit e oricum incomplet şi nu poate fi judecat, până când alte cercetări vor descoperi şi vor adăuga câteva din părţile lipsă.

4. Stanislav era pan silezian, venit în Rusia Roşie în anturajul lui Vladislav de Opolia, şi, la
un moment dat, a trecut în slujba domnilor Moldovei, iar Ielova e satul situat astăzi în voievodatul
Opole din Polonia.
Numele de botez şi reperele cronologice se potrivesc: dacă, în 1372, panul Stanislav, când a venit
în Rusia Roşie în anturajul ducelui Vladislav, putea avea în jur de 25 de ani, atunci în 1387 ar fi avut în
jur de 40 de ani, o vârstă matură, potrivită pentru inalta poziţie de supremus consiliarius al lui Petru 1,
garant al actului de o însemnătate deosebită semnat la 26 septembrie. Între aceste date, cavaler în floarea
vârstei, ar fi putut trece în slujba lui Petru, în împrejurări necunoscute, poate împreună cu steagul său,
pentru cajurământul său, cu o importantă semnificaţie politică, eventual şi militară, să rămână consemnat
in supranumele primit. Când va fi putut trece în slujba domnului Moldovei? În timpul expediţiei lui Vladislav de Opolia în Moldova, amintită de documente pentru sfărşitullui 1374 şi inceputul lui 1375 86 , sau
poate in contextul tulburărilor politice din zonă din 1377, când e atestată şi o "defecţiune" în sens invers,
cea a lui Giurgiu de Stupniţa87 . Sau, poate, după moartea lui Ludovic cel Mare, în anii premergători ofensivei panilor poloni în Rusia Roşie din 1387. Oricând se va fi întâmplatjurământul panului, experienţa sa
în treburi politice şi diplomatice a fost cu certitudine preţuită şi valorificată de către Petru. Originea sa,
împreună cu experienţa în chestiuni diplomatice, poate explica şi prezenţa, remarcată deja, a numelui său
în toate documentele externe ale domnilor Moldovei în relaţia cu regatul polon. După momentul 1387,
Stanislav s-a menţinut în vârful ierarhiei politice, iar către sfărşitul vieţii, la o vârstă deja înaintată, a fost
consemnat primul în sfatul lui Alexandru cel Bun. Dispariţia sa din documente s-a petrecut atunci când
avea probabil înjur de 66 de ani, după 1413.
"Soluţia sileziană" poate explica şi problema celor două supranume. Panul din Opolia, intrat în
slujba lui Petru înainte de 1387, a primit al doilea cognomen, desigur, înainte de prima sa atestare în
documente, dar cel puţin până în 1393 l-a păstrat şi pe cel cu care a venit din Opolia: Stanislav de lelova.
A putut renunţa Ia el definitiv atunci când nimic nu-l mai lega de vechea baştină. Şi aici reperele cronologice se potrivesc: am văzut că Ielova era a ducelui în 1399, când Vladislav de Opolia a dăruit-o unui cavaler german credincios. Putem presupune, cu temei în contextul trecerii lui Stanislav în slujba domnului
Moldovei, că ducele îl confiscase, pentru hiclenie, odată ce s-a întors în Opolia, după 1387. Pentru boierii
din sfaturile domnilor moldoveni Ielova nu însemna oricum nimic, ei probabil îi spuneau Rotompan încă
de atunci când Stanislav îi jurase credinţă lui Petru. Când şi-a pierdut în totalitate legăturile cu Opolia şi a
fost convins că va muri pe pământul Moldovei şi nu va putea să le lase fiilor satul strămoşilor săi, a adoptat definitiv cognomenul cu care era cunoscut în noua lui ţară. Legendele latine ale primelor două peceţi
se potrivesc şi ele cu originea presupusă a panului.
"Soluţia sileziană" oferă, evident, rezolvarea cea mai bună şi în problema identificării numelui
topic Ielova, atât din punct de vedere al formei, cât şi al etimologiei. Singură distanţa mare între satul din
Opolia şi graniţele Moldovei este un posibil contraargument, dar nu unul insurmontabil, după cum am
încercat să demonstrez.
În concluzie, tabloul reconstituit în aceste rânduri, ce pleacă de la premisa identităţii dintre Ielova
şi satul din Opolia, este, în opinia mea, cel mai consistent, coerent şi credibil. Şi, chiar dacă această "soluţie sileziană" nu va rezista trecerii timpului, calea pe care am urmat-o pentru a dibui o logică, ce pare fi86
87
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rească,

a lucrurilor dintr-un trecut îndepărtat, pentru care avem atât de puţine şi uneori contradictorii ştiri,
este, cred, principalul câştig. Sunt convins că dacă această cale va fi urmată şi pentru alte nume din primele
documente moldoveneşti , vor putea fi găsite noi şi interesante conexiuni, care să aducă lum ină în părţile
neclare ale tabloului începuturilor statului de la răsărit de Carpaţi .

THE ORIGIN OF STANISLAV OF IELOVA-ROTOMPAN. A HYPOTHESIS.
(Summary)
The pa per questions the presurned identi fication of a village, Ielova, noted for the first time in
1393, as the property of a very important boyar, member of Roman I's council, and never mentioned
again with the same name. Based on etyrnology, the author demonstrates that the assumed equality
between Ielova and the name of a village from Maramureş , Ialova (Oihova), is doubtful and, by
consequence, Ielova was not the first name of Volovăt (Olhovti), the Moldavian village presurned to be
founded by colonists carne from Maramureş with the first voivodes of Moldavia. The important baron
Stanislav, adviser of Petru 1 and the next voivodes, Roman I, Ştefan I and Alexandru cel Bun, tii! his
presumable death in 1413, was also mentioned in preserved documents and seals with the cognomen
Rotompan. By means of ana lysis of his properties, the etymology of his cognomen and through the search
in the former Galich-VIadimir Rus' principality and Polish dukedoms for a simi lar name or one derived
from the same root as Ielova, the paper raises severa! hypotheses about the origin of Stanislav and
assesses their probability. The most plausible for the author, in the light of known evidence, is tbe
Silesian origin of Stanislav Rotompan, Ielova being the village known today as Jelowa, in Poland, in
Opole voivodship, attested at the beginning of the fourteenth century. The hypothesis presumes that the
important boyar was a Silesian knight, from the retinue of Wladislaw of Opole, who switched his
allegiance to Petru !, as his cognomen suggests, in unknown circumstances.
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Mihai MAXIM

BRĂILA OTOMANĂ (1538-1711). CONSIDERAŢII GENERALE

1. Arhiva Otomană din Istanbul. Fondul A.DVN
(Cancelaria Divanului Imperial) şi Brăila otomană
Arhiva Otomană de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri al Republicii Turcia (Tiirkiye
Ciimhuriyeti Başbakanlzk Osmanlz Arşivi, abreviat: BOA) este fosta arhivă a marilor viziri, de departe cea
mai mare arhivă a Turciei, mai mare şi decât Arhiva Muzeului Palatului Topkapi (Topkapz Sarayz Miizesi
Arşivi, abreviat: TKSMA). La BOA se află, după ultimele evaluări oficiale, 130-150 de milioane de documente (unităţi arhivistice), mai precis, 100 de milioane de documente şi 365.000 de condici (defter),
care, la rândul lor, însumează zeci de milioane de documente. Această bogăţie fabuloasă a Arhivei Otomane din Istanbul face din ea una dintre cele mai mari şi mai pretioase arhive din lume, alături de arhivele
britanice, spaniole etc. De notat că, recent, au fost transferate aici, la Arhiva Otomană, sub formă digitală
şi Arhiva Palatului Topkap1 şi Arhivele Republicane (după 1923) de la Ankara. Dacă la BOA se află, astfel,
cel mai mare tezaur de documente de cancelarie, în schimb, în Biblioteca Marii Moschei Siileymaniye
(Siileymăniye Cami 'i Kiitiiphanesi), construită de Kanunî Sultan Siileyman între 1550-1556, se află cel
mai mare depozit de manuscrise (în principal izvoare narative) din Turcia.
De asemenea, trebuie precizat că este complet eronat clişeul că la Istanbul arhivele sunt vraişte,
documentele sunt împrăştiate şi încă neinventariate, iar accesul cercetătorilor străini aproape imposibil.
Dimpotrivă, după "revoluţia arhivistică" săvârşită de Turgut Ozal în 1980, când era prim-ministru, la solicitarea şi cu sprijinul unor mari învăţaţi ca Halit lnalcik, Kemal Karpat ş.a., personalul angajat a crescut
de la 30 de cercetători la 600, a fost introdusă evidenţa computerizată (drept rezultat, zeci şi zeci de cataloage au fost şi sunt permanent puse la dispoziţia cercetătorilor), accesul la arhive este extrem de facil (în
aceeaşi zi solicitantul poate începe să şi lucreze), Fotocopiile comandate pot fi obţinute - chiar în ziua
următoare - sub formă de CD, în plus s-a luat măsura ca cercetătorii să poată lucra la BOA şi sâmbăta,
până la ora 19.
Între marile colecţii (fonduri) de al Başbakanlzk Osmanlz Arşivi, interesând şi istoria Brăilei otomane,
amintim: Miihimme Defterleri (Condicile afacerilor importante, codificat: MD); Maliyeden Miidevver
Defterler (Condici de la Finanţe, codificat: MAD); Ruznămt;e Defterleri (Condicile de venituri şi cheltuieli zilnice ale Vistieriei centrale de Stat otomane, codificat: D.BRZ, D.KRZ dar şi în Kămil Kepeci =
K.K.); Condicile Contabilităţii Generale (Băb-z Defteri. Başmuhasebe, codificat: D.BŞM); registrele de
recensământ (Tahrir Defterleri, cod: TD) unde se află cuprinse şi recensămintele celor mai diverse zone
ale uriaşului imperiu; registerele Cancelariei Arhitectului Şef (Băb-z Defteri Başmuhasebe. Bina Emini
Kalemi Defterleri, cod: D.BŞM.BNE); Registrele de cizye (impozit-capitaţie plătit de nemusulmani) 2 etc.
O menţiune specială se cuvine făcută pentru extraordinarul fond A.DVN (Bab-z Asăji Divăn-z
Humăyun Kalemi 1 Poarta <Marelui> Vizir. Cancelaria Divanului Imperial), care cuprinde nu mai puţin
de 216.778 de documente din intervalul 1475-1791)3 (anii Hegirei 880-1206). Numai pentru epoca lui
Constantin Brâncoveanu- Dimitrie Cantemir, respectiv anii 1710-1715 (anii Hegirei 1122-1127), adică
doar pentru 5 ani, incluzând aici şi perioada ce a urmat măcelăririi Brâncovenilor4 şi confiscării averilor
acestora, există peste 200 de dosare (dosya) 5, un dosar cuprinzând, de regulă, 100 de documente, deci
peste 21.500 de documente A.DVN nr. 499-714). Extinzând cercetarea la intervalul 1685 (venirea Ia
tronul a lui Constantin Cantemir) şi 1719 (începutul domniei lui Nicolae Mavrocordat în Ţara Românească),
1
Dr. Onder Bayer, directorul BOA, în cadrul reuniunii organizate de IRCICA (Rcscarch Ccntcr for Islamic Art, History
and Culturc, din cadrul Conferin{ei Organiza{iei Statelor Islamice, Istanbul, 12 iulie 2008), apud Mihai Maxim, .. Dimilrie
Cantemir and His Time: New Documents from the Turkish Archives ", în RRH, XL VII, 1-2, Bucarest, 2008, pp. 31-41;
idem, .. Dimilrie Cantemir şi epoca sa. Documente noi din arhivele turceşti", în AMS, IX, 201 O, Botoşani, pp. 52-58.
2
Vezi, de ex. pentru Brăila, un registru de cizye din 1587 apud Mihai Maxim, ,,Braila ya A it Bilinen /lk Osmanlt Defteri
(1587)- (Primul registru otoman cunoscut privind Brăila-1587) ",în XII. Tiirk Tarih Kongresi (Al XII-lea Congres de
istorie turcă), Ankara, 1999, III, pp. 973-978.
J BOA Rehberi (Ghidul Arhivci Otomane, cdi{ia a II-a, Istanbul, 2000, p. 283.
4
În fa{a "Chioşcului de la malul mării" (Yail Koşkii), denumire ce se păstrează şi astăzi pentru strada aflată în spatele
Camerei de Comerţ (Ticaret Odasz) din Istanbul, stradă situată între Gara Sirkeci şi Podul Galata.
5
Vezi BOA, Katalog nr. 976, p. 29.
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a trebuit să examinez alte câteva zeci de mii de documente, fără nici o exagerare (a se vedea Katalog nr.
976 de la BOA).
Despre ce fel de documente este vorba in acest uriaş fond?
Este vorba de plângeri (turceşte: şikăyet, ulterior colecţia numindu-se Şikăyet Defterleri/ Registrele
de plângeri) aşadar petiţii, memorii, arz-uri, adresate celui mai înalt organ judiciar al Imperiului tricontinental după împărat (padişah): Divanul Imperial (Divăn-1 Humăyun), prezidat de marele vizir, în cauze
(dava) nesoluţionate sau soluţionate necorespunzător pentru petenţi de către organele judiciare inferioare,
adică de către tribunalele locale ale kadiilor, redactate sub formă de arzuhal, când erau individuale, sau
arzmahzar, când erau colective (populaţia unui sat, comunitatea unui cartier etc.), aceste documente erau
de fapt, petiţii (lat. sing. supplex libellus), formal adresate padişahului în probleme din cele mai diverse:
nerestituirea unor împrumuturi, deşi fuseseră acordate sub garanţie, cu chitante şi garanţi (kefil), nerezolvarea
unor cazuri de crimă, jaf sau banditism, preluarea sau majorarea unor timare sau zeamete, succesiuni,
abandon familial, abuzuri la strângerea chiriilor, încălcarea de către autorităţi a statutului legal al comunităţilor nemusulmane etc. Nu lipsesc însă nici aspecte majore, precum declararea unui război sau încheierea unei păei, mobilizarea de trupe pentru campanie etc.
Interesant este faptul că multe petente sunt femei (Ayşe, Hatice, Fatma), mai ales în probleme de
succesiune, dar nu numai, după cum Ia fel de şocant este faptul că destul de mulţi petenţi sunt simpli
păstori nemusulmani (zimmi), din sate îndepărtate din Balcani sau Anatolia, solicitând cu îndrăzneală şi
dezinvoltură adălet (dreptate). Pentru istoric există astfel posibilitatea de a pătrunde in mecanismul intim
de funcţionare a uriaşei maşini administrative şi militare otomane şi in cunoaşterea vieţii de fiecare zi a
supuşilor uriaşului imperiu.
Aceste petiţii Ualbe, arz-uri, şikăyet), care nu depăşesc niciodată o pagină, purtând la stărşit
numele petentului 1 petentei (de ex. bende-i Mehmed = robul Mehmed; bende-i Fatma = roaba Fatma;
bende-i Manol zimmi ~o ban = robul Manole, nemusulman, cioban; bendegân-1 fitkârâ-i kmye-i mezhlir =
sărmanii robi din satul sus-numit etc.), conţin in partea dreaptă, sus, un document lămuritor privind cauza
înfăţişată- un ordin sultanal anterior, o chitanţă din Vistieria Imperială (Hazine-i Amire), un extras dintrun registru funciar (Defter-i Hăkăni) -, iar in stânga, sus, cu litere mai mari, "rezoluţia" dată in numele
padişahului: .. am aprobat", .. să se facă", "să se cerceteze potrivit şeriatului (legii canonice musulmane ),
"să se trimită ilustrul meu ordin voievodului Ţării Româneşti 1 kadiul de Brăila" etc. Desigur, nu e de
crezut că impăratul însuşi scria sau dicta aceste "rezoluţii" pe documentele unei cancelarii uriaşe, precum
cea a Divanului Imperial sau pe cele emanând de la peste 50 de cancelarii financiare.
În contribuţia de faţă vom prezenta şi vom utiliza din acest fond formidabil A.DVN un număr
important de documente noi privind .. Brăila 1711 " -preliminarii, circumstante. desfăşurări politico-militare, fapte diverse din viata socială, consecinte ale .. campaniei de la Prut" (Prut seferi) sau .. campaniei
moscovite" (Moskov seferi) din 1711 A.D. 1 1123 anul Hegirei. Este vorba de documente oficiale de primă
mână, emanând de la cele mai abilitate autorităţi ale Statului otoman (padişahul, marele vizir, marele
defterdar, kadiul de Brăila etc.), precum şi ale Ţării Româneşti, precum Constantin Brâncoveanu şi Ştefan
Cantacuzino.

2. Kaza-ua Brăilei în sistemul administrativ - militar otoman
Anexată la Imperiul otoman în intervalul 1538 - 1540 de către Kanunî Sultan Silleyman6, în
legătură cu campania asupra Ţării Moldovei, Brăila, cel mai mare port al Ţării Româneşti, a fost integrată
provinciilor otomane propriu-zise, în formula de kaza (Kază-i Berăyil, ulterior Kază-i lbrăil), făcând
parte din Sangeacul (liva-ua) Silistrei, beilerbeyilik-ul Rumeliei, cu centrul Ia Sofia. Tot în 1538 a fost
anexată Imperiului otoman şi partea sud-estică (Bugeacul) a principatului autonom, tributar, al Ţării
Moldovei. S-a creat, astfel, călărimii tătare un coridor de trecere pe uscat de Ia Bah~esaray, în Crimeea,
până Ia Buda (Budun, Budin), anexată şi ea în 1540- 1541. În acest chip, Ia mijlocul secolul al XVI-lea,
Dunărea devenea un fluviu otoman, din fosta capitală a Ungariei (acum centru al beylerbeyilik-lui de
Buda) până Ia vărsarea în Marea Neagră, devenită acum lac otoman.

Mihai Maxim, "Teritorii româneşti sub administrafie otomană in secolul al XVI-lea", I - II, în RI, 36,nr. 8, I 983, pp.
802-8I7, nr. 9, 1983, pp. 979-990; idcm, Noi documente turceşti privind Ţările Române şi Înalta Poartă (I526-1602),
Editura Istros, Brăila, 2008, doc. Nr. 20, pp. 134-129; Petre Ş. Ni!.sturel, "La conquete de Brăila et la creation du siege
metropolitain de Prol'lavon ",în Il Mar Nero, III, I997-1998, Roma-Paris, pp. 191-208; Ionel Cândea, "A fost Baăila
cetate inainte de I538?", în AnBr, IV, nr. 4, 2001, Brăila, pp. 25-38; Anca Popescu, .. CircumscripJii vamale otomane
in zona Portului stâng şi a Dunării de Jos", în Nafional şi universal in istoria românilor. Studii oferite prof dr. Şerban
Papacostea, cu ocazia implinirii a 70 de ani, Bucureşti, 1998, pp. 312- 325.
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coborârea violentă a cazacilor spre Dunăre şi Marea Neagră începând în ultimul sfert al
secolului al XVI-lea şi, cu deosebire, după revolta antiotomană a Principatelor Române (Transilvania,
Ţara Moldova şi Ţara Românească) în anii 1594 - 1598, inalta Poartă a decis ridicarea Sancakbeyilik-ului
de Silistra în beylerbeyilik, pentru a permite guvernatorului militar de aici de a interveni mai prompt şi cu
forţe sporite împotriva cazacilor şi românilor. Înfiinţarea acestui nou beylerbeyilik, la început cu centrul la
Silistra, apoi la Babadag şi, în fine, la Oceakov (turceşte: Ozii, în vechile texte româneşti = Vozia), a avut
loc, după noile descoperiri din Arhiva Otomană (BOA) din Istanbul, înainte de 17 Şaban 1007/15 martie
15991 (mai devreme decât s-a crezut până acum). Titularii beylerbeyilik-ului de Si listra- Oceakov (documentele nu fac deosebire între cele două denumiri), având rangul de vezir, ceea ce indica însemnătatea
strategică a zonei, au primit de la bun început misiunea expresă de "a avea ochii şi urechile atintite în
părţile Ţării Moldovei şi Ţării Româneşti" (Bogdăn ve Ejlăk cănibine goz kulak tutupl, Ulterior, conflictele cu Polonia (care nu-şi putea stăpâni cazacii, în timp ce Poarta nu-i putea înfrâna pe tătari) din 16201621 (campania asupra Hotinului) şi 1672 (cucerirea Cameniţei) au deplasat definitiv centrul noului
beylerbeyilik la Oceakov.
În ce priveşte încadrarea administrativ-militară a Brăilei în urma înfiinţării beylerbeyilik-ului de
Silistra- Oceakov, kazaua brăileană a continuat să fie subordonată sangeacbeiului (mir/iva-Iei) de Silistra. Aşadar, formula administrativă a Brăilei otomane a rămas aceasta: Kaza-ua lbrâi/, Sancakbeyilik-u!
(liva-ua) Silistra, beylerbeyilik-ul de (Silistra)- Oceakov (Ozi).
Regresiunea otomană după atacul eşuat al Vienei din 1683, formidabila contraofensivă austriacă
de sub conducerea lui Eugeniu de Savoia, ridicarea Rusiei ca mare putere sub Petru I şi avansul ei spre Marea
Neagră, după strălucita victorie asupra Suediei (mare putere la Marea Baltică) lui Carol al XII-lea de la Poltava
( 1709), despre care am descoperit în Arhiva Otomană din Istanbul un interesant raport al unui agent trimis
de domnul Ţării Moldovei Nicolae Mavrocordat9 şi, în fine, "Campania de la Prut" (Pmt seferi) din 1711,
cu episodul ocupării Brăilei de către "moscovi(i" şi detaşamentul lui Toma Cantacuzino, toate acestea au
făcut să crească însemnătatea comandantului militar de la Brăila, numit muhâfi;: (se pronunţă muhafâz),
care înseamnă textual "apărător", şi nâz1r (se pronunţă nazâr), însemnând "supraveghetor".

3. Muhafâzii şi nazârii de Brăila
la finele secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea
Titlul de muhâfiz exprima atribuţiile militare ale titularului funcţiei, deci calitatea de comandant
militar al unei întregi zone, de regulă importantă din punct de vedere strategic 10, pe când cel de nâztr
exprima atribuţiile administrative (problemele financiare erau supervizate de un defterdar, dar- ciudat n-am întâlnit în documentele A.DVN nici un defterdar de Brăila, ceea ce însă nu înseamnă că acesta n-a
existat). Aşadar, guvernatorul Brăilei la finele secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea se
numea oficial "muhaf'az şi nazâr" (muhafiz ve năztr). Documentele din fondul A.DVN (ale Cancelariei
Divanului Imperial) ne indică faptul că unii dintre ei aveau titlul de Paşă (Paşa), tradus în turcă modernă
cu "general", alţii doar cel de Agă 11 . La 1695 apare în documente un muhafiz şi năz1r de Brăila (fără
nume) 11 , cu care se deschide seria unor lungi diferende de frontieră între domnii Ţării Româneşti (Constantin Brâncoveanu şi Ştefan Cantacuzino) şi aceşti muhatăzi şi nazâri de Brăila.
Potrivit documentelor Cancelariei Divanului Imperial, Konstantin Voyvoda (Constantin Brâncoveanu) a făcut arzuhal în ultima decadă a lunii Zilhicce Il 04/23.08 -O 1.09 1963 st.n.u în legătură cu încălcarea abuzivă a frontierei Ţării Româneşti, nazârul Brăilei fiind învinuit că a patronat abuziv anexarea
la kaza-ua Brăilei de noi sate din teritoriul Ţării Româneşti. La 21 Safer 1105/22 oct. 1693 (stil nou) este
înregistrat un document judiciar = hiiccet (rom. hoget), care poartă sigiliile kadiilor de Brăila (lbrâil) şi
Giurgiu (Yergogu), privind hotarul dintre kaza-ua Brăilei şi Ţara Românească, mentionându-se numele a
7
Mihai Maxim, .. Tuna-iA mire. L 'organisationfinanciere et militare du Danube olloman aux XVf et XV/f siec/es ala
lumiere de documents ottomans inedits ", în: Romana- Turcica, l, 2003, !SIS Press, Istanbul, p. 78.
8
BOA, Istanbul, fond A.DVN, dosya 11/59; ibidem: ordin către Si/istre Beylerbeyisi, Ali Paşa, din 6 Rcbilllevvel
1010/4 oct. 1601 (stil nou).
9
BOA, Istanbul, fond A.DVN, dosya (dosar) 505, belge (doc.) 84; Mihai Maxim, .. Dimitrie Cantemir and His
Time ... ", p. 34.
10
De ex., Cafer Paşa, numit "beilerbei de Valahia" (Eflâk Beylerbeyisi) în 1595, fusese anterior muhafiz de Şirvan, în
Caucaz, cu grad de vezir. Vezi Mihai Maxim, Noi documente turceşti privind Ţările Române şi Înalta Poartă (1526/602), Muzeul Brăilei, Editura Istros, Brăila, 2008, doc. nr. 48, pp. 261-276.
11
Termenul de Paşa provine de la Baş Aga =Aga- şef
12
BOA, Istanbul, fondA.DVN, dos. 238/ves. 50.
13
BOA,A.DVN, dos. 231/ves. 82.
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10 martori (şuhzid) musulmani, fără boieri munteni 14 . După circa 1 an şi jumătate, la 27 Cemâziiilâhtr
Il 06/12.02.1695 (st. n.) este înregistrată la Cancelaria Divanului Imperial, la cererea domnului Ţării
Româneşti, aprobarea de efectuarea unei noi reglementări de hotar (hudzid smuro), reglementare realizată
cu cea 17 persoane, majoritatea provenind din zona Giurgiu (Yergogu) 15 •
Prin anul Hegirei 1124/1712- 1713 (documentul nu are datare) este atestat ca muhafâz şi nazâr
de Brăila un anume Numan Paşa 16 , ceea ce indică limpede creşterea însemnătăţii postului după "campania moscovită" (Moskov seferi) şi ocuparea Brăilei din 1711. Tot anle 1713, este menţionat ca "fost nazăr"
(nâz1r-z sab1k), un anume Ha/il Aga, sub patronajul căruia se face inventarul pagubelor suferite de brăileni
17
în timpul "invaziei ghiaurilor moscoviti" (Moskov keferesi istilâs1) din vara lui 1711 . În perioada imediat
următoare (1713) apare în izvoare cel mai bine documentat muhafâz şi nazâr de Brăila, un anume Mustafa
Paşa. Despre el aflăm că anterior fusese sancakbey de Hamid, în Anatolia, apoi beilerbei de Timişoara
(Tam1şvar Beglerbegisi), poziţie extrem de importantă, mai ales în aceşti ani când se hotăra soarta Banatului18, în disputa militară între Casa lui Osman (Al-i Osman) şi Casa de Habsburg. Un document oficial al
Divanului Imperial (Divăn-1 Humăyun) din evâstt-1 Rebiiilâhtr 1125/ 07.05 - 16.05.1713, precizează că
numitul Mustafa Paşa, emir al emirilor (emir iil-iimerâ), deci având rang de beilerbei, "aflat la apărarea
Brăilei" (/brăil muhafazasmda olan Mustafa Paşa), a fost schimbat (tebdil olunmuşdur) tot cu un Mustafa,
dar sangeacbei de Nikopol. În consecinţă, lui Mustafa Paşa de la Brăila i se porunceşte să vină de urgenţă
la Istanbul, de îndată ce Mustafa de la Nicopol se va prezenta la noul său post de la Brăila 19 • Ordinul sultanal către Mustafa de la Nikopol, care va fi fost şi el Paşa, căci era un emir iil-iimeră, îi cere imperios să
20
vină la lbrăil nezăbovind .. nici o zi şi nici un ceas " •
Însă "în anul 1125/1713-1714" (potrivit datării specialiştilor de la BOA), în tot cazul după plecarea lui Mustafa Paşa "1" (" de Hamid"), de la "apărarea Brăilei", a fost înregistrată la Divanul Imperial o
jalbă a 4 locuitori din Timişoara (unul era Ali, numele celorlalţi trei petenţi n-au fost completate), care se
plângcau că Mustafa Paşa, "înainte de a fi la apărarea Brăilei (lbrăil muhafazasmda)", şi anume pe când
era beilerbei de Timişoara (Tam1şvar Bevlerbeyisi). contractase o datorie (zimmet) de 5.000 taleri (gumş),
contra chitante (temessiikăt), sumă din ~are mai rămăsese dator cu 2.738 gurul 1• În recuperarea datoriei
s-a ivit un nou impediment: noul beilerbei de Timişoara, Hasan Paşa, a pretins că "şi eu am de încasat o
datorie de la Mustafa Paşa" 22 .
Foarte multe documente din fondul A.DVN nu au consemnată data înregistrării lor la Cancelarie.
De aceea, asemenea documente poartă o dată propusă de arhivistul de la Arhiva Otomană (BOA), care a
clasat documentele, în funcţie de contextul în care au fost găsite (data documentelor anterioare şi cea a
documentelor ulterioare). Aceasta îndeamnă la multă circumspecţie. Am întâlnit cazuri, când numele
voievodului român menţionat în document în nici un caz nu justifica data propusă de specialistul de la
BOA. Un astfel de Document propus a fi din "1126" (anul Hegirei), adică între anii 17.01.1714 (1 muharrem) şi
06.01.1715 (30 zilhicce), menţionează faptul că Acem Mehmed Efendi, a murit la Iaşi (Yaşnam mahalde)
(Secretarul de turcă) al domnului Ţării Moldovei, dar nazârol Brăilei (nu i se menţionează numele) i-a
preluat bunurile, pe motiv că acela a murit "fără moştenitori" (bilă verâset)23
Se pare că împotriva aceluiaşi abuziv nazâr de Brăila (Numan Paşa?) s-a plâns şi voievodul Ţării
Româneşti, Ştefan Cantacuzino, în decada de mijloc a luniifiercade anul 1126/18.11 -27.11.1714 (stil
nou), solicitând intervenţia (judecata) kadiilor de Brăila (lbrăil) şi Giurgiu (Yergogu)_2 4 Regăsim acelaşi
Domn, cu o plângere asemănătoare, nedatată ("1125", adică între 28.01.1713- 16.01.1714, propune
arhivistul de la BOA, fără să ştie că la acea dată Ştefan Cantacuzino - /stefan, Vojvod-i Ejlak hată- încă
nu era pe tronul ocupat de Brâncoveanu25 ). Deci documentul nu putea fi emis decât după 3 Rebitllevvel
1126/19.03.1714 (st. MM), când a ieşit ordinul de numire (emr-i şerit) din partea sultanului26 ; poate mai
14

BOA, Istanbul, fond A.DVN, dosya 232, vesika (doc.) 54.
BOA, fondA.DVN, dos. 238/ves. 50
16
BOA, fondA.DVN, dos. 561/37.
17
BOA, Istanbul, A.DVN, dos. 588/ves. 83, (a se vedea şi fotoeopia din anexe).
18
BOA, Istanbul, A.DVN, dos. 596/v. 52; 575/71; 576/54.
19
BOA, Istanbul, A.DVN, dos. 575/ves. 71.
20
BOA, Istanbul, A.DVN, dos. 576/ves. 54 din ultima decadă a lunii Rcbiillâhtr anul Hcgirei 1125/17.05-25.05.1713.
21
BOA, Istanbul, A.DVN, dos. 596/ves. 52.
22
/bidem.
21
BOA, Istanbul, A.DVN, dos. 255/ves. 85.
24
BOA, Istanbul, A.DVN, dos. 657/ves. 65.
25
BOA, Istanbul, A.DVN, dos. 717/ves. 59.
26
BOA, Istanbul, fond Cevdet, Eyă/et-1 Mumtaze ("Provincii privilegiate"), codificat: C.MTZ, dosya 12, gomlek
("cămaşa") 569.
15
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curând după înştiinţarea (i/m-i haber) de tnmttere a berat-ului de numire în funcţia de gurre Cemziiiilaher 1126) 14.06.1714 (st. nl 7 . Nu este exclus să fi fost ulterior arz-ului semnalat mai sus, din
decada 18.11-27.11.1714, pe car-I detaliază. Se arată aici că nazârul de Brăila încasează abuziv şi cu
forţa (juzuli), dijma (zeciuiala = te. oşr) şi alte dări din recoltele obţinute în unele sate şi lacuri/iazuri
(goller) din zonele Brăila şi Giurgiu, aflate pe pământuri/e Ţării Româneşti, deşi ulterior, potrivit deciziei
şeriatului (hiiccet-i şeriyye), voievozii Ţării Româneşti încasau aceste dări.
Dintr-o altă plângere adresată de /stefan, voyvoda-i Eflăk (Ştefan Cantacuzino) în anul "1128"
(27.12.1715- 15.11.1716) aflăm că în iarna trecută" (gre~en kiş), probabil iarna 1715/1716, "prin incită
rile (încurajările) lui Hatil Agă, nazârul Brăilei" (lbrăi/ nazuri olan Hali/ Agă tahrikiyle), au fost trimişi
oameni (adam/ar), care au cuprins (zabt) 2 - 3 sate (Kamelerinuz) şi olate ale noastre (olatlarmizif 8, în
ciuda faptului că liniile de frontieră (huidud simurlan) dintre Ţara Românească şi kaza-ua Brăilei erau
garantate prin Documente (temessiikăt) şi decizie a tribunalului kadiului (hiiccet-i seriye). Cunoaştem,
aşadar, un Hali/ Agă nazâr abuziv în raport cu Ţara Românească la 1715- 1716. Să fi revenit în funcţie
acel Hali/ Agă, "fost nazâr" la 1713, când se înregistra plângerea brăileni lor legată de pagubele suferite cu
prilejul "invaziei moscovite" din 1711?
Un alt nume cunoscut de nazâr de Brăila este cel al lui Alimed Agă, menţionat în arz-ul kadiului
de Brăila, Mehmed, din 28 Şerval 1128115.10.1716, contra domnului Tării Româneşti (Ejlăk Begi) = Ştefan
Cantacuzino, acuzat că "a încălcat hotarul kazalei noastre" 29 • Potrivit Documentului, nazârul însuşi ar fi
venit la tribunalul Kadiului (Meci is-i şer), iar plângerea respectivă ar fi fost susţinută şi de vekil-ul (reprezentantul său) Mustafa Aga, de hatibi ("slujitori ai cultului musulman) "şi alţi oameni sărmani" (ve saia
fukaralav).
De remarcat că şi anul "1115" ( 17.05.1703 - 05.05.1704}, potrivit datării specialistului de la
BOA, avusese loc o plângere a brăileni lor, în frunte cu învăţaţii Legii musulmane (ulemă) împotriva voievodului Ţării Româneşti, acuzat că a încălecat hotarul Kazalei Brăila în zona "apei Buzăului" (Buze.wyn)
şi a localităţii [anca ( Yanka) 30 .
În fine, potrivit unui ar.: din ultima decadă a lunii Şerval 1130/17 - 25.09.1718, la acea dată "la
apărarea Brăilei (lbrail muhafazasmda)- deci muhafâz (şi nazâr) era Yusuf Paşa 31 , pe care-I vom regăsi
şi la 9 Safer 1131/01.01.171932 .
Din scurta trecere în revistă a muhafizilor lşi nazârilor de Brăila de la începutul secolului al
XVIII-lea, potrivit Documentelor oficiale ale Divanului Imperial din Istanbul, rezultă că, în ansamblu,
acesti dreptaşi - cu grad de Agă sau chiar de Paşa - au avut o atitudine duşmănoasă faţă de Ţara Românească, încălcând abuziv hotarul acesteia, anexând sate şi lacuri, încasând ilegal taxe şi impozite.

THE OTTOMAN BRĂILA (1538-1711). GENERAL CONSIDERATIONS
(Summary)
The romanian turkologist analyses three aspects about the ottoman Brăila : 1. ottoman archives
from Istanbul about the city-citadel (BOA, A.DVN); 2. Kaza of Brăila (kază-i lbrăi/) in administrativemilitary ottoman danubian system; 3. the muhăflZis (local military commander) and the năzirs (administrative official) of kază-i lbrăi/ between 1695-1718.

BOA, Istanbul, fond C.MTZ, dosya 12, gomlek ("cămaşa") 326.
BOA, Istanbul, A.DVN, dos. 736/ves. 94.
29
BOA, Istanbul, A.DVN, dos. 732/ves. 56.
30
BOA, Istanbul, A.DVN, dos. 291/vcs. 64. Se parc că este prima menţiune documentară, cel puţin în izvoarele turceşti, a
acestei cunoscute aşezări rurale (astăzi oraş).
31
BOA, Istanbul, fondA.DVN, dos. 766, ves. 45,45 A şi 45 B.
32
BOA, Istanbul, fondA.DVN, dos. 751, ves. 77.
27
28
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Maria DEL PILAR CHOUZA-CALO"

MARY MAGDALENE: ICONOGRAPHIC IMAGE AND LITERARY
SUBJECT IN COUNTER-REFORMATION SPAIN
In Spain, as in the rest of Europe, Mary Magdalene's presence is certainly noted in the arts and in
the literature of the time as she is depicted as an exemplar of conversion. Magdalene's story was used to
spiritually move other sinners to lead a life frec of sin, more in consonance with the Catholic Church's
doctrine. Despite the Church's efforts to combat heretic visual representations of biblica! scenes, the
artistic freedom granted to the subject of Mary Magdalene in the arts during the controlled atmosphere of
Tridentine and Post-Tridentine Europe, allowed artists and writers alike to represent her as both an ardent
lover and a penitent sinner. Nevertheless, whether it was in the arts or in literature, portraying the famous
sinner became a challenge in itself, given the repressive measures that were implemented by the Council
of Trent (1545-1568). How then was this subject able to escape some of the strict rules of decorum and
decency that most of the other saints were subjected to? In addition, how did she become an effective
image used to disseminate the Church's doctrine? In order to answer these pressing questions, it is worth
noting first what the Council's new measures where in relation to the representation ofreligious art.
One of the critica! topics that were discussed during one of the Council of Trent's meetings was
the accuracy with which religious images and scenes wcre to be represented in order to avoid any
misrcpresentations that would otherwise bc considcred herctic. Biblica! images, especially those
pertaining to the excmplary lives of saints, were meant to instruct the laity on important Catholic
doctrincs. For this reason, such visual dcpictions wcrc carcfully ovcrsccn by thc Church. In Deccmbcr
1563, undcr the Sovereign Pontiff, Pius IV, thc Council ofTrcnt madc thc following assessment undcr the
heading "On the Invocation, Veneration, and Relics ofSaints, and on Sacrcd Images": 1
The Bishops also shall diligcntly teach and suggest, that by thc histories of the mysterics
of our redemption, expressed in pictures, and other similitudes, the people are instructed
and confirmed, in remembering and daily calling to mind the Articles of Faith: as
likewise the extraordinary fruit and profit is received from ali holy images; not only
because the people are admonished of thc bcnefits and gifts which are conferred upon
them by Christ, but also because the miracles and wholesome examples of the saints are
set before their eyes, that they may thank God for them, and imitate them in their lives
and conversations; and may be stirred up to adore and love God, and exercise and
delight in godliness. But if any one shall teach or believe contrary to these decrees, let
him be accursed. (The Canons and Decrees ofthe Council ofTrent 147)
In hindsight, the ideas set forth by the Council of Trent marked a new trend of religious art of
concentrated emotivity and Iacking in unnecessary superfluous content that would otherwise be
distracting to the faithful. It was emphasized that religious subjects were tobe accurately represented, and
in view of that, artists were limited "to keep very closely to the biblica) or traditional story which he was
treating and not let his imagination add omaments to it for the sake of making it more attractive" (Biunt
Il O-Il). This censorship was echoed throughout the arts and, in particular, in the treatises that instructed
artists to adhere and follow the new codes ofreligious decorum, as instituted during the Council's twentyfifth session.
Many of the influential Spanish authors who wrote treatises on the aesthetics of art during the
seventeenth century include Fray Jose de Sigilenza, Butr6n, Vicente Carducho, and Francisco Pacheco2•
• Profcssional affiliation: Univcrsity of California, Santa Barbara, alumni, but aftcr January 20th, it will bc Dominican
Collcge (New York, USA). mchouzacalo@gmail.com
1
This regulation included censorship in the churches: "Lastly, so great is the diligence and care the bishop ought to
takc about these things, that nothing may appear disorderly or preposterous, or done in a hurly-burly, nothing profane
or dishonest, secing holiness and devoutness becometh the house of God: To the end therefore these things may be the
more faithfully and duly observed, thc Holy Synod ordains, that it shall be lawful for nonc, to put, or cause to be put up
in any place or Church, thought exempt, any unusual image, exccpt it shall be approved ofby the Bishop; nor shall any
new Miracles be admitted, or new Relics received without the knowledge and approbation of the Bishop; who, as soon
as any such thing shall be known abroad, and come to his ears, shall with the counsel and advice of some Divines, and
other Godly Mcn, do whatsoever he shall judge consentaneous and agrceable to truth and godlincss. But in case any
doubtful or diflicult abuse bc to be removed, and extirpated or any weighty question arise about these things" (The
Canons and Decrees ofthe Council ofTrent, 147).
2
Fray Jose de SigOenza (Historia de la Orden de San Jeronimo, 1605), Butr6n (Discursos apologeticos [.. .] de/ arte y
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Ali of these authors showed an explicit appeal to the rules of the Tridentine decree in tenns of the moral
and didactic role ofreligious paintings. For example, Carducho's treatise, Dialogues ofpainting, its defense,
origin, essence, definition, modes and difference (Ditilogos de la pintura; su defensa, origen, esencia,
definicion, modos y diferencia) (1633), clearly embodies the Council's new measures, which undoubtedly
compromised the artistic freedom ofthe artist:
And pertaining to the genre of Paintings, 1 understand that the 25 session of the Council
of Trent bas prevented anyone from painting or placing any new image in the temples
without the approval ofthe Bishop. (350: my translation)3•
On the other hand, Francisco Pacheco, known to be an extremely devout Christian who also held
a post within the Inquisition to oversee the decorum of religious paintings, is perhaps the most influenti al
of ali the authors. His treatise, Art of Painting (Arte de la Pin tura), was meant to be strictly instructive as it
guided artists on the proper manner for representing religious motifs in their paintings. This included
instruction on the concept of decorum, honesty and decency, which was to be applied to religious art as
established by Trent. This new direction in iconic representation of sacred images pressed the importance of
the Church's need to refocus its attention on instructing the faithful with the teachings ofCatholicism and
preserving them from error.
During this time, the penitent Magdalene became one of the most important iconic representations. Viewed as a model of penitence and repentance due to her exemplar conversion, she became a
popular theme among writers and artists alike during the Counter-Reformation movement. The literature
ofthis period evidences Magdalene's gained popularity4 . An important treatise, belonging to the Spanish
mystical tradition, is Mal6n de Echaide's The Conversion of Magdalene (La conversion de la Magdalena
( 1588). This Spanish Augustinian monk's work, regarded as an exhortation to a religious life, focuses on
the states ofthe soul and presents Mary in ali the phases ofhcr life: as a sinner, a penitent and a saint. MaIon de Echaide prescnts hcr as a "rare and admirable examplc ofpenitence" ("raro y admirable ejemplo de
penitencia") ( 1: 78), whosc con vers ion gives hope to other sinners:
Look upon the example of this repentant sinncr, forgivcn and sanctified, and sin ce there
was a remedy for hcr, therc will also bc onc for you (women); and thus, she finds
herself encumbered in God's grace and friendship, and there will also be loins to recei ve
you (women). (3:55: my translation) 5.
Mal6n de Echaide, along with other theologians, proposed Mary Magdalene as a model of repentance, and therefore, she became an iconic figure during this period by exemplifying the penitential image
ascribed to her. Due to her past, which had to be taken into account, this saint could be represented in
multiple ways, referencing her past and present life.
Notwithstanding the precautions that were taken by Trent to ensure that religious images adhered
to the new guidelines of decorum, the iconic representation of the penitent Magdalene became particularly
challenging for artists due to the combination of sacred and secular elements that encompassed this saint's
life, which in some instances became distracting in its rich sensual appeal. During this highly surveilled
period, painters and artists shaped a relatively homogeneous representation of Mary Magdalene, the repentant harlot. Magdalenian iconography counted upon precise objects and attributes to identify both her
sensual nature and spirituality: her long loose hair, her pearls, her tears, the precious ointrnent jar which
recalls the washing of Christ's feet, a tom dress, a skull, a crucifix, a wild scenery, a precipice in the
background, bare feet, and the bible or religious book, which is representative ofthe Scriptures.
These are the building blocks of the ravaged prostitute-tumed-penitent, which at times, in composition, failed to meet the new strict codes of decorum. For example, the foremost attraction of an earlier
painting of the Italian Mannerist, Tiziano Vecellio (Titian) 6 , is its great sensuality which stands as a
de la pintura, 1626), Viccntc Carducho (Dialogos de la pintura; su defensa. origen, esencia, de.finicion, modos y diferencia,
1633 ), and Francisco Pacheco (Arte de la pintura, written in 1638 and published in 1649). Two European authors that
wcre influential Spanish authors werc Gabriel Palcotti (Discurso en tomo a las imagenes sagradas y profanas, 1582), Juan
de Molano (De picturis et imaginibus sacris, 1570). Gilio's trcatise, On the E"ors ofthe Painters, 1564, along with Paleotti's

discourse on the images, "arc the basis for the widesprcad rcprcsentation of the Counter-Reformation acsthetic, aecording
to which the Chureh surrounded thc invcntiveness ofRenaissance ane with precise rules" (Gilbert 393).
1
"Y desle genero de Pinturas entiendo ha prcvenido el Santo Concilio de Tridentino Scsi6n 25 que no se pinten, y que
ningw1o sea osado poner en los templos alguna nueva imagen, sin que lo mire, y apruebe el Obispo. (350)"
4
For example, Erasmo di Valvasone's Lagrime di Santa Maria Maddalena (1560) was a very popular work during this
period. Another important work is Mal6n de Echaide's The Corrversion ofMagdalene (La corrversion de la Magdalena (1588)).
1
"Mirad al ejemp1o de esta peeadora y arrepentida, perdonada y santificada, que pues para elia hubo remedio, tambien
lo habrâ para vosotras; y asi elia se ve envuelta en gracia y amistad de Dios, tambicn habrâ cntrail.as para recibiros a
vosotras. (3: 55)"
6
St. Mary Magdalene. c.l530-1535, Palazzo Pitti, Gallcria Palatina, Florcncc, ltaly. Some ofthe Italian Mannerists include
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reminder of Magdalene's past disorderly Iife. The bare-breasted Magdalene appears in the foreground,
attempting to cover her naked body with her long hair and hands to no avail. While her beauty is emphasized by the contrasting light colors, and thus becoming the prominent feature of the painting, it is her
gaze directed toward heaven that stands as a sign of devotion along with her teary eyes that transmit the
emotive intention ofthe painting. Both Mary's teary eyes and upward pious gaze become the fundamental
elements of these paintings that represent the penitent Magdalene. Another Italian Mannerist painter, Paolo
Veronese7 also portrays the saint with long flowing hair looking upwards, while maintaining some sensuality by revealing her half naked shoulder barely covering her bosom with her garb. The other objects
that identify this subject's contemplative life in the desert (alluding to a hermitage life) are the crucifix, the
skull, and the book. There is also some emotion present, as a sign of repentance, which is evident and palpable
through the subject's upward gaze, elevating her eyesight toward God, and the divine light that is illuminating her face syrnbolizes absolution.
Similarly to Veronese, El Greco presents the penitent Magdalene in parallel poses in three different
paintings. In the first two, Magdalena Penitente (1580-86) 8 and Magdalena Penitente (1577-80) 9 , there is a
cave-like setting, and a dark sky that contrasts with the subject's lighter tones. Magdalene's upward gaze
toward heaven and clasped hands reference a life of penance while her long blond hair emphasizes her
sensual beauty. Two of the characteristic objects of this subject's life, the skull and the alabaster jar, also
comprise the representation of the subject's penance. In the third painting10 , El Greco represents the
penitent Magdalene standing next to a crucifix gazing downward with an opened hand pointing to the
skull -a symbole of mortality- that is lying next to her. These objects stand as a reminder of Magdalene's
rcpentancc, but they also symbolize our mortality and need to repent for our sins. Moreover, Spanish
Mannerism is not absent from such sexually explicit depictions of the saint. An example of this is Luis de
Carvajal's La Magdalena penitente 11 , in which one of the most salient characteristics of the piece is
Magdalene's nude right breast and bare shouldcrs.
However, out of the Mannerist paintings aforementioned, Titian's depiction of the prostitute turncd saint is by far thc most scandalous and indecent; however, keeping in mind that it was painted before
the Council of Trent, it perhaps fails to ha ve the samc impact as those produced during the Baroque era.
Despite the strict rules conferred to the Baroque movement that were actively enforced by the Catholic
Church, the most important patron of the arts during this time, some Baroque painters dared represent a
more sensuous penitent Magdalene. Worth mentioning among the Flemish Baroque painters are Gerard
Seghers (1591-1651) 12 , Anthony Van Dyck (1599-1641), and Peter Paul Rubens (1577-1640). While
Gerard Seghers' penitent Magdalene is shown with disheveled hair sensually lying down on the ground
surrounded by objects that symbolize her spirituality, Van Dyck and Paul Rubens' subject is characterized
by her nudity. In the image, Mary Magdalene, Van Dyck portrays an ashamed Magdalene who is
aimlessly trying to cover her breasts with her dress, whereas in two of Rubens' paintings, Ecstasy of Mary
Magdalene (c.1619-20) and Mary Magdalene, detailfrom The Deposition (1602), it is only the subject's
right breast which is being revealed.
However, these seminude portrayals of the saint are not what one finds in Cigoli's Penitent Magdalene (1598). As an Italian painter ofthe late Mannerist and early Baroque style, he presents a completely nude Magdalene who, through her upward gaze, is sti li able to elicit a slight level of emotion. Other
Italian Baroque painters who represent a less overtly sensual Ma~dalene in composition, and still maintain some level ofpiousness, include Domenico Feti (1589-1624) 1 , Artemisia Gentileschi (1593-1652) 14 ,
Reni Guido (1575-1642) 15, and the Spanish-born Italian painter, Jose de Ribera (ca.l591-1652) 16, among
others. The only nudity present in their compositions is the bare shoulders and feet ofthe saint. For example, Jose de Ribera preserves some of the subject's sensuality in both paintings by exposing her shoulders,
her long hair, and naked feet, but there is still a rendering of the saint's piousness and repentance. Ribera
Corrcggio (ca.l489-1534), Tiziano Veccllio (ca.l485-1576), and thc Grcck-bom Spanish paintcr, El Grcco (1541-1614).
7
Veronese, Pao1o (ca.l528-1588): Magdalena penilente, 1583, Musco del Prado, Madrid.
8
Nelson-Atkins, Muscum of Ari Kansas-City.
9
Worcester Art Museum, Massachusetts.
10
La Magdalena penitente con el crucifl)o, 1587, Musco Cau Fcrrat, Sitgcs, Spain.
11
Museo de Sania Cruz, Tolcdo.
12
The Repentant Magdalene, c. 1627-30, The National Gallery of Art, Washington, DC.
13
Saint Mary Magdalene Penitenl, 1615.
14
Magdalena penitente, 1617-20, Palazzo Pitti, Gallcria Palatina, Florcnce, 1taly.
IS Repentanl Magdalene, 1626.
16
Extasis de la Magdalena, 1636, Museo de la Real Academia de Bcllas Artcs de San Femando, Madrid); Magdalena,
o Santa Tais, 1641, M useo dcl Prado, Madrid.
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achieves this through Magdalene's devout pose and meditative gaze toward heaven.
Spanish Baroque art is also not absent from producing such sensual representations ofthe saint. In
the composition entitled The Penitent Magdalene (c. 1650-65), Bartolome Esteban Murillo paints a
Magdalene who appears to be undressed and is covering her body with a garb that is placed in front of her
body. This painting juxtaposes Juan Carrei\o de Miranda's 17 subject, whose naked breasts are barely
being covered by the Iocks of her hair, and whose relaxed pose in which her feet are shown, exhibits a
rather blatantly sexual pose. It may be surprising that this and any of the abovementioned paintings had
escaped censorship due to their indecent content, but during this period Magdalene was perhaps the only
subject who was exempt from the Church' s firm and strict rules of decorum.
As in the arts, the image ofthe penitent Magdalene was also depicted in the literature ofthe time.
For example, the famous seventeenth century Spanish poet and playwright, Lope de Vega, illustrates a
rather erotic conversion ofthe saint in the expiatory poem entitled "Las Lâgrimas de la Magdalena" 18, while
he also presents a poetics ofmeditation, intended to convince sinners to follow the saint's exemplary conversion.
Lope's poem, "Las Lâgrimas de la Magdalena" 19, begins as the narrator of this epic poem calls
upon the young Filida to follow in the saint's steps, by propounding a meditation on the life of this woman smner:
Hear the exemplar saint, see the image,
prodigious miracle ofbeauty,
of that who teaches you and inspires you
in such a night of err, such pure light. ( 17-20; my translation) 20 •
The poetic narrator is keen to set Mary Magdalene as the object ofmeditation due to her exemplar
conversion, and through her story !ies the hope that she will move other sinners like herself to abstain
from a life of abject sin regardlcss of the difficulty inherent in such an endcavor. Thercforc, the narrator
insists by advising Filida to not give up when temptation becomcs a detcrrcnt in the scarch for thc Lord's
forgiveness, and to medita te on the lifc of this "exemplary saint" ("santo ejcmplar"): 21
lfthe fragile memory conspircs
against your attempt and in the weapons lasts,
Filida, here you will find them divine
drawing the curtains to this painting. (21-24: my translation) 22 .
These verses stand as a prelude to Magdalene's conversion at Christ's feet. The poet illustrates
this scene, considered to be one of the most visual cycles of her life, with explicit sensuality whereby the
washing of the feet tums into an erotic and sensual meeting between a woman sinner and Christ 23 • The
setting ofthis scene is further dramatized due to the vividness ofthe imagery that is presented through the
"composition" of place24 . This feature of meditat ion is performed as one imagines oneself tobe present in
the same place where the event took place, and recreates the events as they unfold before one's eyes
(Martz 30). Such practice of "composition" grants Lope the license to create an emotionally drenching
piece fused with drama and lyricism, and as we contemplate the encounter between Magdalene and Christ,
we experience it with ali our senses, becoming witnesses to this sinner's quest for salvation. Therefore, by
narrating their meeting in the present tense, there is immediacy created in the scene as we become visual
participants, stricken with emotion, and thus, triggering a contemplative state of inner personal reflection
where we can come to "understand the meaning of the mystery thus re-created by memory (and
imagination)" in the hope that this will Iead to a penitent state (Powers 279)25 • This is the narrator's
17

Magdalena Penitente, Museo de la Real Academia de Bcllas Artes de San Fcmando, Madrid.
For an analysis on thc erotic convcrsion that iakcs place in thc poem, sec my articlc entitlcd: "Lopc de Vcga and 'Las
lăgrimas de la Magdalena': An Erotic Convcrsion" El Sigla de Oro antes y despues de El Arte Nuevo: nuevos enfoques desde
una ~pectiva pluridisciplinaria. Ed. Oana Andreia Sâmbrian-Toma. Craiova, Romania: Editura Sitcch, 2009, pp. 49-58. Print
19
This poem may be found in Antonio Carrci'lo and Antonio Sănchez Jimenez's edition ofthe Rimas Sacras, 2006.
20
"Oye el santo ejemplar, la imagen mira,/ portcntoso milagro de hermosura,/ de aquella quc te ensci'la y que te inspira/ en
tai nochc de crror !umbre tan pura. (pp.l7-20).
21
Filida, as well as thc rcadcr is thc implicd audicncc: "Baroque devotional poetry almost always supplies the reader
with the scnse of a specific setting and an implied audicnce within the poem" (Wamke 137).
22
"Si la frăgil memoria se conspira/ contra tu intento y en las armas dura/ Filida, aqui las hallarăs divinas/ corricndo a
este retrato las cortinas." (pp. 21-24).
23
See my articlc cntitled "Lopc de Vega and 'Las lăgrimas de la Magdalena': An Erotic Conversion".
24
"Othcr features contribuie to the dramatic effcct of Baroque poetic devotion: the fact that it is typically offered in the
present tense, not as something that has happened, but as something that is happening, and the faet that it is projected
in a vitally engaged idiom- abrupt, exclamatory, and colloquial" (Warnke, p. 137).
25
In his articlc, "Lopc de Vega and the 'Lăgrimas de la Magdalena"', Perry J. Powers relates Lope's epic poem with the
18
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intention, throughout this poetics of meditation, to emotionally move his audience by re-creating the
events of Mary's conversion, including Christ's Passion, Crucifixion and Resurrection. In this case, the
implied audience of the poem is Filida, who like Lope, has also engaged in disorderly love and sexual
promiscuity. However, Powers argues that "Lope is not trying to stir our emotions," and instead "his
purpose is not to make us 'see' with 'our corporal eyes', but to make us perceive with our inner eye; our
presence is psychological, not 'physical,' the process is not that of observation, but of penetration" (280).
Although this is evident from the opening stanzas, Lope's initial intention is to move us emotionally, so
that through Mary's long cry and distraught state, we can identify with her pain and reflect on our own
sins. In hindsight, the one hundred octave poem ends precisely with the poetic narrator's determination to
repentant for his sins: "with her saintly example we shall cry 1 for not having cried, and we must cry"
("con su ejemplo santisimo lloremos/ no haber llorado, y que llorar debemos" (799-800). These lines
reveal the effect Mary's cry should have on her audience, and by extension, Lope and the reader. Her
painful tears and desperate cry urge her audience to transcend from being mere passive observers to
penitent participants by becoming more aware of their sins. Mary's conversion is therefore meant as an
example for one to follow. With her powerful dramatic performance in the poem, it can motivate anyone,
includ ing our famous sinner and wayward priest, Lope, to repent for his sins.
Lope's intention to emotionally move his audience as they become witnesses to Magdalene's
story, is comparable to the effect that the paintings of the penitent saint were meant to have on her
audience. In allowing for her nude and mortified sin fui flesh to be illustrated, there was a sense of shame
and repentance that was transmitted to the viewer, thereby accomplishing the Church's aim to promulgate
its doctrines. As an important reminder and for didactic purposes, this saint's physical attributes become
the instrument of her salvation, and both her hair and tears stand for the mortified flesh, which in turn
symbolizes increasing spiritual gain. This explains why these elements were to be included in that artistic
representations of the penitent subject, while they also resulted in illustrations that were sometimes
lascivious in nature. However, the affective appeal to these paintings was critica) to its devotional
purpose, and to this effect, it was permissible to portray the "exemplar of conversion", Mary Magdalene,
by combining both spiritual and sensual characteristics. It is this open and justitiable permissibility by the
Church that the artists of the period, in particular the Spanish poet Lope de Vega, found in this subject
amid the surveilled environment of seventeenth century. This allowed them to illustrate an overtly sensual
Magdalene in their paintings, as well as in their literary works.
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Daniel BOTEZA TU

SATE DIN OCOLUL BOTOŞANILOR AFLATE
ÎN STĂPÂNIRE PARTICULARĂ
Unul dintre primele sate din ocolul Botoşanilor dăruite de domni unui particular este cel al Curteştilor.
Iorgu Iordan a oferit trei posibile explicaţii ale toponimului 1, cea mai credibilă fiind cea care originează
topicul din arhaicul curt(u), adică scurt, fiind probabil o poreclă, devenită nume, cum s-a întâmplat în nenumărate alte cazuri, din nume de persoană ajungând a deveni nume al aşezării stăpânite de respectiva persoană. Credem că acestor explicaţii li se poate adăuga o a patra, conform căreia toponimul derivă din apelativul Curtescu/, dat acelei persoane de la curtea domnească (probabil din Botoşani) căreia unul din domnii
Ţării Moldovei îi va fi dat acest loc, din ocolul târgului, lui şi urmaşilor săi, pentru credinţă şi ajuto~.
Prima menţiune documentară a satului este din 22 mai 1627, când Miron Bamovschi voievod îi
dă şi îi întăreşte comisului Duca, pentru că slujise cu dreptate şi credinţă răposaţilor domni de dinainte,
dar şi celui care făcea dania, "un sat anume Curteştii supt bucovină, împotriva târgului Botoşănilor", pentru "dreaptă şi credincioasă slujbă ce au slujit în zâlele Radului v<oie>vod şi la Şahan Cheri soltan (Şahin
Ghirai, n.DB), când au robit tătarii Ţara Româniască şi au vrut ca să robască şi ţara noastră, şi în zâlele
domniei meli, când[ ... ] şi au venit hanul cu multă mulţâme de tătari din Ţara Leşască, cu mâniia asupra
Radului v<oie>vod şi au vrut ca să prădi toată ţara noastră, iar el iarăşi au slujit domniei meli şi ţării noastre"3. Un an mai târziu, la 17 mai 1628, Agopşea, fiul lui Bogdan armeanul din Botoşani, se plânge lui
Miron Bamovschi voievod că iazul său, din hotarul Botoşani lor, pe care 1-a avut danie tatăl lui de la Ieremia
Movilă voievod, a fost "tras" de comisul Duca în hotarul Curteştilor. Efectuând cercetarea cuvenită, domnul hotărăşte că acel iaz, fiind în hotarul Botoşani lor, aparţine lui Agopşca4 •
Un ispisoc de la Vasile Lupu voievod, dat la 4 decembrie 1641, lui Apostol "vt<orii> com<i>s" şi
soţiei sale, Alexandra, fiica vei comisului Duca, le întărea acestora ocina lor ce "li s-au venit zăstre, satul
Curteştii, de la ocolul Botoşanilor" 5 . Mai târziu, într-un izvod de zestre dat, la 15 aprilie 1652, de Zlata
comisoaia, fiicei sale Nastasia şi fiului său Panhilie, se aminteau vite, vii, pluguri de boi, prisăci şi altele
la Curteşti, ţinutul Botoşani 6 . Cine era acest comis Duca, despre care referinţele date de N. Stoicescu sunt
sumare (e menţionat documentul din 22 mai 1627, de danie către el a Curteştilor) şi parţial greşite, când
se afirmă că n-ar fi avut urmaşi 7 ? După nume pare a fi grec, ceea ce nu trebuie să ne surprindă într-o Ţară
a Moldovei în care numărul acestora, majoritatea dintre ei ţarigrădeni, crescuse constant începând cu a
doua jumătate a secolului al XVI-Iea8 . Este posibil ca el să fi venit în Moldova în timpul primei domnii
aici a lui Radu Mihnea ( 1616-1619), urmându-1 pe acesta din Ţara Românească, în acest caz "răposaţii
domni cărora le slujise cu credinţă putând fi Gaşpar Graţiani (1619-1620) şi Radu Mihnea. Că a fost
alături de Radu Mihnea şi în Ţara Românească o arată acelaşi document din 22 mai 1627, în care este
evocată "dreapta şi credincioasa slujbă ce au slujit în zâlele Radului v<oie>vod şi la Şahan Cheri soltan,
când au robit tătarii Ţara Româniască"9 (prin vara lui 1623, n.DB). Fragmentul citat ne relevă şi talente şi
abilităţi deosebite ale acestui comis, ştiutor al limbii tătarilor, din moment ce în două rânduri a negociat,
ca trimis al domnului, cu Şahin Ghirai, sultanul acestora, sau poate un fin cunoscător al obiceiurilor
acestora şi folosit ca atare. În acelaşi document, domnul întăreşte dreapta ocină şi danie şi miluire şi vislujenie,
anume satul Curteşti, Ducăi comisul "şi feciorilor lui, nepoţilor şi strănepoţilor lui şi la tot neamul lui". Că
nu era o simplă formulă uzuală şi că la acea dată Duca avea măcar un copil o demonstrează actul din 4
decembrie 1641, menţionat deja, întăritor lui Apostol, comis al doilea şi soţiei sale, Alexandra, fata Ducăi
ce-a fost comis, pe satul Curteşti, "ce li s-au venit zăstre". În sîarşit, un alt document, de asemenea dintre
cele menţionate de noi, o amintea Ia 1652 pe Zlata comisoaia (fhră îndoială soţia comisului, probabil decedat
1
Fie din adjectivul cun(u) = scurt, fie din qurt =lup, fie din gerrnanul/am, din care derivă şi forma Konrad (cf. Iorgu Iordan,
op. cit., p. I 88, nota 6). Prin secolul XVIII sunt menţionaţi, in ţinutul Dorohoi, mai mulţi membri ai familiei de mazili Curt.
2
Vezi şi termenul curtean, în Instituţii feudale ... , p. 132.
3
ASI, Documente, MXIIU6. Publicat în DRH, A, Moldova, voi. XIX, nr. 213, acolo în transcrierea "Curteştii supt
bocovina, în faţa târgului Botăşenilor''.
4
DRH, A, Moldova, voi. XIX, p. 496, nr. 356. Este posibil ca acest Bogdan anneanul, "din târgui Botăşcni", invocat în
document, să fie negustorul armean Bogdan Sahac, tot de acolo (vezi 1. Caproşu, O istorie a Moldovei ... ), p. 37.
5
DRH, A, Moldova, voi. XXVI, p. 245, nr. 297.
6
Arhivele Statului Drobeta Tumu- Severin, Documente (Colecţia dr. Constantin 1. Istrati), IU28.
7
N. Stoieeseu, op. cit., p. 397 (Duca, sub voce).
8
Vezi Constantin C. Giurescu, Istoria Românilor, III, pp. 23-26.
9
ASI, Documente, MXIIU6.
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înainte de 1641) şi alti doi copii ai săi, Nastasia şi Panhilie, ajunşi la vârsta nubilităţii, din moment ce
mama lor le tăcuse izvod de zestre.
O mărturie hotarnică din 1O iulie 1776,10 dată de vornicii de Botoşani în pricina de hotar dintre
moşiile Băiceni - a lui Ioan Gioanu medelnicer - şi Curteşti, îl aminteşte ca stăpân al Curteştilor pe
Costaşco Bran. Se menţionează o hotarnică veche, a Miclescului vei logofăt (este vorba despre Gavril
Miclescu, fost şi mare vornic, ajuns la un moment dat stăpân al Băicenilor) 11 , în legătură cu care este
chemat să dea mărturie Gheorghiţă Dămian, om bătrân ca de 70 de ani, "care au fost faţă când au hotărât
logofătul Miclescu şi I-au şi bătut la toate sărnnile ce scrie în hotarnica Miclescului ce au hotărât cu
Ghiorghiţă Cârstiian din Curteşti şi cu alţi boieri"11 • Scăzând vreo 60 de ani, am obţine ca an al hotarnicei
anul 1716. Într-adevăr, la 1 mai 1716, Gavril vornicul cel mare (Miclescu, n.DB.) hotărăşte locul său din
Băiceni dinspre ceilalţi megieşi. Cu acest prilej depune mărturie şi soţia vomicului Gheorghiţă sân
Crâstiian, "precum au apucat din bătrâni", semn al originii sale locale13 şi tot atunci copilul Gheorghiţă
Dămian, care a asistat la hotarnică, sigur nu din proprie voinţă, a fost bătut spre a ţine minte, bătaie prielnică dacă e să ne gândim că 60 de ani mai târziu depunea mărturie pentru acele hotare.
La 7 august 1801, Vomicia de Botoşani scria boierilor caimacami în legătură cu cercetarea împresu14
rării hotarelor dintre moşiile Băiceni, a lui Zaharia Gioanu şi Curteştii spătarului Şerban Canano • La 27
septembrie 1805, paharnicul Ioan Tăutul dă mărturie la mâna lui Zaharia Gioanu asupra celor ce a constatat
în legătură cu pricina de hotar dintre moşia Băiceni, ce era a lui şi Curteştii lui Dumitrache Crăstian
ceauş 15 . După ce la 23 martie 1806, Alexandru Moruzi voievod poruncea adunarea megieşilor moşiei Băiceni,
pentru "dezbaterea" hotarelor16 , o zi mai târziu el îi trimitea carte lui Constantin Crupenschi biv vei spătar,
vomic de Botoşani, să meargă la faţa locului pentru a soluţiona conflictul de hotar dintre Zaharia Gioanu,
stăpânul Băicenilor şi sulgerul Vasile Chiriac, ce avea Curteştii 17 .
Informaţii cuprinzătoare în legătură cu moşia Curteştilor ne sunt oferite în mărturia hotamică din
4 februarie 1814, pentru despărţirea moşiilor Mănăstirii Doamnei şi Livada de către alte moşii vecine,
mărturie iscălită de Andronache Donici şi Ioan Tăutul, la acea dată, stăpânii Curteştilor fiind "sărdariul
Vasile Chiriacu cu Dumitrachi Radu" 18 . Astfel, cerându-li-se călugărilor de la schitul Agafton să arate
toate scrisorile ce le posedă pentru moşia pe care e ridicat schitul, ei scot la iveală, printre altele, o carte
din 18 mai 1762, a lui Grigore Callimachi voievod, către "Niculai Pătraşcu pitar şi Ananie, vomicu<l> de
Botoşani", în urma unei jalbe a sihastrului de la schit, pentru o poiană pe care Costaşco Bran voia să o tragă
spre moşia sa, Curteşti.
Li se cere şi serdarului Vasile Chiriac şi lui Dumitrachi Radu să arate scrisorile ce au pentru moşia
Curteşti, aceştia aducând trei ispisoace vechi de la Miron Bamovschi, Moise Movilă şi Vasile Lupu
voievozi, arătându-se că satul Curteşti se află sub bucovină, "adică sub codru", împotriva târgului Botoşani, însă nu se arată hotarele, zicându-se doar să fie "după cum au îmblat din veci" (posibil semn al vechimii satului?, n.DB). Întemeindu-se pe hrisoave de la Ioan Mavrocordat (1743-1747) şi Grigore al IIlea Ghica voievozi (1747-1748, în a patra sa domnie din Moldova), serdarul Chiriac cere ca hotarul din
sus al Curteştilor, cu Mănăstirea Doamnei şi Agaftonul, să fie pârâul Dresleuca. Acelaşi serdar vrea să
intemeieze marginea de jos a Curteştilor pe baza a două mărturii hotarnice ale moşiei Băiceni, una din
171619 şi alta din 1721, ce sunt tăcute după "arătarea" lui Ghiorghiţă Cristiian şi a mamei sale, stăpânii
Curteştilor şi "strămoşi dumisale sărdariului Chiriiac". Conform acestor mărturii, Băicenii merg alături de
Curteşti până peste Balta Arsă. Aceste mărturii nu au fost însă primite de vei logofătul Gavril Miclescu,
prin diata sa, nefiind el mulţumit cu acele hotărâturi.

încă

Tr.lchim, .,Documente", în Ioan Neculce. Buletinul Muzeului Municipal din laşi, fasc. 5, 1925, p. 213.
ASI, Documente, CCLXXXI/12 (la acea dată stăpânea părţi din Băiceni).
12
Foarte interesantă această pomenire a unui străvechi obicei românesc, acela de a aduce la hotamicc copii de vreo 10- 14
ani (sll nu uităm că de pe la 15 - 17 ani erau consideraţi apţi pentru a procrea şi a se căsători), care merg alături de
hotarnici şi sunt bătuţi, probabil cu nuiaua, ori de câte ori se pune un semn de hotar, spre a ţine minte, peste ani, unde sunt
acele semne şi a putea depune, aslfel, mllrturie.
13
ASI, Documente, CCLXXXI/10.
14
Idem, CCLXXXI/15. Cum este singura dată când Şerban Canano este menţionat ca stăpân al Curteştilor, credem că
este vorba de o greşeală a copistului, în fapt fiind vorba nu de Curtcşti, care în 1802 era al ceauşului "Dimitrachc Scobihor" (Cristian, n.DB), ci de Comi, moşie pe care Şerban Canano o stăpânea în acelaşi an (ASB, Documente istorice,
CXXXVI/104).
15
ASI, Documente, CCLXXXI/18.
16
Idem, CCLXXXI/22.
17
Idem, CCLXXXI/23.
18
Idem, CCLXXXIII26.
19
Vezi supra, nota 13.
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Tot serdarul Vasile Chiriac vrea să meargă cu hotarul de nord al Curteştilor până în pârâul Dresleuca,
dar împotriva acestei hotărâri stau scrisorile unor armeni din Botoşani, ce se trag din Lebădă armeanul,
pentru un heleşteu ce au pe Dresleuca, în hotarul târgului, arătând ei un ispisoc din 16 mai 1628 20 , de la
Miron Barnovschi voievod, "de judecata ce a fost între Agopşa, feciorul lui Bogdan armanu şi Duca comisul, stăpânul Curteştilor", care voia să tragă acel heleşteu către hotarul Curteştilor şi dovedindu-se că el
este în hotarul târgului Botoşani, s-a dat pe comisul Duca rămas. Aceiaşi armeni mai invocă o carte, din
11 mai 1719, de la Mihai Racoviţă voievod, referitoare la judecata dintre Lebădă armeanul şi stăpânul
Curteştilor, tot pentru acel heleşteu, dându-se dreptate lui Lebădă armeanul. După ce sunt arătate şi scrisorile mănăstirii Sf. Nicolae din Botoşani, cei doi hotarnici, aga Andronache Donici şi banul Ioan Tăutul
pun rezoluţia, conform căreia moşia Curteşti nu poate "să se adape" în pârâul Dresleuca, proprietarii respectivei moşii fiind nevoiţi să urmeze hotarnicele Mănăstirii Doamnei, în care heleşteu) lui Lebădă rămâne
în partea stăpânită de mănăstire. Se menţionează şi drumul ce vine de la Curteşti şi merge la Botoşani pe
un pod, în marginea dinspre târg, prin capul dinspre răsărit al iazului. Cum pricina de hotar dintre moşia
Livada, a Mănăstirii Doamnei şi Curteştii serdarului Vasile Chiriac nu a putut fi stinsă, la 25 noiembrie
1814 postelnicul Costache Mavrocordat arată că a pus pietre de hotare între aceste două moşii, fiind absent Vasile Chiriac 21 .
În monografia sa dedicată Botoşanilor, Artur Gorovei redă rezumatele mai multor documente referitoare la moşia Curteştilor22 , puse la dispoziţie dintr-o colecţie particulară, rezumate pe care le prezentăm şi noi, pentru că ele, alături de alte documente ale aceleiaşi moşii, sunt esenţiale pentru desluşirea
modului în care "a curs" stăpânirea acestui sat din ocolul târgului Botoşani:
1786, Safta Brănoae, fiica răposatului Gheorghiţă Cârstian, este sora pitarului Chiriac Cârstian;
1790, Chiriac Cârstian îl are ca nepot pe Dumitrachi Radu, fiul Ilincăi Radu şi tot atunci serdarul Chiriac
arc pricină cu mcdclniccreasa Zoiţa Gioanesei, stăpâna Băicenilor;
1795, diata serdarului Chiriac Cârstian, căsătorit cu Smaranda. Copiii săi sunt Iordache, Costache,
Panaite, Dumitrache, Ştefan (căruia îi lasă o moşie în ţinutul Putnei) şi Vasile;
1805, stăpânul Curteştilor este ceauşul Dumitrache Cristian;
1805, Zoiţa este fiica lui Neculai Şeptilici, cumnată cu Iordache Timuş şi este în judecată cu unchiul său,
Dumitrachi Radu, fratele Mariei, mama sa, prima soţie a defunctului Şeptelici (acesta, după moartea
Mariei, s-a recăsătorit cu o altă Marie, fiica Peljului, având cu ea o fată, Catrina);
1827, sunt menţionaţi Gheorghe Timuş, fiul Smarandei, soră cu Zoiţa, Fotachi şi Iordachi Romano, fiii
Zoiţei, care îl au ca unchi pe Dumitrachi Radu (poreclit Bran), care a măritat-o pe Smaranda, nepoata sa,
cu Iordachi Timuş;
1828, Fotachi şi Iordachi Romano, cei doi fraţi, sunt fiii Zoiţei, sora Smarandei, amândouă fiind fiicele lui
Neculai Şeptelici şi ale Mariei, fiica Radului Ceokmak (Ciomak ?);
1828, spătarul Toader Chiriac vinde Mariei Roset moşia Curteşti;
1828, moare Dumitrachi Radu;
1844, Gheorghe Timuş vinde banului Iordachi Boian cinci părţi din a opta parte din Curteşti.
Alte documente utile în reconstituirea spiţei de neam a stăpânilor Curteştilor şi a modului în care
"a curs" proprietatea lor asupra satului sunt următoarele:
-1641 septembrie 1623, sunt menţionaţi Ionaşco Cârstiian şi fraţii săi, Gheorghiţă şi Dumitraşco, feciorii
lui Cârstiian logofătul;
- 1802 av<g>ust 24 , Curteştii ceauşului Dumitrache Scobiho~ 5 (Radu, n.DB) aveau 34 de birnici, nici un
scutelnic;
- 1816 26 , Costeştii 27 sărdarului Vasile Chiriac aveau 46 de locuitori birnici, care dădeau un "cifert" de
11 O lei. Serdarul avea şi trei scutelnici;
- 1832 săpt<ăm>v<ri>e 2 28, spătarul Costachi Roser 9 vinde moşia Curteşti serdarului Iordache Boian,
20

Vezi supra, nota 4.
ASI, Documente, CCLXXXII bis/21.
22
A. Gorovci, op. cit., pp. 141- 142.
23
DRH, A, Moldova, voi. XXVI, p. 217 - 218, nr. 261.
24
ASB, Documente istorice, CXXXVUI04.
2
' La 1832 e menţionată păhămiceasa Maria Scobihom, văduvă, avându-i copii pe Costache şi Elenco (cf. Artur
Gorovei, op. cit., p. 136)
26
Condica Visteriei Moldovei din anu/18/6, p. 96.
27
Evident scris greşit în loc de Curteşti.
28
ASI, Documente (Colecţia Artur Gorovei), CCLXXXVU12.
29
Ajunge proprietarul moşiei moştenind-o de la Maria Matei Roset, mama sa (vezi şi Alexandru V. Perietzianu -Buzău,
op. cit., p. 161), care cumpără în 1828, de la spătarul Toader Chiriac, părţi din acea moşie.
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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cu 22.108 lei şi 14 parale, după pretăluirea făcută de spătar acareturi lor de acolo;
- 1834 mai 4 30, Vomicia de Botoşani îl însărcinează pe un slujitor al său să-i execute pe locuitorii din
Curteşti pentru repararea podurilor din acel sat;
-1835 noiembrie 20, Curteştii, ai serdarului Iordache Boian3 \
- 1829, "Fotachi Romano, paharnic cu pitac din 1828, născut în Moldavia, în târgui Botoşani, de 28 ani,
fiul lui Simion Romano; locuieşte în satul Curteştii, pn. Botoşani; are parte în moşia Curteştii, tin.
Botoşani"32 •
Prezentăm, mai jos "curgerea" moşiei Curteşti aşa cum s-a desfăşurat ea în lumina izvoarelor documentare, nu înainte de a face precizarea că anul scris cu cifre cursive, în dreptul unui nume, reprezintă
anul în care este atestată respectiva persoană ca stăpânind Curteştii, sau părti din acea moşie:
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ASI, Documente, CCMXXJIJ8.
ASBT, Documente, XXLV/20.
Alexandru V. Perietzianu -Buzău, op. cit., p. 163.
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**** Cf. Artur Gorovei, op. ciL, p. 135.
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Verigile lipsă în aceste spiţe de neam sunt, după cum se poate constata, cea care ar face legătura
între Alexandra, fiica Ducăi comisul şi soţia lui Apostol comis al doilea, cu unul din urmaşii logofătului
Cârstiian, în stăpânirea căruia ajunge, la un moment dat satul Curteşti, precum şi cele dintre Ghiorghiţă
Cârstiian, fiul logofătului şi Gheorghiţă sân Cristiian, boier din Curteşti Ia 1716, stăpân al Curteştilor la
1719, dar şi dintre acesta din urmă şi acel Gheorghiţă Cârstiian (Scobihom), tatăl lui lui Chiriac Cârstiian,
prin care "curge" stăpânirea Curteştilor, al Smarandei şi Saftei Brănoae. O ipoteză a noastră, dacă s-ar
dovedi adevărată, ar putea face legătura între neamul Ducăi comisul şi cel al logofătului Cârstiian. În
acest caz, Curteştii ar fi putut ajunge la Ghiorghiţă Cârstiian, fiul logofătului, în urma căsătoriei acestuia
cu o fiică a Alexandrei, alta decât Catrina fata comisului, şi a lui Apostol, soţul acesteia. În acest caz,
Curteştii trec mai departe Ia alt Ghiorghiţă, sân Cristiian 33 , ca şi bunicul său, nepot care-I avea ca tiu pe
Gheorghiţă Cârstiian, zis şi Scobi horn.
De aici, moşia Curteştilor este împărţită între urmaşii acestui Gheorghe Cârstiian (Scobihom),
dintre care doar Smaranda nu e menţionată ca stăpânind vreo parte a acelei moşii. Cum Safta Brănoae şi
soţul său Costache (Costaşco) Bran se pare că nu au avut urmaşi, partea lor au dat-o nepotului de la frate
al Saftei, Dumitrachi Radu, feciorul Ilincăi şi-al lui Radu Ceokmak, pe care poate I-au şi înfiat, din moment
ce îşi capătă şi porecla (de ce nu numele?) de Bran. Cum Dumitrache Radu o mărită pe Smaranda34,
nepoata sa de la sora Maria, cu Iordachi Timuş, pe care îl socoteşte chiar ginere, bănuim că a adoptat-o pe
aceasta pe când, copilă nevârstnică fiind, îi murise mama, prima soţie a lui Neculai Şeptelici, mort şi el,
nu înainte de a se recăsători cu o altă Marie, fata Perjului. Aşa va ajunge Gheorghe Timuş, copilul Smarandei şi a lui Iordache, să-i vândă banului Iordachi Boian, la 1844, partea sa din Curteşti, adică cinci părţi
din a opta parte a Curteştilor. Şi Fotachi Romano, fiul Zoiţei, sora Smarandei, este menţionat la 1829, când
avea 29 de ani, ca stăpânind părţi din Curteşti. Partea sa din Curteşti moştenită de la tatăl său, Gheorghiţă,
o va da Chiriac Cârstiian fiilor, Dumitrache Chiriac, amintit ca stăpân al Curteştilor la 1801 şi 1805,
respectiv Vasile, care îşi va zice Chiriac, după prenumele tatălui său şi al cărui fiu bănuim a fi Toader Chiriac,
care vindea Curteştii (partea sa), la 1828, Mariei Roseti, soţia spătarului Matei şi mama lui Costache
Roset, ctitorul bisericii botoşănene ce-i poartă numele. De la Costache moşia trece, în 1832, la serdarul
Iordache Boian, care va mai cumpăra părţi în Curteşti şi de la Gheorghe Timuş, în 1844. În sfârşit, la
1801 e amintit stăpân ind la Curteşti şi Şerban Canano, despre care nu ştim cum a ajuns răzeş acolo.
Lângă satul Curteşti se află un alt sat a cărui vechime documentară coboară până spre a doua
jumătate a secolului al XVI - lea, anume Băicenii. Prima menţiune documentară este din 6 octombrie
160935 , dar din modul în care e redactat actul ne dăm seama că el ilustrează realităţi anterioare acestui an.
La acea dată, Constantin Movilă voievod îi întărea lui Pătraşcu Udrea biv pârcălab, pentru 300 de taleri de
argint, cumpărătura ce o făcuse în satul Băiceni, anume "a treia parte din sat, partea din mijloc şi cu loc de
heleşteu, ce le fusese driaptă ocină şi moşie, din uricul de la Alexandru voievod" (probabil Lăpuşneanu,
n.DB), lui Crăciun şi fratelui său Gavril fiii Petrăi, nepoţi de fiu Anastasiei, strănepoţi lui Lazăr. Coroborând acest document cu cele din 20 ianuarie /6/3 36 (Anisia, fiica lui Gavril Nemiş), 26 ianuarie /624 37
(Anesia, soră a Maricăi şi a Rusului, cu toţii fiii lui Gavril Nemiş şi nepoţi ai lui Crăciun), 5 martie /6Jtr 8
(Agafia fata Ruscăi), </603>39 (Agafia, fata Ruscăi), şi 30 aprilie /66,ro (Ioan Novac şi femeia lui,
Odochia, fata Gaftiţei, nepoata Gâlcii din Orăşani) rezultă următoarea spiţă de neam:

Amintit ca hotamic în 1716 şi stăpân al Curtcştilor in 1721( vezi supra, notele 12 şi 19).
Putem chiar bănui că în momentul naşterii sale, sau imediat după, Smaranda ajunge orfană de mamă, fiind atunci
adoptată de către Chiriac, unchiul s!lu, poate şi la îndemnul soţiei sale, Smaranda, al cărei nume de botez va fi dat şi
copilei.
JS DIR, A, Moldova, veac XVII, p. 257, nr. 334.
36
Ibidem, voi. III, pp. 116- 117, nr. 189.
37
Ibidem, voi. V, p. 261, nr. 351.
38
Ibidem, voi. IV, pp. 234-235, nr. 297.
39
Ibidem, voi. 1, pp. 66-67, nr. 99.
40
Gh. Ghibăncscu, lspisoace şi zapise, II2• pp. 7- 8.
13

34
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Anastasia = Petre

61

(Petrică)

Rusul = Rusca (Gâlca)

Odochie =Ion Novac
Acea.~tă a treia parte din Băiceni, pe care o cumpărase Pătraşcu Udrea, o va vinde la 8 ianuarie
1617, când era ,.mare vătag de Dorohoi", tot pentru 300 de ta/eri de argint, lui Roşea mare vistie/ 1,
Radu Mi/m.·a întărindu-i lui Constandin Roşea stăpânirea peste acea parte de sat, la 12 martie 161 f 2•
La 28 011.~ ,., 1639, Vasile Lupu voievod îi întărea lui Ştefan, fratele mitropolitului Varlaam, acea a
treia paTI tiin Băiceni, ce-i fusese cumpărătură lui Constandin Roşea de la Pătraşcu Udrea şi pe care
o puse',, ,·1 zălog la fratele său, Gheorghe Ro~ ca şi nerăscumpărând-o, acesta din urmă o vinde lui
Ştefan 'i nepotului său, Nechifor 43• Mai târziu. la 20 iunie 1644, mitropolitul Varlaam al Moldovei,
măn: : 1":a cum fratele său Ştefan şi nepotul său. Nechifor, au vândut acea a treia parte din Băiceni lui
Iorg,, q:( vistiemic44 ; pe la 1660, după moartea acestuia45 , averea sa este împărţită între cele trei surori ale
sak. partea din Băiceni revenindu-i Alexandrei stolniceasa. La 5 august 1673, aceasta vinde acea parte lui
Vasile Ceaurul mare logofăt şi soţiei sale Maria46 .
La 1 mai 1716, la siliştea Băiccnilor, "de ocolul Botoşănilor", a marelui vomic Gavril Miclescu,
vin Ion Abăza vomicul şi Sandu Albotă clucerul, pentru a-i alege lui Miclescu locurile sale din Băiceni 47 •
Cu acest prilej se pun semne de hotare, deşi nemaiexistând acte pentru acele locuri şi fiind chemaţi
megieşi, oameni buni şi bătrâni şi răzeşi, nu s-au arătat oameni bătrâni care "să ia brazda în cap" şi să
purceadă la hotărât. Cum ajunsese acea parte din Băiceni în stăpânirea marelui vomic Miclescu ne arată
un act din 20 februarie 1721 48 , în care e înfăţişată şi disputa pentru acel loc dintre vei vomic şi un nepot al
vei medelnicerului Ionaşco Isăcescul. La acea dată, în faţa lui Mihai Racoviţă voievod vin Gheorghe
medelnicerul, nepot al lui Ionaşco lsăcescu biv vei medelnicer şi biv vei vomicul Gavril Miclescu,
judecându-se pentru jumătate din moşia Tulbureni şi a treia parte din Băiceni, din ocolul Botoşanilor.
Gheorghe medelnicer aduce un zapis din 5 septembrie 1670, de la Alexandra stolniceasa, sora
răposatului Iorga postelnic, în care se arată cum aceasta s-a tocmit cu Dumitraşco pitarul, feciorul
stolnicului Nacu49 , pentru jumătate din satul Oncani, jumătate din Tulbureni şi a treia parte din Băiceni.
Toate acestea sunt date de Alexandra stolniceasa pitarului Dumitraşco, pentru 150 de lei bani gata. Tot
Gheorghe medelnicer mai arată un zapis de la Stroici (Stroe) spătar, fiul lui Dumitraşco spătarul, datat
greşit la veleat 7127, prin care Stroici pune zălog la Ionaşco Isăcescul acea a treia parte a Băicenilor, în
schimbul sumei de 20 de lei. La rândul său, biv vei vomicul Gavril Miclescu arată alt zapis, de la aceeaşi
Alexandra stolniceasa şi de la fiul său, Toader vomicul, din 5 august 1673, pentru părţi de ocină din
41

DIR, A, Moldova, veac XVII, voi. IV, p. 77, nr. 109.
Ibidem, pp. 114- 115, nr. 154.
43
DRH, A, Moldova, voi. XXV, p. 208, nr. 201 (publicat şi la Gheorghe Ghibănescu, op. cii., II 1, p. 181).
44
Gh. Ghibănescu, op. cit., !iz, p. 68.
45
N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători, p. 41 O.
46
ASI, Documente, CCLXXXI/9.
47
Idem, CCLXXXI/10.
48
Idem, CCLXXXI/12.
49
Pentru familia Nacu şi inrudirile sale vezi N. Stoicescu, op. cit., p. 421.
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Tulbureni şi din Băiceni, cumpărate de pitarul Dumitraşco Nacu pentru 60 de lei, acele părţi fiindu-i mai
de mult cumpărătură fratelui Io~ăi. Având moşie acolo şi ve! logofătul Vasile Ceaurul, de Iajupâneasa sa
Maria, mama vomicului Gavril , în virtutea dreptului de protimisis "fiind ei moşinaşi mai vechi", aceştia
nu au vrut să ia alţii locul şi i-au întors pitarului acei 60 de Iei şi cu ce le-a mai rămas din cât a fost
tocmeala au dat lui Toader vomicul, fiul Alexandrei stolniceasa.
Domnul dă rămas pe Stroici spătarul pentru acea a treia parte din Băiceni ce a pus-o zălog la
Ionaşco lsăcescul, pentru că tatăl său, pitarul Dumitraşco, îşi primise banii înapoi de la Maria, mama vornicului Gavril. Prin urmare, Mihai Racoviţă voievod îi întăreşte biv vei vomicului Miclescu a treia parte
din Băiceni şi jumătate din Tulbureni, iar lui Gheorghe medelnicer, care e dat rămas de toată legea, jumă
tate din moşia Oncanilor. La 19 iunie 1721, mai mulţi boieri hotarnici de prin părţile Botoşanilor, printre
care Constantin Zbiera, Sandu Albotă, Pătraşcu Başotă (Zosin) şi Gheorghiţă Gorovei dau mărturie pentru
cercetarea ce au tăcut-o, din poruncă domnească, Ia alegerea hotarelor moşiei Băiceni, a lui Gavril Miclescu,
de către megieşi, printre aceşti megieşi fiind amintiţi fraţii Vasilie postelnicul şi Gheorghe medelnicerul,
nepoţii Isăcescului 51 .
Peste mai bine de 50 de ani, la 10 august 1772, Băicenii au un nou stăpân, anume Ioan şetrarul 52 ,
pentru ca peste alţi aproape 30 de ani, la 7 august 1801, o mărturie hotamică a Vomiciei de Botoşani să-I
menţioneze ca stăpân al Băicenilor pe Zaharia Gioanu53 • Urmează un şir de documente ce au în prim plan
litigiul de hotar dintre Băicenii Zahariei Gioanu şi megieşita moşie a Curteştilor, stăpânită de neamurile lui
Cârstiian. În unul din aceste documente, cel din 16 martie 1806, se arată că Zaharia, fiul medelnicerului
Gioanu 54, a ajuns stăpânul Băicenilor în urma diatei din 22 noiembrie 1741 a biv vei vomicului Gavril
Miclescu 55 . La 18 aprilie 1811, Zaharia Gioanu solicita Divanului scoaterea la mezat a moşiei sale, Băiceni,
invocând datoriile pe care trebuie să le plătească 56 • La 29 aprilie 1811, Vomicia de Botoşani îi scrie lui
Constantin, telal-başa de la Botoşani, spre a striga la mezat moşia Băicenilor. În urma acestui mezat, după
ce se arată sumele oferite, Băicenii sunt adjudecaţi de către Sandu Sturdza, vechilul doamnei Smaranda
Callimachi, pentru suma de 52.000 lei 57 •
După ce stolnicul Iordachi Gioanu îşi dă învoirea ca fratele său, Zaharia, să vândă Băicenii 58 , la
24 ianuarie 1814 acesta din urmă dă zapis "Măriei Sale, Doamna Smaranda Callimachi" pentru moşia
59
Băiceni . Cu acest prilej, Zaharia arată că avea Băicenii de la mama sa Zoiţa, fiica pahamicului Vasile
Adam, nepoata lui Gavril Miclescu biv vei logofăt. La 1802, Băicenii Zahariei Gioanu aveau 30 de locuitori bimici, nu exista nici un scutelnic 60 • În 1816, când proprietar al Băicenilor devenise, de vreo doi ani,
Smaranda Callimachi, pe moşie existau 40 de locuitori bimici, care dădeau un "cifert" de 100 de lei 61 . La
9 octombrie 1824, preţul la mezat pe trei ani ai moşiei Băiceni era de 6000 de lei 62 , sau cel puţin atât îl
împutemicea să dea Maria jidoavca pe un oarecare Costachi. Mai târziu, Băicenii şi alte moşii ale Smarandei Callimachi vor fi scoase la mezat, pentru acoperirea datoriilor pe care aceasta le avea la ginerele său,
hatmanul Constantin Paladi. Despre aceasta, însă, mai încolo, când ne vom referi la Mănăstirea Doamnei.
Ce s-a întâmplat cu celelalte părţi din Băiceni, altele decât acea a treia parte care, cumpărată de
Pătraşcu Udrea de la Crăciun şi Gavril Nemiş a ajuns, în final, la Smaranda Callimachi ? O spun, mai
mult sau mai puţin explicit, câteva documente. Astfel, la 28 septembrie 1646, Simion, Varvara şi Ilinca,
toţi copiii Solomiei, fata Condrii lui Rugină, vând dreapta lor ocină şi moşie din Băiceni, partea lor, a
şasea parte din sat, cu heleşteu, cu loc de tănaţ şi cu tot venitul ce se va alege, comisului Grigorie, pentru
so Maria fusese măritată inainte cu spătarul Grigore Miclescu, avându-i ca fii pe Gavril (viitorul mare vomic) şi Vasile
Miel eseu (cf. N. Stoicescu, op. cit., p. 416).
SI ASI, Documente, CCLXXXI/13.
n ldem, CCLXXXI/14.
n ldem, CCLXXXI/15.
s4 Despre Zaharia Gioan ştim el!. la 1829 era serdar cu caftan, născut in Iaşi, pc la 1769, ca fiu al mcdclniccrului Ioan
Gioan, (şetrar la 1772, când stăpânea Băicenii). Îl avea ca frate pe Iordache Gioan, născut tot la laşi, la 1759 şi stăpânind,
cum arată documentele, moşia Tulburenilor (cf. Alexandru V. Pcrietzianu- Buzău, op. cit., pp. 164 -165). La 1820,
Iordachi Gioan era stolnic, având-o ca soţie pc Antiţa (vezi Artur Gorovei, op. cit., p. 120). Moare în 1838, în acelaşi
an cu Vasile Chiriac, fostul proprietar al Curtcştilor, cu care avusese mai inainte pricini de hotar pentru moşiile lor (cf.
Mihai-Răzvan Ungureanu, op. cit., anul 1838, 1. stolnic /oanJoian, p. 304).
ss ASI, Documente, CCLXXXI/21.
s6 ldem, CCLXXXI/26.
s' Idem, CCLXXXI/27.
sa Idem, CCLXXXI/29.
s9 Idem, CCLXXXI/30.
60
ASB, Documente istorice, CXXXVI/104.
61
Condica Visteriei Moldovei din anul 1816, p. 96.
62
ASI, Documente, XDIX/83.
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80 de lei bătuţi 63 . Înainte de aceasta, la 22 aprilie 1633, Alexandru Iliaş voievod îi întărea lui Dumitru
Botoşanul o parte de ocină din satul Băiceni, de la ţinutul Hârlăului, "câtă să va alege din vatra satului şi din
câmp şi din pădure", cumpărătură a lui Dumitru "de la Rugină diiacul din Şilişău, pentru 64 zloţi bătuţi' 164 •
Aşadar, unul din "bătrânii" după care umbla satul Băicenilor era cel al familiei Rugină. La 3 martie 1648,
Măricuţa, "şoltuzoaie de Botoşani şi Pavăl de Botoşani şi Ionaşco, ficiorul lui Dumitru şoltuzului de
Botoşeni" vând părţile lor de ocină din satul Băiceni, ce i-au fost cumpărătură lui Dumitru (Botoşanul),
aceluiaşi Grigorie comisul, care cumpărase la 1646 şi de la urmaşii Condrei Rugină65 • Cum pretul tranzacţiei a fost de 200 de lei bătuţi, ne putem închipui că aceste părţi de ocină reprezentau de câteva ori mai
mult decât acea a şasea parte de sat cumpărată la 1646 tot de Grigore comisul, pentru numai 70 de lei bătuţi.
Credem că acest Grigore comisul, care a cumpărat părţi însemnate din moşia Băicenilor, este chiar
Grigore Miclescu, care fusese la un moment dat vomic de Botoşani 66 • După moartea sa, cât timp fiii
Gavril (ajuns mare vomic) şi Vasile Miclescu vor fi fiind nevârstnici, aceste părţi de ocină din Băiceni îi
vor reveni soţiei sale Maria67 , care i le va lăsa apoi lui Gavril Miclescu, unul din fii. Printr-o ciudată întorsătură a destinului, la 1829 moşia Băiceni era a lui "Iordache Şăndre, serdar cu caftan născut la satul
Şăndriceni, ţinutul Dorohoiului, de 40 de ani, fiul postălnicelului Gheorghi Şăndre'a. Conform unei spiţe
de neam din 20 martie 1819, întărită de obştescul Divan69 , el se trăgea din Şandru, mare dregător de la
stărşitul secolului al XV-lea, strămoş al familiei Rugină70 . Un urmaş al acestui Şandru ajunsese proprietar
al satului Băiceni în care, cu veacuri în urmă, avuseseră ocini neamurile sale din familia Rugină!
Un sat din ocolul Botoşani lor întemeiat sau repopulat de domnie din raţiuni economice este cel al
Dracşanilor. Nu încape îndoială că principalul rost al locuitorilor de aici era acela de a întreţine şi a
exploata, în folosul domniei, imensulluciu de apă al iazului cu acelaşi nume de pe Sitna, azi cel mai mare
iaz natural din ţară, cu cele circa 400 de ha ale sale71 . Potenţialul economic al regiunii, mărimea neobiş
nuită a iazului, aşezarea în imediata apropiere a unui vechi şleah ce lega Iaşii, prin Şipote şi Stroeşti, de
Botoşani, au dus, în fapt, la apariţia mai multor aşezări pe malul său sau în apropierea iazului: Dracşani,
Draxini, pentru ca la 4 august 1763, într-un ispisoc hotamic, să se menţioneze moşia Bozieni ca fiind "una
din săliştile Dracşanului" 72 . Credem că toponimul Dracşani, cu formele sale documentare Dracşanul,
Drăcşeni, Drăgşen<i>, dat deopotrivă apei şi aşezării pe care potenţialul său economic a generat-o, derivă
dintr-unul din numele proprii Drag, Dragul, Dragoş, Drăguş, extrem de familiar în arealul intracarpatic,
ajuns în regiune odată cu unul din purtătorii săi. De altfel, cercetările arheologice efectuate aici au dus la
descoperirea unor "resturi de locuire atribuite secolelor XIV-XV şi XVI-XVIII, reprezentând vatra unui sat
dispărut, foarte posibil chiar a vechiului sat Dracşani"73 .
Într-un opis al documentelor moşiilor de la ţinutul Botoşani, alcătuit la 20 mai 1841, este menţionat
un ispisoc sârbesc din 22 aprilie 1548, de la Iliaş <Rareş>, "doveditor despărţirei dintre moşiile Jolcujănii
(Jolcăşeni, azi inclus în Tocileni, n.DB) şi Dracsănii" 74 . Dar prima menţiune a aşezării se face într-un izvor
turcesc, referitor Ia invazia otomană din 1538, când însuşi Soliman Magnificul, în fruntea oştilor sale, a
atacat Ţara Moldovei pe al cărui domn, Petru Rareş, voia să îl înlocuiască75 • În acelaşi opis este menţio
nată o scrisoare, din Il mai 1632, a câtorva locuitori care dau "celui de atuncia stăpân a Dracşanului patru
vecinătăţi loră"76 . La 27 iulie 1644, Vasile Lupu voievod judecă în pricina de hotar a urmaşilor lui Alexa
şetrarul cu locuitorii satului Slobozia Dracşenilor de la ocolul târgului Botoşani, pentru nişte locuri din acel
63

Idem, CCLXXXU6.
DRH, A, Moldova, voi. XXI, p. 417, nr. 324. Rugină diacul din Şilişău (Hilişeu, n.DB) era Condrea Rugină.
ASI, Documente, CCLXXXU8.
66
La 10 mai 1641 e menţionat Gligorie postelnicul, vomic de Botoşani (cf. Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, III, p. 219;
vezi şi N. Stoicescu, op. cit., p. 416).
67
Măritată apoi, din nou, cu Ştefan (Ceaurul) Vasile. Într-un zapis din 5 august 1673, invocat de Gavril Miclescu în
disputa sa cu nepoţii Isăcescului, jupâneasa Maria, mama lui Gavril, răscumpără o bucată de loc din Băiceni, invocând
dreptul de protimisis "fiind ei moşinaşi mai vechi" (vezi supra nota 50, şi trimiterea din text).
68
Alexandru V. Pcrietzianu- Buzău, op. cit., p. 164.
69
Ibidem; potrivit acestei spiţe, familia serdarului începea din anul 1287 (6795)!
7
Cf. N. Stoiccscu, op. cit., p. 286.
71
Cifra de 40.000 de ha, preluată dintr-o lucrare a profesorului 1. D. Marin este o greşeală de tipar (vezi 1. D. Marin,
Botoşanii- apanaj al Doamnelor Moldovei, p. 32).
72
ASI, Documente, LDVU8 (nr.l 0).
73
Alexandru Păunescu, Paul Şadurschi, Vasile Chirica, Repertoriul arheologic al judetului Botoşani, voi. Il, Bucureşti,
1976, p. 328 (nr. 182).
74
ASI, Documente, LDVU8 ( nr. 1).
75
Mihail Guboglu, Mustafa Mehmed, Cronicile turceşti privind Ţările Române (secolele XV- mijlocul secolului al
XVIII-lea), voi. I, Bucureşti, 1966, p. 22.
76
ASI, Documente, LDVU8 (nr. 2).
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şetrarului să-şi stăpânească părţile

din sus, iar

sătenii

sloboziei

părţile dinjos77 •

De remarcat faptul că în anul 1644 locuitorii de aici aveau un statut fiscal aparte, ca unii ce erau
slobodnici. Care era pricina pentru care locuitorii căpătaseră acest privilegiu de la domnie, pentru că era
într-adevăr un privilegiu, ne spune Robert Bargrave, un călător englez care în drumul de la Constantinopol la
Londra trece, în 1652, prin Moldova. Ajungând la Dracşanii de lângă Botoşani, sat pe care el îl plasează
greşit în ţinutul Cârligăturii, are prilejul de a asista, într-un atelier local de dimensiuni destul de mari, la
fabricarea potasei 78 • Meşteşugul potăsăriei folosea aceeaşi materie primă ca şi cel al sticlăriei, anume
cenuşa de potasiu, care rezultă din arderea lemnului. Prin calcinarea cenuşii de potasiu se obţinea potasa
sau soda caustică, din care se fabricau săpunurile 79 • Conform aceleiaşi relatări, prin arderea copacilor (un
anumit soi de stejar, asemănător fagului englezesc) se puteau obţine două calităţi de potasă, una mai bună,
care dacă era ţinută în aer rece se topea după circa o oră şi alta de calitate mai slabă. Şi mai interesantă
este o altă informaţie pe care o conţine relatarea lui Bargrave: cel care coordona acest centru de fabricare
a potasei de la Dracşani era un scoţian, Black pe numele său80 ! În aceste condiţii, este de înţeles de ce
Dracşanii au fost, pentru o bună perioadă de timp (probabil cât a funcţionat această potăsărie), moşie ră
zeşească, la fel cum se poate explica şi intervalul îndelungat în care a existat această slobozie, ambele
ipostaze derivând din interesul domniei de a exploata direct această sursă de câştig, în condiţiile in care o
mare cantitate din potasa fabricată ajungea, pe bani frumoşi, peste graniţele ţării 81 .
La 26 iulie 1664, Eustratie Dabija voievod scria vornicilor de Botoşani despre jalba călugărilor
mănăstirii Humor, cum că satul lor, Feredieni, ar fi împresurat de alte sate82 . Conformându-se poruncii
domnului, Toader Jora şi Vasile Talpă, vornicii de Botoşani, strâng oameni buni şi bătrâni pentru a face
cercetarea cuvenită. Printre ei, Lupul Rusul, din Slobozia lui Drăgşan, "ce ţine minte pe Petru vodă cel
Şchiop" (având deci peste 80 de ani), Grigorie vătămanul, tot de acolo, Vasilie Vântu, Macsim, Simion,
Petruţă şi Pătraşcu, toţi din aceeaşi slobozie. Dând răspuns domnului in legătură cu rezultatul cercetării,
vornicii de Botoşani arată, la un moment dat, că seliştea Feredieni se afla intre "Slobozia Mării Tale lui
Drăgşan şi intre satul Stroeşti, pe Sitna'.8J. Aşadar, la această dată, locuitorii aşezării de aici, aflate in
continuare in proprietate devălmaşă, răzeşească şi depinzând direct de domnie, continuau să se bucure de
privilegiile fiscale ce le erau conferite de statutul de slobozie. Mai inainte de această dată, la 19 martie 1651,
Solomon, clucerul cel mare 84 şi alţi locuitori de la coada heleşteului Dracşani se plângeau domnului de
atunci, Vasile Lupu, de abuzurile "dirigătorilor de Botoşani", care "îmblă de fac nevoe şi val oamenilor de
bani şi-i dezbracă, zicând că prind piaştele ce iasă din hăleşteu într-apă dulce când vine apa mare"85 . Conţinutul documentului ne lasă să înţelegem că un gard împărţea, practic, iazul în două: o parte, ce era administrată de oamenii domniei şi alta, lăsată în folosul răzeşilor obştii (" Iar de Ia gard în sus ca să n-aibă
diregătorii nice o treabă a mai învălui oamenii pentru cartea domniei mele, ci să fie cum au fost la alţi domni
ce au fost mai inainte de noi"), urmând ca aceşti dregători să supravegheze numai partea de la gard în jos.
La 31 decembrie 1689, Constantin Cantemir voievod îi dă lui Iordache (Gheorghe) Roset, marele
vistier, satul "domnesc" Drăgşanul, din ocolul Botoşanilor, cu vecini, cu heleşteu! cel mare şi cu vaduri
de moară în Sitna, precum şi fostul târg Şcheia, pentru că ajutase ţara cu 15.000 lei (30 de pungi de bani),
la vreme de mare nevoie, fiind ţara "biruită cu toate neputinţele" după domnia lui Dumitraşcu
Cantacuzino. "Fiindu această săracă de ţară spăimată din sus de tâlhari, dinspre Soroca şi Orhei de căzaci,
Ţara din Jos de tătari şi fiind şi slujitori de apărare cu mare cheltuială", domnul n-a putut să-i dea înapoi
decât 3000 de lei din ţară şi din cămara domnească. Pentru 12.000 de lei i-a dat Şcheia şi Slobozia lui
Drăgşan, pretuite la 9000 de lei 86 . Cu acest prilej se menţionează şi faptul că satul fusese dăruit de Iliaş
Alexandru, care nu ştia "rândul ţării", lui Ursachi marele vistier, ce-i era domnului fin de cununie 87 ,
77

CDM, III, pp. 346-347, nr. 1730.
Robert Bargrave, Povestirea unei călătorii pe uscat de la Constantinopol/a Dunkircke, în Călători străini, voi. V,
1973, pp. 493-494.
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Cf. Ştefan Olteanu, Constantin Şerban, Meşteşugurile din Ţara Românească şi Moldova în evul mediu, p. 141.
80
Roben Bargrave, op. cit., pp. 493 - 494.
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N. Iorga, St. şi doc., voi. XX, p. 72, apud Ştefan Olteanu, Constantin Şerban, op. cit,. p. 141.
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ASI, Documente, DCCXCU249.
83
ldem, DCCXCU250.
84
Este vorba de Solomon Bârlădeanu, care fusese şi vomie de Botoşani prin 1648 (Vezi N. Stoicescu, op. cit., p. 349).
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ASI, Documente, CCCXXIII/62.
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Theodor Codrescu, Uricariu/, voi. XI, pp. 212-215. Pentru modul în care se împrumutase domnul şi semnificatia
reală a gestului său vezi 1. Caproşu, op. cit., p. III. Informaţii despre acest Iordache (Gheorghe) Rosct laN. Stoicescu,
op. cit., pp. 436- 438.
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Despre destinul tragic al acestui mare boier, ajuns falit după ce fusese pe culmile bogăţiei, precum şi despre
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precizându-se că Ursachi nu a ţinut acel sat nici în timpul domnilor următori, anume Gheorghe Duca,
Ştefan Petriceicu, Dumitraşcu Cantacuzino şi Antonie Ruset.
Prin diata sa din noiembrie 1720, Gheorghe Roset lasă fiului său, Constantin, moşia Dracşani 88 •
La 16 iulie 1723, paharnicul Constantin Roset cumpără de la Pătraşcu Başotă (Zosin) stolnicul, stăpân al
Jolcăşenilor şi Băluşenilor de mai sus de Dracşani, o parte din Dracşani şi Ciorănii de lângă ei89 • Aşezat
lângă vechiul şleah care, după cum am mai afirmat, lega mai îndeaproape decât drumul prin Hârlău, Iaşii
de Botoşani, Dracşanii erau supuşi abuzurilor dregătorilor domneşti aflaţi în trecere pe acolo. Urmare
probabilă a unei plângeri a vomicului Constantin Roset, prin care îi sesiza domnului de atunci, Constantin
Mavrocorda~, aceste aspecte, Ia 21 aprilie 1742 voievodul dă carte vomicelului şi oamenilor din Dracşani
spre a fi apăraţi dinspre dregătorii domneşti de cai de olac, podvezi, mâncare fără bani, nefiind acolo menzif1. În acelaşi an, domnul dă o nouă carte socrului său, Constantin Roset, învoindu-se ca acesta să oprească
tot tănul cosit pe moşia sa de la Dracşani şi să dea înapoi banii pe care îi primise pentru acest tăn, deoarece
aceia care I-au cosit au intrat acolo fără ştirea şi tocmeala sa, iar fânul cosit îi este lui necesar'1 . În drumul
său prin Moldova, abatele Boscovich trece, la 9 iulie 1762, prin Dracşani, ai cărui locuitori, auzind că soseşte un ambasador (era vorba de ambasadorul Angliei la Poartă), fugiseră ştiind că această vizită putea
însemna noi impuneri pentru ei. Boscovich a văzut la Dracşani vreo 90 de stupi de albine aşezaţi în câte un
trunchi scobit de copac acoperit deasupra, pentru fiecare dintre stupi locuitorii plătind domniei 8 parale93 .
În primii ani ai secolului al XIX-lea, Dracşanii şi Dracsânii (azi Draxini) se aflau în stăpânirea
beizadelei Dimitrie Mavrocordat94 , fratele fostului domn al Moldovei, Alexandru II Mavrocordat (zis
"Delibey") ca fiu al lui Constantin Mavrocordat şi Ecaterinei (Catrinei) Roset, nepot după mamă al fostului proprietar al Dracşanilor, vomicul Constantin Roset.
La 17 iulie 1806, Alexandru Moruzi voievod dădea la mâna beizadelei Dimitrie Mavrocordat porunca sa pentru reglementarea unor neînţelegeri între acesta şi locuitorii de pe moşiile Dracşani şi Drăcseni,
de la ţinutul Botoşani, în urma plângerii pe care o făcuse beizadeaua, cum că locuitorii celor două moşii
"nu numai că să împotrivesc a nu lucra zilile hotărâte după ponturi le g<os>pod, dar încă in tărie lor ar fi
stricat câteva din locul de fânaţ, făcându-1 imaş pentru trebuinta vitelor lor cu care nu puţină păgubire ar fi
pricinuit luminării sale"95 . Se arăta, în aceeaşi carte domnească, faptul că pentru cercetarea pricinii fusese
rânduit Grigorie Tomiţa, diac de vistierie, căruia i se poruncise ca "mai întâi măsurând tot locul de tănat
să împartă lăcuitorilor tănaţul trebuincios după hotărâre ponturilor g<os>pod şi asămine şi imaş să de,
iarăşi după hotărâre ponturi lor [ ... ] şi dându-le oareşice mai mult. Şi deosebit să le de şi locul trebuincios
pentru arături şi sămănături cu indestulare şi după trebuinţe ce vor ave, care loc de fânaţ şi de imaş, cum
şi de hrană, ce li se va da să fie de o parte, iar nu împrăştie! pe la mai multe locuri, ca să aducă stricăciuni
moşiilor şi păgubire luminatului beizade". Dacă sătenii vor avea trebuinţă de mai mult tăn, ei îl vor putea
lua de la vechilul lui Dimitrie Mavrocordat, înţelegându-se ca "ori în bani sau în zâle să-şi poată întâmpina
trebuinta". Dacă vreunii dintre locuitori se vor arăta cu nesupunere şi nu vor urma porunca domnească,
vechilul este rânduit ca "dintre cei răzvrătitori pe doi - trii să-i pună în fie<a>ră şi să-i aducă aice ca să-şi
ia căzuta cercetare spre pilda şi altora". În final, se arată că şi vomicilor de Botoşani li se va porunci să
dea acelui diac de vistierie "cuviinciosul agiutor la cercetare".
S-a păstrat şi cartea trimisă de la Vistierie către diacul Grigore Tomiţă de acolo, căruia i se aduce la
cunoştinţă porunca lui Alexandru Moruzi şi i se cere ca în cercetarea ce o va face la Dracşani şi Dracsâni
să fie cu "sălinţă atât spre punire la cale şi odihna lăcuitorilor, cât şi spre nesupărare şi nepăgubire Mării
sale beizade"96 •
Murind Dimitrie Mavrocordat în anul 1817, moşia Dracşanilor e moştenită de fiul acestuia, Constantin (Costache Mavrocordat) 97 , după "Împărţala între dumilor boierii fraţi Mavrocordăteşti pe moşii şi
consecinţele

nefasle ale cămătăriei, pentru cei care o practicau, vezi 1. Caproşu, op. cit., p. 144 şi 145, nota 361.
ASI, Documente, LDVU8 (nr. 4).
ldem, LDVU8 (nr. 6).
90
Constantin Rosel era socrul lui Constantin Mavrocordat, fiica sa- Catrina- fiind a doua soţie a domnului (cf. C.
Gane, op. cit., voi. Il, p. 19 şi urm.).
91
Condica lui Constantin Mavrocordat, voi. Il, nr. 508.
92
Ibidem, nr. 996.
93
Călători străini, voi. IX, p. 484.
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Cf. /. Mavrocordat. Arbore genealogie alcătuit de Paul Cemovodeanu, Anexă la Istoria Românilor, voi. Vi, coord.
dr. Paul Ccmovodcanu, prof. dr. Nicolae Edroiu, EE BuCW"CŞti, 2002 (în continuare/. MavrocordoJ. Arbore genealogie ... ).
95
ASI, Documente, CXXXVU22 .
.. ldem, CXXXVU23.
97
Vezi /. Mavrocordat. Arbore genealogie... Se născuse pe la 1773 la Cristeşti- laşi, unde văzuse lumina zilei, la
1744, şi tatăl său. În 1810 se căsătoreşte cu Casandra Balş, urmaşii lor fiind scoborâtori în România (cf. ibidem).
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alte averi părintăşti"98 , tăcută la 27 decembrie 1806. Prin hrisovul din 2 noiembrie 1817, domnul Scarlat
Alexandru Callimachi legiuieşte "târgui Suliţoae ce este pe moşia Dracşanul" 99 , impulsionând prin aceasta
avântul economic al aşezării. La 16 martie 1820, Mihai Şuţu voievod dă şi el o carte pentru alcătuirea
unui târg pe moşia Dracşani, din tinutul Botoşani, a lui Costache Mavrocordat biv vei postelnic 100 • Despre
avantajele pe care le presupunea statutul de târg stă mărturie zapisul din 23 aprilie 1820, pentru vânzarea
cu bezmen a unui loc de dugheni "în târgui Drăcşani, din tinutul Botoşani" 101 • O chitanţă din 6 iulie 1828,
a vomicilor de Botoşani, pentru cerealele primite din satul Dracşani şi destinate oştilor împărăteşti ruseşti,
care ocupau din acel an Principatele, arată că se luaseră de acolo peste zece tone de cereale (făină şi
crupe) 101 • Dacă la 1802 Dragşanii beizadelei Dimitrie Mavrocordat aveau 140 de locuitori bimici şi nici
un scutelnic 103 , la 1816 numărul lor creşte la 220, dând un "cifert" de 530 de lei, aici beizadeaua având 24
de oameni fără bir104 . În sfârşit, la 14 ianuarie 1829, hatmanul Costachi Mavrocordat, fiul lui Dimitrie,
vinde de veci lui Spiridon Andrei Pavlu "moşiia Dracşanul cu săliştile, în care să cuprinde şi protesul pentru documenturile numitilor moşii ce au fost amanet la Andrei Pavlu şi s-au perdut în vremia răzvrătirei
urmată la anul 1821 " 105 • Mai târziu, Spiridon Andrei Pavlu va vinde această moşie, la rândul său, unui
oarecare stolnic Costache Neculau 106 . Între timp, în statistica din 1835, Dracşanii apăreau la ocolul
Coşulii, pentru ca în 1838 să treacă la ocolul Miletinului 107 .
La 14 decembrie 1632, Alexandru Tliaş voievod le dăruia lui Cârstea uricar şi lui Cazacu cămăraş
satul Ruşi, "mai sus de Botăşeni, ascultător de ocolul târgului nostru Botăşeni, cu locuri de iazuri şi de
mori la Sitna, de asemenea şi la alte văi cu locuri de iazuri şi de râbnice" 108 . Pretextul şi motivul real ale
acestei danii sunt arătate într-un alt act al lui Alexandru lliaş, din 22 martie <1633>, prin care domnul îi
dăruia satul Ruşi, de la ocolul Botoşanilor, lui Cârstea Chiusea Brăileanul, pentru slujbă credincioasă în
ţări străine (pretextul) şi pentru că dăduse în vistieria domnească 250 de taleri de argint 109 (adevăratul
motiv). Credem că satul a fost initial o slobozie, în care unul din domnii Ţării Moldovei a adus oameni de
peste graniţă, din părţile ruseşti, pe care i-a colonizat pentru a valorifica potentialul agricol al zonei şi,
poate, pentru a presta anumite sarcini în beneficiul ocolului şi al curţii domneşti de la Botoşani, în apropierea cărora au şi fost, de altfel, aşezaţi. Într-un hrisov de la Vasile Lupu, din 24 martie 1635, întăritor pe
nişte ocini din satul Stânceşti, se arată că acele ocini le fuseseră cumpărătură celor ce le stăpâneau "de la
unii oameni de ai lor ce se numesc ruşi" 110 . În acelaşi document se menţionează că domnul întărea şi o
bucată de hotar a Stânceştilor, care "fusese cotropită de satul Ruşii şi de Por.outi", fiind scoasă încă din
timpul domniei lui Ieremia Movilă, cu privilegiu apoi şi de la Simion Movilă 11 . Satul Ruşi exista, aşadar,
pe la începutul secolului al XVII-lea, în timpul domniei Ieremiei Movilă, fiind probabil mai vechi. Documentul mai ilustrează un anumit grad de aservire a locuitorilor din Ruşi, care erau "oameni ai lor", adică
ai celor din Stânceşti.
Vasile Lupu va întări acest sat Cârstei Chiusei Brăileanul în mai multe rânduri, motivând acest lucru
şi prin "slujba lui dreaptă şi credincioasă" 112 : la Il mai 1634m, Il mai 1638 114 şi 7 iunie <1639> 115 • Ipoteza
noastră referitoare la motivele economice, dar şi demografice, care au dus la înfiinţarea unei slobozii a
Ruşilor este confirmată de un act din 8 octombrie 1648, de la acelaşi domn Vasile Lupu, prin care Vasile,
căpitanul din Costineşti şi sotia sa Avrămia, iau la schimb, de la Dumitraşcu din Ipoteşti şi Irina, sotia
acestuia, opt jirebii şi jumătate "din pământul curţii din jos ce să chiamă Rusii" 116 • Este evident, aşadar, că
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fosta slobozie fusese întemeiată în apropierea curţii domneşti, pe pământul acesteia, locuitorii fiind datori,
în schimb, cu anumite sarcini fiscale, poate şi militare, după ce scutirile presupuse de statutul de slobozie
se vor fi încheiat. Cârstea Chiusea Brăileanul era doar unul dintre răzeşii Ruşilor, probabil cel mai important,
dar nu singurul, pentru că la 20 septembrie 1656, lui Gheorghe Ştefan voievod i se plânge jupâneasa să
racă Ghilisteana, pe nişte răzeşi ai ei din Ruşi, cu care împărţindu-şi ocina de acolo, i-au dat ei vecini care
·erau fugiţi, în schimb dânşii luându-şi-i pe cei de faţă 117 . Faptul că, în cazul Ruşilor, se poate vorbi de o
stăpânire devălmaşă, nu neapărat de neam, în acel moment, pare a fi confirmat şi de hrisovul de danie al
lui Iliaş Alexandru, din 3 februarie 1667, prin care acesta îi dă lui Anghelachie, feciorul Cristei Chiusii
Brăileanul, ocina ce a luat de Ia Ruşii, mai sus de Botoşani, dată încă părintelui său de către Alexandru
Iliaş, părintele domnului, "pentru slujbă dreaptă în ţări străine" 118 . La 10 ianuarie 1678, Antonie Ruset
voievod întărea "lui Anghelachie "s<â>nă Cârste Brăilenul" şi lui "Crăstiian zet Chiriac snă Brăilenul"
satul Ruf 19, cu hotarul aşa cum fusese stâlpit în zilele lui Vasile Lupu voievod, mai precis la 7 iunie
<1639> 1 0 . La 27 iunie 1701, Constantin Duca îi întărea lui Grigorie biv vei căpitan stăpânirea peste o
parte din Ruşi, "din sus de Botăşani, lângă Popăuţi", pe care o are de Ia femeia sa, Angheluşam.
Documentele următoare oferă o imagine a modului în care s-a tăcut succesiunea stăpânirii în satul
Ruşilor, prin urmaşii direcţi şi colaterali ai lui Cârstea Chiusea Brăileanul. Astfel, la 6 octombrie 1702, în
faţa lui Constantin Duca voievod se prezintă, cu acte de proprietate pentru satul Ruşi, "Solomon poruşnicul
şi cu fraţii săi, feciorii lui Andronic Izmană ce-au fost agă şi Gavrilaş cu fraţii săi, feciorii lui Anghelichi
şi Gheorghiţă, feciorul lui Cărstiian fost vomic, şi Ion feciorul lui Comaci, toţi nepoţi şi strănepoţi Cârstei
Brăileanul" 122 . Dintr-un ispisoc de Ia acelaşi domn, anterior cu o zi celui de mai sus, aflăm că moşia Ruşi
era "alăturea pe din gios cu Ipoteştii", arătându-se şi cum s-a stâlpi! satul Ruşi de către hotarul Popăuţilor,
începând dinspre Stânceşti "până în matca Botoşancăi, dinspre Teişoară" 123 .
La 28 februarie 1707, Prodan Comaci cu jupâneasa lui, Angheluşe, fata Lecăi (adică a lui Anghelachi, n.DB) şi cu fiul Ion şi ginerele Ştefan Luca şi cu fata Măriuţa vând partea lor din Ruşi căpitanului
124
Pctraşcu şi jupâncsei sale, Margăi • Martorii sunt, cu toţii, răzeşi de acolo: Solomon Izmană, fost căpitan,
fratele lui, Ioniţă, biv vei mcdclniccr, alt frate, Gheorghiţă, vomiccasa Cârstincasa şi Gavril Anghelachi.
La 16 iunie 1712, Gheorghiţă lzmană i se plânge lui Nicolae Mavrocordat voievod cum că fiind ci patru
răzeşi în satul Ruşi, anume Comaci şi Gheorghiţă postelnic şi stolniceasa lui Constantin stolnic (soacra lui
Pătraşcu, vei căpitan de Hotin) şi Anghelache şi vânzând Comaci partea sa lui Gheorghiţă cu 100 de Ici,
înainte de plată venise un om al domniei care 1-a luat pe Gheorghiţă la o slujbă în Iaşi; în lipsa sa, stolniceasa dă ea cei 100 de Iei lui Comaci, de la care ia acea parte de sat. Domnul hotărăşte ca Gheorghiţă
postelnicul (lzmană, n.DB) să dea jumătate din bani stolnicesei, să fie şi el părtaş Ia acea parte, ca unul ce
este răzeş şi se tocmise primul pentru respectiva parte de sat125 •
La 12 august 1719, Pătraşcu căpitanul aduce domnului Mihai Racoviţă o mărturie de la Prodan
Comaci şi alţi oameni buni, anume Solomon Izmană vei căpitan şi fratele său, Ion Izmană, biv vei medelnicer şi Gavril Anghelachi şi Măria Cârstieneasă şi alţii, pentru vânzare Ia Ruşi lui Pătraşcu; este menţionat
şi Gheorghiţă Cârstiian Scobihomu, cumnatul lui Pătraşcu căpitan 126 • Pe la 1731, la Hurmuzaki, vomicul
de Botoşani, vin "răzăşii de Ruşi, de Ia ocolul Botoşăni", plângându-se de un Ursu Borşu care ar fi
mărturisit strâmb stăpânului său, Ionaşco Isăcescul, în legătură cu locul "unde se împreună hotarul
Epoteştilor cu cel al Ruşilor", deşi un om bătrân, anume Pătraşco (să fie oare căpitanul?) îi arătase acel
loc 127• La 9 mai 1755, Matei Ghica voievod întăreşte lui Chiriac Scobihomu şi Nicolae Pătraşco stăpânirea
pe jumătate din Ruşi, fiecare având câte un sfert. Dijma este stabilită "după obicei", din 50 una şi zilele de
lucru câte 12 pe an, şase de iarnă şi şase de vară sau, în bani, câte doi lei de casă 128 . Conform unei mărturii
hotamice de la 1 iulie 1757, a lui Zosin Başotă sulger, cele patru părţi din satul Ruşi, mai sus de Botoşani,
N. Iorga, St. şi dac., voi. V, p. 220, nr. 42.
Ibidem, p. 222, nr. 49.
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aparţineau lui Izmană, Bantăş, Pătraşco şi Cârstian (Chiriac) 129 • Un act din 22 august 1766, păstrat într-un

suret din 19 octombrie 1809, arată că Grigore III Ghica voievod rânduieşte boieri hotarnici să meargă la
satul Ruşi, de la ocolul Botoşanilor, spre a alege şi a hotărî partea de moşie a lui Chiriac Cârstiian, de
către ceilalţi răzeşi, anume Neculai Pătraşcu biv vei pitar, Gheorghe Izmană şi Ioan Anghelache 130 .
La 8 august 1817, Scarlat Callimachi voievod îl rânduieşte pe Constantin Balş, vei logofăt de Ţara
de Jos, să cerceteze jalba lui Dimitrie Sălceanu, biv vei jitnicer, pentru moşiile acestuia de la ţinutul Botoşani, printre care şi a patra parte din moşia Ruşi, partea de sus, din câmp, două părţi din seliştea satului, cu
două iazuri şi încă jumătate din iazul Chiosa, pe apa Sitnei 131 • Cu acest prilej, Dimitrie Sălceanu prezintă
mai multe zapise doveditoare cererii sale, anume:
o mărturie hotarnică din 1766 (7274) august 22, cum s-a ales a patra parte din câmp din Ruşi şi părţile
din selişte pitarului Chiriac Cristian;
o mărturie hotamică din 3 mai 1790, de la pitarul Chiriac Cristian, cu care acesta vinde Ruşii (a patra
parte, două selişti, două iazuri şi jumătate din iazul Chiosa - perpetuare, peste secole, a amintirii vechiului
stăpân al Ruşilor, Chiusea Brăileanul, din a cărui stirpe descindeau moştenitorii părţilor de ocină din
"bătrânul" Ruşilor) sulgeresei Catrina Băntăşoaie, cu 2700 Iei;
copie după zapisul lui Gheorghe Goian căpitan, din 30 decembrie 1796, dat ginerelui său, Dimitriachi
Sălceanu, prin care arată că după multă judecată ce a avut cu sulgereasa Catrina Băntăşoaie, pentru răs
cumpărarea acelor părţi din Ruşi, după "protimisă de rudenie ci au fost cu vânzătoriul", a luat acele părţi
din Ruşi în stăpânire, după care le-a vândut ginerelui său, Dimitrie Sălceanu, pentru 4858 lei (de observat
că suma cu care vinde e aproape dublă decât cea dată de Catrina sulgereasa).
carte de la Alexandru Ioan Callimachi voievod, din 24 ianuarie 1797, poruncind vomicilor de Botoşani
"să facă publicaţie în curgire de şase luni după hotărâre sobomicescului hrisov" pentru toate acele părţi
din Ruşi, arătându-se căjitnicerul a mai dat 660 de lei Catrinci sulgcresei;
zapis din 30 aprilie 1797, de la Gheorghe Goian căpitan, arătând că pierduse zapisul său pentru Ruşi şi îl
împutemiceşte pe ginerele său, Dimitrie jitnicerul, să stăpânească părţile din Ruşi;
carte de la Alexandru Ioan Callimachi voievod, din 27 iunie 1798, împutcmicindu-i pe jitnicerul
Dimitrie Sălceanu şi pe clironomii săi să stăpânească părţile din Ruşi.
La 13 august 1792, într-o mărturie hotamică, Gheorghe pitar arată că ar fi auzit de la "un Ioniţă
Bantăş, răzăş de Ruşi", la moartea sa, că "locul de pricină între Ruşi şi Ipoteşti, la capătul dinspre răsărit,
ar fi de moşie Teişorii, necuprinzându-se în scrisorile Ruşilor"m. La 28 februarie 1818, D. Cremizi adevereşte că pentru locul ce 1-a luat pe timp de un an de la Ruşi, tinutul Botoşani, de la postelnicul Alecu
Callimachi, se obligă să plătească acestuia 1000 de groşi 133 • Aşadar, la această dată, cel puţin unul din cei
patru răzeşi ai Ruşilor vânduse partea sa lui Alecu Callimachi, care stăpânind Stânceştii megieşi cumpă
rase probabil partea sau părţile din Ruşi din imediata vecinătate a moşiei sale. La 3 august 1820 "chir
Dimitrie Cremizi" îi scria lui Alecu Callimachi, cerându-i desfacerea contractului pentru Ruşi şi Stânceşti,
pentru care moşii va plăti suma de 3000 de lei, în care se cuprinde şi "cifertul breslaşilor" 134 . Aceasta este
şi ultima menţiune documentară a satului, a cărui vatră ar fi putut fi înglobată la Roşiorii de lângă Botoşani, prilej cu care dispare şi vechiul nume, fiind folosit cel nou, întrucâtva asemănător, dar desemnând
probabil o altă realitate, referitoare la obligaţia militară a locuitorilor săi 135 . Ultima statistică în care sunt
menţionaţi Ruşii este catagrafia rusă din 1774, când satul apare înscris Ia ocolul Târgului 136 • După această
dată, inclusiv în catagrafia din 1835, nu mai figurează nici satul Ruşi, dar nici nu apare noul nume al aşe
zării, anume Roşiori.
Iată, aşadar, spiţa de neam a Cârstii Chiusei Brăileanului, aşa cum este ea recompusă după documentele moşiei Ruşi, ai cărei stăpâni au fost urmaşii săi:
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a satului Stânceşti, megieş Ruşilor, este din 23 martie 1602, când
Ieremia Movilă voievod îi întărea lui Toader aprod o parte de ocină din Stânceşti, pe care acesta o cumpă
rase de la Ionaşco, fiul Petrei vnuc (nepot, n.DB.) Văselinei, plătind pentru acea parte 40 de taleri 137 • Despre
acest sat, Iorga afirma că fusese întemeiat sub oblăduirea unui mare boier, cu locuitori aduşi de pretutindeni, fără a preciza însă şi care a fost acel mare boier 138 . Cu acest aprod Toader <Buniţa> începe practic,
aşa cum remarca şi Iorga, istoria cunoscută a Stânceştilor139 • Satul era mai vechi cu cel puţin o sută de ani
decât această primă menţiune a sa, fapt atestat de uricul de la Simion Movilă voievod, din < 1606 iunie 30 1607 septembrie 14>, prin care acesta îi întărea lui Toader aprod ocina sa dreaptă din ispisocul de cumpă
rătură de la Ieremia Movilă, anume a patra parte din jumătate de sat din Stânceşti, "partea din gios şi cu
parte de loc de heleştei şi de mori pe pârâul satului şi cu pomeţii de la biserică, ce el s-au cumpărat de Ia
sămi<n>ţie lui Mărica, fata Odochii, nepoata Griţănii, strănepoata lui Bah stol<nic> drept 160 taleri, din
uricu bătrân ce au avut strămoşul lui de Ia bătrânul Ştefan voievod" 140 .
În acelaşi urie se arată că Toader aprod mai cumpără jumătate din a treia parte din Stânceşti, din
partea din jos, cu "parte din heleştei şi din heleşteu! din cozi, cu pomăt", tot de la Odochia, mătuşa sa, fata
Griţănii, pentru 80 de taleri, această parte fiindu-i ei cumpărătură "de la săminţie ei, de la Lazăr".
Precizarea că Odochia era mătuşa lui Toader ni-l arată pe acesta îndreptăţit a cumpăra acele pământuri, ca
unul ce era din interiorul obştii şi avea implicit, dreptul de protimisis. Acelaşi Toader aprod mai cumpără
şi de la Sava şi fraţii lui popa Ştefan şi Dandeş şi Anton, feciorii lui Ile<nei>, nepoţii Maricăi, strănepoţii
lui <l>van Moima, "dreapta lor ocină şi moşie din uricul de la Ştefan vodă, din jumătate de sat, de sus, a
cincea parte, din mijloc şi cu locu de heleştei, parte lor şi cu mori, cu pomăt pe mijloc, ce esti acel sat supt
codru, la ţinutul Hârlăului" 141 .
La 15 aprilie 1607, Simion Movilă voievod îi întărea lui Toader aprod ocina din Stânceşti cumpă
rată de la Sava şi fraţii săi, Ştefan, Dandăş şi Anton, fiii Leanii, nepoţi Mărichii, arătându-sc că ocina fusese
142
primită de strămoşul lor, "pentru slujbă, de la bătrânul Ştefan voievod" . Un sumar calcul matematic
arată că părţile cumpărate până atunci de Toader aprod, probabil un mic slujbaş domnesc local, totalizau
aproape jumătate din satul Stânceştilor. La 8 septembrie 1608, Constantin Movilă voicvod, fiul Icrcmiei
Movilă, dă urie lui Ionaşco Potlog diac pentru o moşie la satul Stânccşti, pentru care diacul aduce o măr
turie de hotămicie de la Pătraşco, mare vomic de Ţara de Sus (Pătraşcu Şoldan, n.DB), din timpul răpo
satului domn Ieremia Movilă şi pe care el o avea de la unchiul său, Miron Oaşea, luată pe 500 de taleri de
argint încă în zilele lui Aron vodă (Tiranul), "când au avut nevoie şi au fost în temniţă" 143 • Necontenind
mai vechile probleme de hotar cu moşia învecinată a Ruşilor şi plângându-se probabil de aceasta domnului, la 20 aprilie 1626 acesta, adică Miron Bamovschi voievod, îl împutemicea pe Toader păhămicelul din
Stânceşti "să stăpânească şi să-şi apere dreapta lui ocină şi dedină, un loc (din Stânceşti, n.DB) dinspre
târgui Botăşenilor, care loc a fost cotropit de demult de către satul Ruşii şi de Popouţi" 144 . Pricina de hotar
va urma şi în timpul lui Moise Movilă voievod, cum o arată actul din 23 octombrie 1630, de judecată între
Toader şi satele Ruşi şi Popăuţi 145 •
La 24 martie 1635, Vasile Lupu voievod îi întărea lui Toader aprod, "acestei adevărate slugi a
noastre" 146, câteva părţi de ocină din Stânceşti, ce-i fuseseră lui cumpărătură, după cum urmează:
a patra parte din jumătate de sat, cu părţi de iazuri şi de mori şi din tot venitul, pe care el o cumpărase
de la Păntelei Haruţul şi de la fratele său, Ionaşco, fiii lui Petru, nepoţii lui Buzdugan, pentru 100 de taleri
de argint, "iar lor le-a fost cumpărătură de Ia unii oameni de ai lor ce se numesc Ruşi";
- a patra parte din jumătate de sat, cu loc de iaz şi cu parte din mori şi cu grădini, cumpărată de la
acelaşi Păntelei Haruţul, fiul lui Petru, nepotul lui Buzdugan, pentru 80 de taleri de argint;
- o bucată din hotarul Stânceştilor, care fusese cotropită "de satul Ruşii şi de Popouţi, până în hotarul
lor din ocolul Botăşenilor", pentru care se judecase de mai multe ori cu ei, dându-i rămaşi de fiecare dată.
"Şi un zăgaz pe care-I aşezase satul Popouţi încă i I-au lăsat lui; şi şi-au luat Popouţii peştele şi le-a plătit
lor lucrul şi zăgazul şi au rămas ei din toată legea noastră".
Prima

menţiune documentară

137
N. Iorga, op. cit., p. 213, nr. 15. Într-un act din 26 noiembrie 1602 se arată că Toader aprod cumpără de la lonaşco,
fiul Petrei, nepot de fiu al Veselinii şi de la Odochia fata Grichezei, nepoată de fiică a Veselinci (ibidem, p. 14, nr. 16).
138
ldem, .,Din tezaurul de artă botoşănean ", în BCMI, nr. XXXI, 1938, fasc. 95, p. 12.
139
ldem, St. şi doc., voi. V, p. 655.
140
DIR, A, Moldova, veac XVII, voi. Il, p. 51, nr. 52.
141
Acestea le-a cumpărat pentru 90 de taleri (ibidem).
142
N. Iorga, op. cit., voi. V, p. 214. nr. 17.
143
Ibidem, p. 214, nr. 18.
144
DRH, A, Moldova, voi. XIX, nr. 44.
14
s N. Iorga, op. cit., voi. V, p. 217, nr. 28.
146
DRH. A, Moldova, voi. XXIII, pp. 72- 73, nr. 65.
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Ceea ce agonisise la Stânceşti acest Toader aprod vor vinde, însă, urmaşii săi. Astfel, la 29 martie
1649, Bogdan căpitanul şi femeia sa Erina, fata Avrămiei, hiiastra (nevasta, n.DB) lui Toader Bunita,
vând lui Pavăl, vomicul de gloată a patra parte din Stânceşti, pentru 100 de lei bătuţi 147 • Cam tot atunci îşi
vând ocina din Stânceşti aceluiaşi Pavel nepoţii Grigăi celui bătrân 148 • La 20 martie 1661, Gavrilaş
Brăescu ia de la Ion, feciorul lui Andronic, partea acestuia din Stânceşti, in contul unei datorii de 40 de
galbeni şi a unui cal, pe care Gavril il dăduse, pentru Ion unui armean din Botoşani 149 • Tot atunci, Ion,
ginerele lui Toader Buniţa din Stânceşti, ii dă părţile sale de ocină de acolo lui Dumitraşco vistier, "iar
dumnealui m-au scos den dajde curtenească şi ţărănească" 150 • Acelaşi Dumitraşco vistier cumpără de la
Strătulat, feciorul lui Toader Ţilincăi, nepotul lui Toader Bunita şi de la sora acestuia, Anita, a patra parte
din satul Stânceştilor, vândută de cei mai sus scrişi, ca urmare a foametei din acel an, pentru 60 de lei. "Şi
am luat doi cai şi 1O lei banii" arată, in final, Strătulat 151 • Tot Dumitraşcu vistier va lua, la 25 mai 1661, de la
Ion, ginerele lui Toader Bunita, patru vecini din Stânceşti, dintre care unul Severin, iar altul Vărdzar 152 •
La 7 aprilie 1662, Toderaşcu Albotă, biv vei spătar, vinde surorii sale, Sultana, măritată cu Gavril
Brăescu stolnicul, pentru 60 de lei, un rând de pământuri din Stânceşti, alese dinspre hotarul Cătămărăştilor,
ce-i era lui moştenire de la tatăl său, Pavel Albotă vomicul de poartă 153 • Acelaşi Gavril Brăescu, fost vomic
de Botoşani, se învoieşte cu Gheorghe Ciudin arrnaşul, cumnatul său, să stăpânească împreună un rând de
pământuri din hotarul Stânceştilor, două locuri de prisacă şi vie cumpărate de cumnatul său de la Toderaşcu <Albotă> fost spătar, restituindu-i pe jumătate Il lei, bani bătuţi şi trei boi 154 • Simţindu-şi sfărşitul
aproape, Gavril Brăescu stolnicul lasă prin diată fiului său, Solomon Brăescu, un ţigan la Stânceşti,
feciorul lui Pojâjcă al lui Grigore 155 , pentru ca un an mai târziu, la 8 decembrie 1702, să-i vândă lui
Costaşco Pancu vomicul (de Botoşani, n.DB) un rând de pământuri din Stânceşti, cu 50 de lei bani gata şi
cu zapisele de cumpărătură pe care le-a avut de la cumnatul său Toader, feciorul lui Pavel Albotă jitnicer,
ale căruia fuseseră aceste pământuri, alese dinspre hotarul Cătămărăştilor 156 .
La 12 iunie 1703, Maria - soţia răposatului stolnic Gheorghe Ciudin - vinde fiului ei, Negoiţă
Ciudin, fost comis, din partea de moşie rămasă de la soţul ei toate părţile sale de baştină şi de cumpără
tură din Cătămărăşti şi jumătate de rând de pământuri din Stânceşti, cu un loc de prisacă şi cu vii, pentru
120 de lei bătuţi 157 • La 20 decembrie 1706, Sultana, soţia lui Gavril Brăescu stolnicul, care murise probabil între timp şi care vânduse lui Pancu vomicul o parte din Cătămărăşti, a Cerceloaei, soţia acestuia, cu
60 de lei, mărturiseşte că dă partea ei din Cătămărăşti pentru pământurile din Stânceşti, pentru că bărbatul
ei vânduse rău acea parte de moşie 158 . La 3 noiembrie 1707, feciorii stolnicului Gavril Brăescu dau mărtu
rie pentru părţile de baştină şi de cumpărătură pe care le au in Cătămărăşti, rămase de la mama lor
Sultana, dintre care o parte fuseseră vândute lui Pancu, vomicul de Botoşani. În ceea ce priveşte pământul
din hotarul Stânceştilor, pe care tatăl lor il vânduse aceluiaşi Pancu, ei au găsit zapisul vânzării la Vasile,
fratele lui Negoiţă Ciudin, fapt pentru care feciorii Brăescului vor cerceta şi dacă vor găsi vreo scrisoare
cum că Ciudin a intors pe jumătate banii lui Pancu pentru acel pământ, Pancu să le mai dea lor încă 30 de lei
şi să-I stăpânească in jumătate 159 •
La 20 iunie 1708, Mihai Racoviţă voievod dă carte lui Neculai Buhuş biv vei armaş şi lui Solomon
Izmană căpitan ce avea locuri in megieşita moşie a Ruşilor, pentru a hotămici nişte pământuri la Stânceşti,
ale lui Stroici spătarul 160 • Acelaşi Stroici spătarul îi dă mărturie lui Toader Calmăş, la 4 februarie 1716, că
îrnprumutându-se de la el cu 100 de lei noi, acesta din urmă a luat zălog moşia Stânceşti, două urice
147
N. Iorga, op. cit., voi. V, p. 220, nr. 40. Conform documentelor de după această dată, Pavăl - vomicul de gloată- este
Pavel Albotă, vomic de poartă între 1641 dcc. 25- 1650 mart. 18 (vezi N. Stoiccscu, Dicţionar al marilor dregători, p. 338).
148
N. Iorga, op. cit., voi. V, p. 231, nr. 14.
149
Ibidem, p. 221, nr. 44.
ISO Ibidem, p. 226, nr. 54.
ISI Ibidem, p. 222, nr. 47.
1 2
s Ibidem, p. 221, nr. 46.
ISJ ASB, A.N., MMCMV/22. Sunt menţionate topice precum Drumul ce merge la poiana Armancii, Prisaca veche, Pometul de la Viişoara numit Pometullui Măzăran.
14
s CDM, lll, p. 411, nr. 1940.
m Moldova în epoca feudalismului, voi. VI, p. 209- 21 O, nr. 80.
1 6
s CDM, V, p. 47, nr. 185. Acesta avea drept de protimisis acolo, fiind căsătorit cu o nepoată a lui Toader Albotă (N.
Iorga, op. cit., p. 40, nr. 156).
1 7
s Ibidem, p. 57, nr. 219. Văduva lui Ciudin armaşul vinde partea acestuia din rândul de pământuri din Stânceşti cumpărat,
Ia 5 mai 1670, de cumnatul său Gavril Brăescu, de la Toderaşcu Albotă şi pe care cei doi s-au înţeles să îl stăpânească
împreună (vezi supra, nota 154).
ISB Ibidem, p. 160, nr. 621.
1 9
s Ibidem, p. 175, nr. 679.
160
N. Iorga, op. cit., p. 228, nr. 66.
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(probabil cele date lui Toader aprod de către Simion Movilă, n.DB) şi şase zapise, cu vecinii de acolo şi
cu heleşteu, pe care Stroici i le va înapoia când va primi banii 161 • Stroici spătar mai face menţiunea, "cu
condeiul său", că din cele două uri ce zălogite unul era cu pecete, celălalt fără. La 3 iulie 1717, feciorii
Pancului, fostul vornic de Botoşani, i se plâng domnului Mihai Racoviţă că tatăl lor cumpărase un rând de
pământuri din seliştea Stânceşti, de Ia Brăeşti (adică de Ia familia Brăescu), care pământuri pretindea şi
Stroici spătarul a le fi cumpărat de Ia aceiaşi Brăeşti 162 • Domnul porunceşte lui Pătraşco Zosin stolnic şi
Sandu Albotă clucer să cerceteze această jalbă, urmând ca acela care are zapise mai vechi să-şi stăpâneas
că moşia, iar Brăeştii să întoarcă banii celui care a cumpărat mai târziu; iar dacă tot nu se vor înţelege, să
li se dea soroc Ia Divan.
La 1O august 1720, Stroici spătar, feciorul lui Dumitraşcu paharnic (probabil aceeaşi persoană cu
Dumitraşcu vistierul, care cumpăra în urmă cu vreo 50 de ani părţi din moşia Stânceştilor de la urmaşii lui
Toader aprod, n.DB), "stăpânul cel adevărat al Stânceştilor" şi Toader Calmăş vornic, "ce avea Stânceştii
dată zălog", împreună cu mai mulţi megieşi şi cu alţi răzeşi din sat hotămicesc această moşie, după zapisul
de vânzare al lui Flondor armaşul şi după ispisocullui Toader Calmăş de Ia Simion MovilA voievod 163 •
La 8 decembrie 1720, Mihai Racoviţă voievod îi dă lui Adam, "s<â>nă Costaşco Pancul" o întărire pentru
o parte din Cătămărăşti şi cerând hotarnici, acesta adună vecini precum Stroici biv spătar, Toader Calmăşul
şi Negoiţă Ciudin biv comis, cu toţii stăpânind părţi din Stânceşti 164 • Cu acest prilej se arată că Pancu, fostul
vomic de Botoşani, avea şi loc la Stânceşti luat de la Toader Flondor biv armaş. Pe la 1729, Toader Calmăşul
răscumpără, "cam cu sila" 165 , partea din moşia Stânceştilor a lui Stroici, feciorul lui Dumitraşcu, lăsând-o
apoi moştenire celui mai mic dintre fiii săi, Dumitraşcu Calmăşul, acesta petrecându-şi de acum înainte o bună
parte din timp în satul ce-I avea moştenire şi unde se vor ridica un conac şi o fiumoasă capelă a Callimachilor.
Într-o mărturie hotamică din 6 iunie 1738, de la Adam Luca sulger (probabil fiul lui Ştefan Luca
şi nepotul lui Prodan Comaci, ce stăpânise moşia alăturată a Ruşilor) şi Izmană căpitan (un urmaş al acelui Andronic lzmană biv agă, ce stăpânise şi el odinioară la Ruşi) se arată că din moment ce după a treia
carte domnească ce le-a venit, referitoare la o bucată de loc din Stânccştii lui Dumitraşcu Calmăşul, vornicu! de Botoşani, partea din jos, în hotar cu hotarul Mănăstirii Doamnei, ce avea pricină cu târgoveţii din
Botoşani, aceştia nu au vrut să jure, să hotărască ei, hotamicii numiti de domn, "drumul cel vechi ce iese
din codru, care au mărturisit Ursu vătămanul şi Anghelachi şi Pătraşcu, oameni bătrâni din satul Coste~ti,
de Ia ocolul Botoşanilor", precum arată şi uricul Stânceştilor, care este de la Moise Movilă voievod 66 •
Mai târziu, Dumitraşcu Calmăşul va lăsa moştenire moşia Stânceştilor fiului său, Ioan, iar de la soţia acestuia Stânceştii vor ajunge la fiul ei, Alexandru 167 , Alecu Callimachi cum este el menţionat în documente. La
16 septembrie 1813, Logofeţia cea mare îi scria banului Ioan Tăutul să cerceteze pricina pentru care se
jeluise Alecu Callimachi, stăpânul Stânceştilor, despre o împresurare ce i-ar fi făcut-o egumenul
Mănăstirii Doamnei asupra unei bucăţi de loc din Stânceşti 168 •
La 4 februarie 1814, când se face despărţirea Mănăstirii Doamnei şi a locului Li vada de către alte
moşii vecine, aga Alecu Callimachi, stăpânul Stânceştilor, invocă uricele vechi de la Movileşti (Simion şi
Moise voievozi) şi hotamica din 6 iunie 1738, în aceasta din urmă dându-i-se lui dreptate, după mărturiile
a trei oameni din Costeştii de la ocolul Botoşanilor. Cum mai târziu aceştia, după ce li s-a citit cartea de
blestem, refuzaseră să-şi întărească mărturia, hotamica din 1738 a Stânceştilor va fi anerisită, astfel, încât
hotarul dintre Mănăstirea Doamnei şi Stânceşti "ar fi drumul cel mai din sus ce este pe din jos de satul
Stânceşti", drum care vine de peste codru, de la Siret (actualul drum ce leagă Botoşanii de Suceava,
lăsând Stânceştii în jos, pe partea dreaptă şi Mănăstirea Doamnei tot în jos, pe partea stângă, n.DB) 169 •
Pricina dintre Stânceştii lui Alecu Callimach şi Mănăstirea Doamnei, a vistierului Iordache Roset, nu va
161

CDM. V, p. 373, nr.l374.
N. Iorga, op. cit., p. 229, nr. 70.
161
CDM, V, p. 469, nr. 1712.
164
N. Iorga, op. cit., voi. V, pp. 230- 231, nr. 77; se arată şi că Pavel Albotă era moşul lui Ncgoiţă Ciudin. Într-un act
din 1 septembrie 1702 se menţionează că Toader Albotă era căsătorit cu Maria, avându-i ca fii pc Iordache, Constantin
şi Şerban. Jupâneasa lui Costaşco Pancul, vomicul de Botoşani, ii era lui Toader Albotă nepoată. Incă de la 15 iunie 1616
este menţionat Ion Albotă (tatăl lui Pavel) "de Cătămărăşti" (DIR, A, Moldova, veac XVII, voi. IV, p. 9, nr. 15), ceea
ce pare să confirme faptul că Alboteştii secolului al XVII - lea, ca boieri ţinutali, îşi aveau reşedinţa, probabil şi curţi, la
162

Cătămărăşti şi/sau Stânceşti.
IM C. Gane, op. cit., voi. II, p. 184. La 28 septembrie 1730, Grigorc II Ghica voicvod ii întărea satul Stânceşti lui
Teodor Calmăşul, vomic de Câmpulung (cf. O. Ciurea, op. cit., p. 228).
166
ASI, Documente, CCLXXXIU14.
167
Cf. 4. Ca/limachi- Arbore genealogie alcătuit de Paul Cernovodeanu, Anexă la Istoria Românilor, voi. VI ( in continuare 4. Ca/li machi. Arbore genealogie ... ).
168
ASI, Documente, CCLXXXIU23.
169
Idem, CCLXXXIII26.
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conteni nici în anii următori, postelnicul Alecu neîmpăcându-se poate cu gândul de a nu i se da dreptatea
de partea sa într-o ţară al cărui domn era vărul său de-al doilea, Scarlat Callimachi (1812-1819) 170•
În sf'arşit, la 29 iulie 1829, Stânceştii, alături de alte moşii ale domniţei Smaranda Callimachi, vă
duva răposatului domn Scarlat Callimachi, erau scoase la vânzare pentru acoperirea datoriilor ce le avea
Smaranda Ia ginerele său, hatmanul Constantin Paladi 171 • Potrivit catagrafiei ruse din 1774, la Stânceşti
erau "42 de case, 42 scădere rufeturi, din care trei popi, patru ţigani şi 35 cu salvogardie" 172 • Unele nume
de locuitori se regăsesc şi în zilele noastre la Stânceşti şi în împrejurimile acestuia: Bulău, Vieriu, Pâslariu,
Chelariu, Herghelegiu, Ciubotariu, Plugaru, Grosu, Spânu, Ţăranu, Ţurcanu, Panţiru, Siminician, Hiloti
etc. La 1802, Stânceştii erau moşie "a dumisali păh<ămiceasă> Rucsandii Callimah", văduva lui Ioan,
fiul lui Dumitraşcu Calmăşul. La Stânceşti erau 100 de locuitori bimici, iar păhămiceasa dispunea de 25
de scutelnici 173 . Mai târziu, în 1816, Stânceştii erau ai "dumisale postelnicului Alecu Calimah", fiul Rucsandii şi al lui Ioan Callimachi. Optzeci de locuitori bimici dădeau un "cifert" de 220 de lei, postelnicul
avea acolo 12 scutelnici 174 .
lată. aşadar, cum a "curs" de-a lungul vremii stăpânirea asupra moşiei Stânceştilor, cu precizarea că
în spiţele de neam nu au fost menţionate decit persoanele care direct, sau prin urmaşi, au stăpânit la Stânceşti:
Bah stol <nic> -urie de la

Gritana- rudă cu

Odochia -

Ştefan

Lazăr, "bătrân"

mătuşa

cel Mare

din satul

Stânccşti

lui Toader Bunita

Mărie a

!<van> Moima

Vând lui Toader aprod

Vezi ASB, Documente istorice, CXXXVUI 15 şi BAR "Creşterea colectiunilor", VI, 1908, p. IlO. La 13 august
1820, Stânceştii şi Ruşii, ambele ale lui Alecu Callimachi, erau date sub contract grecului Cremizi, care se îndatora să
şi plătească datoria ce a avut şi cerea desfacerea contractului pentru cele două moşii, fiind dispus să dea 3000 de Ici
pentru aceasta (ASI, Documente, XDIX/53).
171
Idem, CCCXVU112.
172
Moldova în epocafeudalismului, VII, partea a 11-a, p. 184-209, passim.
l7l ASB, Documente istorice, CXXXVUI04.
174
Condica Visteriei Moldovei din anul 1816, p. 96.
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Vaselina =Buzdugan

Vând lui Toader aprod

Toader aprod=

Avrămiia

Erina = Bogdan

Căpitanul

Vând lui Pavel

Ion vinde lui Dumitraşcu vistier (Nacu).
Tot Ion dă partea sa din Stânceşti lui Gavril
Brăescu, în contul unei datorii de 40 de
galbeni şi a unui cal dat de Brăescu, pentru
Ion, unui armean din Botoşani (probabil sunt
acele pământuri din Stânceşti disputate mai
târziu de feciorii Pancului, pe de o parte, şi
de Stroici spătarul, de cealaltă parte).

Vând lui Dumitrascu (Nacu)
vistier

Ion

Albotă

Fiică= Ion
(fiul lui Andronic)

Albotă

= Antemia Balş

Toader Albotă =Maria

Sultana = Gavril

Brăescu

Maria= Gheorghe Ciudin arrnaş
Vând lui Costasco Pancu si lui Stroici
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Dumitraşcu Nacu (fost vistier, mare paharnic)•
1

Stroici (Stroe)
împrumut în bani"".

Costaşco

spătar

- pune

zălog

la Toader

Calmăşul

partea sa din

Stânceşti,

pentru un

Pancu = Cerceloaia (nepoată a lui Toader Albotă)
1

Adam Pancu

Oncanii şi Tulburenii au fost două din cele mai vechi sate care, la un moment istoric sau altul, au
parte din ocolul târgului Botoşani. La 8 aprilie 1546, Petru Rareş îl miluia pe Ghidul, fiul Fedcăi,
nepotul lui Oancă şi-i întărea "dreapta sa ocină şi dedină din privilegiul de cumpărătură ce a avut bunicul
lui, Oanca, de la părintele domniei mele, Ştefan voievod, din jumătate din satul lui Bârsan, unde a fost jude
Maniu, care acum se numesc Oncanii, a şasea parte, partea dinspre Botăşani şi grădina bunicului lui Oanca" 175 •
Vechimea satului, ce pare să coboare spre momentul întemeierii Ţării Moldovei, este atestată nu numai de
toponimele Bârsan şi Maniu, specifice regiunii intracarpatice sau de precizarea "unde a fost jude", o
instituţie anterioară întemeierii statului, ci şi de faptul că acest Oanca de la care vechiul nume al satului se
va schimba în Oncani, are privilegiu de cumpărătură, din timpul lui Ştefan cel Mare, pe a şasea parte, cea
dinspre Botoşani, din jumătate din satul lui Bârsan, cu alte cuvinte pe a douăsprezecea parte din vechea
aşezare. Aceasta înseamnă că acolo existau şi alţi "răzeşi" din acelaşi neam, satul umblând pe unul sau
mai mulţi "bătrâni" după unul dintre moşi, Oanca, dintr-o vechime nepomenită, în orice caz îndepărtată.
La 13 martie 1555, un document de la Alexandru Lăpuşneanu voievod preciza că Gavril şi fratele
său, Isac, fiii lui Macsin Udrea, "au vândut ocina lor dreaptă şi din privilegiul de schimb ce a avut tatăl lor,
Macsin Udrea cu <nepoţii săi de soră, Maruşca şi Aniţa şi Ion, copiii lui Mihu de la fratele domniei mele>
Ştefan voievod <cel Tânăr> şi din privilegiul ce au avut ei de la bunicul domniei mele, Alexandru voievod, patru părţi din satul unde a fost Mihăilă, în Dobrova, unde sunt Huhurezii, care acum se numeşte
<Turburenii şi patru părţi din jumătatea satului lui Bârsan, unde a fost ju>de Nan, care se chiamă
Oncanii, din partea de sus, ce este despre Botuşani şi iarăşi şi a cincea <parte> din aceste două sate, din
Oncani şi din Turbureni, cu iaz şi cu moară, pe care le-a cumpărat tatăl lor, Macsin Udrea, de la Dragoş, fiul
Fedcăi, nepotul Oancei. Şi au vândut rugătoriului nostru, lui popa Cozma, pentru 1200 zloţi tătăreşti" 176 .
Acelaşi popă Cozma cumpără, pentru 300 de zloţi tătărăşti, de la Ghidul şi sora lui Neaga, copiii Fedcăi,
nepoţii Oancei, "ocina lor dreaptă", a şasea parte din Turbureni şi a şasea parte din Oncani, ceea ce ne
determină să credem că aceste două sate, întemeiate poate în acelaşi timp, mergeau pe aceiaşi "bătrâni".
La 12 martie 1617, Radu Mihnea voievod îi întărea lui Constantin Roşea mare vistier jumătate din
satul Oncani şi jumătate din seliştea Turbureni, jumătate din sus, partea dinspre Botoşani, cu curţi şi cu
iazul de jos şi cu moară şi cu jumătate din alt iaz, care este la pârâul ce vine dinspre Orăşeni. Constantin
Roşea aduce un ispisoc de cumpărătură de la Drăgan, fiul lui Dumitru uricar, nepotul popii Cozma, pentru
400 de galbeni ungureşti, "din ispisocul de cumpărătură pe care 1-a avut bunicul lui, popa Cozma, de la
Alexandru vodă (Lăpuşneanu), care-i fusese şi lui cumpărătură de la Gavril şi fratele său, Isac, fiul lui
Macsin Udrea" 177 . Mai târziu, Vasile Roşea, vomicul de gloată, frate al lui Constantin Roşea marele vistier,
vinde acea jumătate din Oncani, cu heleşteu şi cu moară unui alt frate al lor, Gheorghe Roşea, pentru 130
de galbeni şi 13 poloboace de miere 178 • Cumpărătura lui Gheorghe Roşea vistier va fi întărită, la 14 septembrie 1632, de către Alexandru Iliaş voievod, menţionându-se cu acest prilej ispisocul de cumpărătură
ce avusese Constantin Roşea vistiernicul de la domnul Ştefan II Tomşa şi alt ispisoc de cumpărătură, al
popii Cozma, de la "Alexandru voievod cel Bătrân" 179 .
La 4 aprilie 1636, Vasile Lupu voievod îi întărea lui Gheorghe Roşea fost vistier, care slujise cu
credinţă domnilor de dinainte, dar şi lui Vasile Lupu, "ocinile şi moştenirile lui drepte şi împărţirea cu fraţii săi", inclusiv, ,jumătate din satul Oncani şi din Turbureni [ ... ], care îi este lui de cumpărătură de la
făcut

• N. Stoicescu, op. cit., p. 421. Vezi şi Petronel Zahariuc, Ţara Moldovei in vremea lui Gheorghe Ştefan voievod (16531658), p. 437, nota 436.
•• Pentru spita de neam a lui Toader Calmăş, ai cărui urmaşi, Dumitraşcu, Ioan şi Alecu Callimachi vor deveni stăpânii
Stânceştilor vezi 4. Ca/limachi. Arbore genealogie ...
175
DIR, A, Moldova, veac XVI, voi. 1, p. 454, nr. 413.
176
Ibidem, voi. II, pp. 67- 68, nr. 64.
177
Ibidem, veac XVII, voi. IV, pp. 114- 115, nr. 154.
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DRH, A, Moldova, voi. XXI, p. 197, nr. 153.
179
Ibidem, p. 267, nr. 210.
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fratele lui, Vasilie Roşea vomic, pentru o sută şi treizeci de ughi de aur şi treisprezece poloboace de miere;
iar lui Vasile Roşea vomic i-a revenit, in partea sa, de la fratele lui, Costantin Roşea vistiemic, cu iazuri şi
cu loc de mori" 180 • La 28 august 1639, Gheorghe Roşea, biv vistier, vinde "dreapta sa ocină şi cumpărătură",
jumătate din Oncani şi din Turbureni lui Ştefan, fratele mitropolitului Varlaam şi nepotului său, Nechifor,
cu ispisoc de întăritură de la Vasile Lupu voievod 181 • Se precizează că acea jumătate din Turbureni fusese
dreapta cumpărătură a lui Constantin Roşea vomic, de la Drăgan, feciorul lui Dumitru uricar, iar după
moartea vistierului partea ii revine fratelui său, Vasile Roşea vomic, de la care cumpăra mai târziu celălalt
frate, Gheorghe Roşea. Despre jumătatea din Oncani se arată că fusese cumpărătura aceluiaşi Constantin
Roşea de la Drăgan, fiul lui Dumitru uricar, pusă apoi zălog de acesta la fratele său, Gheorghe Roşea, şi nerăscumpărând-o, acesta din urmă o vinde lui Ştefan, fratele mitropolitului Varlaam şi nepotului său Nechifor.
Câţiva ani mai târziu, la 20 iunie 1644, Varlaam- mitropolitul Moldovei- mărturisea cum fratele
său Ştefan şi nepotul său Nechifor au vândut lui Iorga, vei vistierul (vărul lui Vasile Lupu, n.DB), jumă
tate din Oncani şi jumătate din Turbureni, care fuseseră cumpărate de la Constantin Roşea biv vei vomic 182 .
La 5 aprilie 1657, Grigore Nacu, marele stolnic, cumpără jumătate din satul Oncani de la Iftimie Boţul 183 !
Cum ajunsese acel pământ la Iftimie se arată intr-un ispisoc de la Gheorghe Ştefan voievod, din 8 ianuarie
1658, prin care domnul ii întărea lui "Nacul, fost stolnic mare", cumpărătura sa, jumătate din satul Oncani,
ce fusese in ocolul Botoşanilor, cu heleşteu şi cu vecini, de la Iftimie Boţul, care o avea danie de la Vasile
Lupu, "când se insurase" 184 • La 14 iunie 1662, Eustratie Dabija voievodjudecă şi-1 dă "rămas" pe Andoni
blănarul, ce ţinea o nepoată de soră a Iorgăi postelnicul 185 , in pâra ce a avut cu Iftimie Boţul pentru jumă
tate din satul Oncani, la ocolul Botoşani lor. Domnul ii întăreşte lui Boţul stăpânirea pe acea jumătate din
Oncani, dată de Vasile Lupu voievod când era domn in ţară, pe când acelaşi Vasile Lupu îi făcuse postelnicului Iorga, vărul său, carte pentru jumătate din Oncani, atlându-se şezător la Ţarigrad, nemaifiind domn 186 .
Cât despre acea jumătate de sat din Tulbureni, la 5 august 1673, Alexandra stolniceasa, sora Iorgăi
mare paharnic, împreună cu fiii săi, dau mărturie că acea parte din Tulbureni, pe care o vânduseră lui Dumitraşcu paharnic cu 60 de lei, a fost răscumpărată de la acesta de Ştefan (Ceaurul) Vasile, mare logofăt,
a cărui soţie, Maria, mai avea părţi în acea moşie 187 .
La 1 mai 1716, Gavril Miclescu, marele vomic, venit la Botoşani pentru a-şi alege locurile din
Băiceni, se interesează şi de o parte de ocină din Tulbureni, pentru care răposata sa mamă, Maria, căsăto
rită a doua oară cu Vasile Ceaurul, îi întorsese banii lui Dumitraşcu pitarul 188 . Cu acest prilej, acolo vine
şi Isăcescu medelnicerul, care contestă actul, zicând că de fapt un sat Tulbureni nu există, ci ar fi fiind o
fântână intr-o râpă care se cheamă Tulbure. El arată la gura acelei râpe o "siliştioară", zicând că se numeşte Huhurezul şi că ar fi făcând parte din Oncani, care ii aparţineau. Gavril Miclescu vei vomicul
găseşte însă doi oameni bătrâni din Botoşani care mărturisesc că au apucat acea vâlcea şi cu rediu, această vâlcea numindu-se Tulbure; cei doi nu ştiau nimic de Huhurezul. Isăcescu mai arată cum a cumpărat
jumătate de Oncani de la Gligore stegarul, nepotul lui Dumitraşco pitarul (Nacu), având şi zapis şi urie
vechi in care scrie şi Tulbureni şi Huhurezul şi altă siliştioară, din toate formându-se Oncanii, dar cum nu
avea la îndemână acele acte 189 urma să le aducă ulterior la Iaşi.
Câţiva ani mai târziu, la 20 februarie 1721, Mihai Racoviţă voievod judecă pricina dintre Gheorghe
Isăcescu medelnicer, nepotul lui Ionaşco Isăcescu vei medelnicer şi Gavril Miclescu biv vei vomic, pricină
asupra căreia nu vom insista, pentru că ne-am referit deja la ea. După ce fiecare dintre părţi a prezentat
cărţile pe care le avea, domnul a hotărât că Alexandra stolniceasa a trecut greşit in zapisul cu Oncanii şi
acea jumătate de Tulbureni şi a treia parte din Băiceni, care fuseseră răscumpărate de Maria, mama
Miclescului, de la Dumitraşcu pitarul. Prin urmare, se şterg din zapisul Alexandrei Tulburenii şi Băicenii,
lăsându-se doar acea jumătate din Oncani, dându-i-se lui Gheorghe lsăcescu medelnicer partea de zapis
cu Oncanii, fiind însă dat "rămas de toată legea" in ceea ce priveşte Tulburenii 190 • La acea dată, aşadar, o
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188
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jumătate

a Oncanilor era stăpânită de Gheorghe Isăcescu, iar o jumătate de Tulbureni de către Gavril
Miclescu marele vomic. Informaţii referitoare la cealaltă jumătate a Oncanilor se regăsesc în jalba înaintată, la 29 aprilie 1665, lui Eustratie Dabija voievod, de către Antimia, soţia lui Gheorghe Tupiţă şi alte
neamuri ale lor, care îl pârăsc pe Ionaşco, fost căpitan, feciorul Chelsiei, sora lui Tupiţă, pentru jumătate
de sat Oncani, partea despre Orăşeni şi despre Biiceni 191 , despre care Antimia zice că este "împărţi
toare" tuturor, fiind dinspre moaşa lor, Măruşca, dar n-a avut "direse" 192 • De cealaltă parte, Ionaşco
căpitanul arată că, într-adevăr, acea jumătate de Oncani a fost moşie a moaşei lor Maruşca, dar aceasta,
împreună cu Gligorie, fiul său, au făcut moarte de om şi neavând cu ce plăti au vândut acea jumătate de
Oncani lui Nicoară, "vomicul cel mare de Ţara de Sus şi s-au plătit de acea moarte de om". Acea jumătate
de sat ajunge apoi la Dumitraşco logofăt (probabil Nacu, n.DB) după care Chelsia, fata Maruşcăi, mama
căpitanului Ionaşco, crescând în casa lui Ionaşco Rotompan, vomicul cel mare, căruia îi era nepoată de
soră, acesta a răscumpărat acea jumătate de Oncani de la Dumitraşco logofătul cu 80 de galbeni şi a
dăruit-o nepoatei sale, Chelsiei, cu heleşteu şi loc de moară.
În urma judecăţii, la 1 mai 1665, Eustratie Dabija voievod îi întărea lui Ionaşco, feciorul Chelsiei,
stăpânirea peste jumătate din Onceni (sic!), "partea dinspre Orăşăni şi Băiceni", trebuind să pună ferâie
12 zloţi 193 . Cât despre cealaltă jumătate din Tulbureni, aceasta îi era dăruită, de către Mihai Racoviţă
voievod, la 2 mai 1722, lui Gavril Miclescu biv vei vomic, pentru credinţa cu care a slujit domniei 194 . În
catagrafia rusească din 1774, Oncanii figurau în ocolul Coşulii, de la ţinutul Hârlăului 19 , în timp ce Tulburenii erau înscrişi în ocolul Târgului, de la ţinutul Botoşanilor 196 • La 1 iunie 1801, Tulburenii erau ai
stolnicului Iordachi Gioanu, avându-i moştenirea prin tatăl său, Ioan Gioanu şetrarul, de la Gavril Miclescu,
a cărui nepoată, Zoiţa, era bunica lui Iordachi 197 . Între 1801-1810, Tulburenii stolnicului Iordachi Gioanu
sunt în pricină de hotar cu moşiile megieşe, mai ales cu moşia răzeşească a Coştenilor (Coşotenilor, n.DB),
nenumăratele înfăţişări la Divan nesoluţionând diferendul 198 . Una dintre aceste moşii despre care Iordachi
Gioanu afirmase că i-ar fi împresurat hotarele Tulburenilor săi era şi cea a Oncanilor, pe care, pe la 1809,
când Iordachi Gioanu solicita Divanului rânduirea paharnicului Ioan Tăutu pentru cercetarea acestei
pricini, o stăpânea sulgerul Constantin Ureche 199 .
În Catagrafia {imltului Botoşani, din 1802, Tulburenii stolnicului Iordachi Gioanu, de la ocolul
Târgului, aveau 27 de locuitori bimici, nu era nici un scutelnic 200 . Săturându-se probabil de toate aceste
necazuri ce i le pricinuia această moşie şi nevoit a-şi acoperi anumite datorii, Iordachi Gioanu solicită
scoaterea la mezat a Tulburenilor. Astfel, la 10 septembrie 1810, Vomicia de aprozi trimitea poruncă lui
Constantin telal-başa pentru a striga la Divan şi pe toate uliţele Botoşanilor vânzarea la mezat a acestei
moşii, pentru plata unor datorii 201 • Cumpărător se va găsi repede, cum se observă din zapisul lui Ioan Tăutu
paharnic, vechilul stolnicului Iordachi Gioanu, prin care vinde moşia Tulburenilor biv vei vistierului Iordachi
Roset, pentru 30.000 de lei 202 .
Cum ajunseseră Oncanii în stăpânirea sulgerului Ureche o arată un document din 8 aprilie 181 O,
care conţine o poruncă a Divanului Moldovei pentru cercetarea unei pricini de hotar dintre moşia Orăşeni,
a sulgerului Constantin Ureche şi a lui Theodor Musteaţă, cu moşiile celelalte. Cu acest prilej se arată că
sulgerul Ureche luase moşia Oncani şi trei sferturi din Orăşeni la schimb, de la hatmanul Sandu
Sturdza203 , căruia îi dăduse Todirenii 204 . În acest stadiu al cercetărilor nu putem preciza de la cine a luat
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Cealaltă jumătate era în partea dinspre Botoşani (vezi mai sus, actele de la Petru Rareş şi de la Alexandru Lăpuşneanu).
Gh. Ghibănescu, op. cit., IIh, pp. Il - 13.
Ibidem, pp. 14- 15.
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201
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Constantin Ureche moşia Oncanilor, ultimii stăpâni cunoscuţi înainte de el fiind Gheorghe Isăcescu, pe
jumătate din Oncani (1721) şi Ionaşco, feciorul Chelsiei, pe cealaltă jumătate ( 1665). Presupunem că acea
jumătate din Oncani dinspre târgui Botoşanilor, a lui Gheorghe Isăcescu medelnicer, a fost cumpărată de
Gavril Miclescu şi incorporată Tulburenilor, ajungând mai târziu în stăpânirea unui strănepot al său, anume Iordachi Gioanu stolnicul. Cealaltă jumătate, cea dinspre Orăşeni şi Băiceni, cunoscută în continuare
sub numele de Oncani, era în 1816, în ocolul Coşulii ţinutul Hârlău, încă în stăpânirea "slugerului
Constandin Urechi"; "alijverişul" locuitorilor de acolo era meşteşugul rotăriei, iar locul de hrană era "de
mijloc". Cei 51 de locuitori birnici dădeau un "cifert" de 147 de lei. Sulgerul Ureche avea acolo şase posluşniciz05. Târziu, Ia 1829, enumerându-se boierii moldoveni de la ţinutul Hârlăului, în rândul celor din
cinul de la comis la şetrar este pomenit "Iordachi Urechi, serdar de la domnul Callimach, născut în satul
Baia, ţin. Sucevii, de 45 ani, fiul slugerului Constandin Urechi; locuieşte în satul Uncanii, ţin. Hârlău;
are parte din moşia Uncanii, ţin. Hârlău şi parte din moşia Cândeşti, ţin. Bacău"z 06 . Cum în "Tabla" din
1835 sunt pomeniţi la ocolul Târgului, din ţinutul Botoşani, doar Orăşenii serdarului Ureche, credem că
între 1816 şi 1835 şi această parte a Oncanilor este asimilată într-o altă aşezare, devenind parte a satului
Orăşeni şi pierzându-şi vechiul nume, odată cu aceastaz 07 .
Cât despre satul Tulbureni, el era menţionat la 1803 în ocolul Târgului de Ia ţinutul Botoşaniz 08 ,
pentru a nu mai figura nici în Condica din 1816, nici în "Tabla" din 1835. Moşia Tulbureni va deveni,
mai târziu, cartier periferic al Botoşanilor, cum se va întâmpla cu Popăuţii de la celălalt capăt al oraşului.
O vechime mare pare a avea şi satul Popăuţi, tot din ocolul Botoşanilor, deşi prima sa atestare
documentară este destul de târzie. Situat chiar la marginea târgului medieval, între el şi acesta interpunându-se curţile domneşti şi biserica Sf. Nicolae, (re?)zidită de Ştefan cel Mare, satul a putut fi chiar primul
înscris in ocolul târgului, pentm slujirea şi aprovizionarea reşedinţei domneşti. Că este cu mult anterior
atestării sale documentare o probează şi rezultatele săpături lor arheologice de aici care, deşi nesistematice
şi parţial publicate, evidenţiază o locui re neîntreruptă începând cel puţin cu secolul al XIV -leaz 09 • La 20
aprilie 1626, când Miron Barnovschi voievod îi întăreşte lui Toader "păh<ărnicel> din Stânceşti" (Toader
Buniţa, n.DB) un loc "dinspre târgui Botăşenilor", este menţionat pentm prima dată satul "Popouţi", care
ar fi "cotropit de demult" acel locZIO. Pricina de hotar dintre Popăuţi şi Ruşi, pe de o parte, Stânceştii
aprodului Toader Buniţa, de cealaltă parte, nu conteneşte în anii următori, dar nu vom insista asupra ei
pentru că deja ne-am referit la acest subiecr 11 .
Primul stăpân cunoscut al Popăuţilor este Andronic Cerchezul biv vei armaş, căruia i-1 dădea, la
14 august 1673, Ştefan Petriceicu voievod, lui şi jupânesei sale, Axana şi urmaşilor lor, pentru că slujiseră
cu credinţă domnului în scaun, dar şi altora de dinainte. Satul, care fusese în ocolul Botoşanilor, era dăruit
marelui boier "cu toţi vecinii şi tot venitul"m. Probabil că unele servicii credincioase ale acestui boier din
sfat, invocate în textul hrisovului de danie, erau mai recente şi foarte pe placul domnului, din moment ce
acesta, în condiţii de campanie (documentul e dat din tabăra de la Hotin, în timpul războiului turco-polon), îşi face timp şi pentru aşa ceva. La 24 iunie 1679, Gheorghe Duca voievod îi întărea aceluiaşi boier
satul Popăuţi, "ce iaste din ocolul târgului Botăşenilor", din ispisocul de danie ce îl avea de la Ştefan
Petriceicu voievodm. Murind Andronic Cerchezul în 1695z14 , Antioh Cantemir îi întăreşte Popăuţii, la 20
septembrie 1696, lui Miron spătarul, feciorul biv vei vornicului Andronicm.
Noul stăpân al satului va fi Costin Neaniul, "vei căpitan de margine de Ţara Rumânească", acestuia
vânzându-i satul Popăuţi, la 17 iunie 1699, jupâneasa Axana, vorniceasa răposatului Andronic fost vornic
mare şi fiul ei, Miron spătaruiZ16. Zapisul de vânzare i-1 va da Miron spătarullui Costin Neaniul abia Ia 20
205

Condica Visteriei Moldovei din anul 1816, p. 102.
Alexandru V. Pcrietzianu- Buzău, op. cit., p. 169.
207
Totuşi, la sfărşitul secolului al XIX-lea se pastrase încă topicul Uncani, dcscmnând un şes de pe moşia Orăşcnilor- vezi
Victor Nădejde, 1. Tiţu, Dicţionar geografic al judeţului Botoşani in anul 1895, Bucureşti, 1895, p. 177 şi 225.
208
Theodor Codrescu, Uricariu1, voi. VIII, pp. 309- 318.
209
Repertoriul arheologic al judefu1ui Botoşani, voi. 1, p. 50 - 51 (din fosta colecţie a bisericii Sf. Nicolae de la
Popăuţi a făcut parte şi un engolpion de bronz datând din sec. XII- XIII) şi voi. II, p. 353.
210
DRH, A, Moldova, voi. XIX, p. 44.
211
Vezi, în acest subcapitol, satele Ruşi şi Stânceşti. "Episoade" ale confruntărilor generate de neînţelegerile de hotar
se regăsesc laN. Iorga, op. cit., voi. V, p. 217, nr. 28 şi în DRH, A, Moldova, voi. XXIII, pp. 72-73, nr. 65.
212
ASB, Colecţia Documente Moldoveneşti, LXVIII/2; ed. text laN. Iorga, op. cit., voi. V, pp. 222-223, nr. 50; (despre
Andronic Cerchezul vezi şi Petronel Zahariuc, op. cit., p. 461 ).
213
N. Iorga, op. cit., voi. V, p. 224, nr. 54.
214
N. Stoicescu, op. cit., p. 374.
215
N. Iorga, op. cit., voi. V, p. 224, nr. 56.
216
Ibidem, p. 224, nr. 57. Satul, "la ocolul Botoşanilor", era vândut "cu toţi vecinii".
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decembrie 1701, actul fiind încheiat la Bucureşti 117 • Şi mai târziu, la 12 august 1720, Mihai Racovită
voievod dă Saftei, a răposatului Costin Neaniul, fost căpitan de marginea Ţării Româneşti, întărire pentru
satul Popăuţi, amintindu-se dania lui Ştefan Petriceicu şi întăriturile lui Gheorghe Duca şi Antioh Cantemir
voievozi118 • La <1742 februarie 6>, Constantin Mavrocordat voievod le porunceşte lui Antiohie Caragea,
vornicul de Botoşani, Ilieş, vei căpitanul de Dorohoi şi Ion Izmană, biv vei căpitan, să hotărască satul
Popăuţi, din ocolul Botoşanilor, sat cumpărat de Necula negustorul de la Constantin Costin Neaniul, biv
vei paharnic, fiul răposatului Costin Neaniulm. La scurt timp după aceasta, prin <1748 ante aprilie>,
domnul Grigore al II-lea Ghica întărea bisericii Sf. Nicolae de la Popăuţi dania tăcută de Ioan Mavrocordat voievod asupra unei jumătăţi din moşia Tătăraşi, din ocolul târgului Botoşani, inaugurând o lungă
serie de procese între târgoveţi, clerul de la Sf. Nicolae şi "orândătarii" lo~ 20 .
La prima sa domnie în Moldova, Constantin Racovită dăruia, în iunie 1751, mănăstirii Sf. Nicolae
de la Popăuţi, toată moşia Tătăraşi 221 . De la o vreme, Popăuţii încăpuseră pe mâna unuia dintre marii negustori botoşăneni, Manole grecul, creditor al multor personaje din epocă, poate şi al lui Necula, fostul
stăpân al Popăuţilor, de a cărui neputinţă în a-şi achita datoria se poate să se fi folosit pentru a-i lua moşia
2
Popăuţilo~ • Cu toate acestea, la 1 ianuarie 1768, Popăuţii Irinei Manoleasa, "negustorijă săracă", erau
împresuraţi de "un Ursul i Ion, diacon din Cişme, feciorii lui Ştefan, diiacon ot Popouţ" 22 . Ulterior, satul
este menţionat ca fiind al mănăstirii Sf. Nicolae, alături de alte moşii, împresurând moşia târgului, spre
disperarea locuitorilor de acolo, aspect asupra căruia ne vom referi într-un alt studiu. Credem că Popăuţii
lui Manole, desprinşi din moşia originară a Popăuţilor, sunt cei care în "Tabla obştimelor săteşti" din 1835
sunt pomeniţi sub numele de Botoşanca Manoleştilor, de la ocolul Târgului, ţinutul Botoşanin 4 (azi satul
Manoleşti-Deal, Manoleştii-Vale fiind Botoşanca vornicului Callimah, pomenită în acelaşi document). Ca
şi Tulburenii, alt sat din ocolul Botoşanilor, Popăuţii sunt astăzi cartier al oraşului, doar biserica amintind
de vechea aşezare.
Alte două sate din ocolul Botoşanilor, alipite mai târziu acestuia', au fost Brehueştii (Berehoeşti,
Berevoeşti)225 şi Mândreştii 226 . La 16 iulie 1636, Vasile Lupu voievod întărea călugărilor de la mănăstirea
Suceviţa "dreapta lor ocină şi danie şi miluire, din drepte le şi propriile lor drese, din uricul şi din ispisocul
pe care ei I-au avut de la Petru voievod (Şchiopul?, n.DB) şi de la alţi domni, care au fost mai înainte de
Noi, un sat, anume Mândreşti, care este pe Sirit, în ţinutul Sucevei, cu locuri de moară pe râul Seret" 227 .
La 13 martie 1742, domnul Constantin Mavrocordat scria vornicilor de Botoşani să-i mute pe oamenii
care stau pe moşia mănăstirii Slatina, în satul Berihoeşti, din ocolul Botoşanilor, având casele pe locul de
fănaţ şi de ţarină al mănăstirii. Domnul preciza, de asemenea, ca oamenii să fie mutaţi la siliştea satului,
"după obicei"228 • În acelaşi an, dar la 4 octombrie, în urma jalbei unui anume Constantin Broşteanul din
Suceava, pentru doi vecini ai lui fugiţi la Mândreşti, în ocolul Botoşanilor, Constantin Mavrocordat
trimitea carte lui Vasile Macri, vornic de Botoşani, poruncindu-i că de se va adeveri că aceştia doi sunt
vecini fugiţi, să fie luaţi în chezăşie la Mândreşti, până li se va hotărî pricina în Divan 229 . La 20 iunie
1754, Radu Racoviţă vei logofăt dă carte pentru alegerea ce a tăcut-o, din poruncă domnească, hotarelor
lnflucn!a muntcană se vădeşte în asigurarea pc care o dă Miron, aceea că garantează el pentru ,,rumâni" (să se fi risipit,
vecinii de acolo, sau Miron garanta pentru ascultarea pe care urmau să o dea sălcnii noului stăpân?); cf. Ibidem, p. 226, nr. 60).
218
Ibidem, p. 230, nr. 75.
219
Condica lui Constantin Mavrocordat, voi. Il, nr. 1027; un regest laN. Iorga, op. cit., voi. V, p. 238.
220
ASBT, Documente, W3.
221
ASBT, Documente, IU5. "Era o beserică de piiatră în PăpăuJi, la Botăşani, făcută de Ştefan voevoda cel Bătrân; i-au
dat toale moşiile tătâne-su, lui Mihai voevoda şi au făcui-o mănăstire cu igumcn şi cu sobor, închinând-o la Patriiarşiia
Anliohiei, unde iasle hrarnul Sfântul Nicolai" (cf. Pseudo-Enache Kogălniceanu, Ioan Canta, Cronici moldoveneşti, pp.
163-164). Nu au lipsit nici accentele melodramatice, afirrnându-se la un moment dat, inexact, c!i refacerea bisericii Sf.
Nicolae, înzestrarea cu moşii, transformarea în m!inăstire şi închinarea la Patriarhia din Antiochia s-ar fi datorat imensei
dureri ce a trăit-o domnul după moartea iubitei sale solii, Sultana, care s-a prăpădit, îns!ircinată fiind, în ianuarie 1753,
atunci când cele puse pe seama morţii ei se întâmplaseră deja de aproape doi ani (vezi şi Al. Papadopol - Callimach, op.
cit., p. 127 şi C. Gane, op. cit., voi. Il, pp. 30- 31 ).
222
Existau antecedente în acest sens, cf. 1. Caproşu, O istorie a Moldovei ... , p. 129.
223
N. Iorga, op. cit., voi. V, p. 254, nr. 140.
224
Adrian Macovci, op. cit., p. 181.
• Cum aceste două sate sunt ultimele alipite ocolului Botoşanilor, înainte de înfiinţarea ţinutului cu acelaşi nume, am
ales să ne referim la evoluJia lor în cadrul ocolului după toate celelalte sale, fie că au fost proprietate mănăstircască sau
217

particulară.

Men~onatla ocolul Botoşani lor în anul 1716 (cf. Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, XXII, p. 134).
În 1722 făcea parte din ocolul Botoşani lor (cf. Dan Damian, Mănăstirea Suceviţa, p. 135, nr. 40).
227
DRH, A, Moldova, voi. XXIII, p. 524- 525, nr. 463.
228
Condica lui Constantin Mavrocordat, voi. Il, nr. 433.
229
Ibidem, nr. 941.
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satului Berivoeşti, la ocolul Botoşanilor, pe apa Siretului, al mănăstirii Slatina, împresurate de către
Costeştii de pe Siret ai mănăstirii Solcan°. La 10 ianuarie 1757, Constantin Cehan Racoviţă voievod dă
carte călugărilor de la mănăstirea Slatina pentru satul Berevoeşti pe Siret, la ocolul Botoşanilor, cu tot
venitul şi cu slujba oamenilor, cu zeciuiala moşiilor, "din toate sămănăturile ce-ar ave şi din priseci cu
stupi şi din fănaţuri, cât şi lucrul de boerescu care este obicinuit cu testamenturi domneşti 12 zile pe an,
ori câte doi lei bani să de pentru lucru"231 •
Şi celălalt sat, Mândreştii, continua să fie obşte devălmaşă a mai multor răzeşi, o obşte de oameni
gospodari, îndeajuns de pricepuţi în a şti şi a stăpâni rosturile bunei chivemiseli, fie că erau ei laici sau
aparţineau clerului. La 20 octombrie 1763, bunăoară, Anania, fost vomic de Botoşani, întărea bisericilor
din Hânţeşti, Vlădenii din Comu şi Mândreşti un loc de două dughene în târgui Botoşanilor, lângă
dugheana lui Hagi Teodor, fiul lui Petre căpitanm. La 26 octombrie acelaşi an, tot Anania, fostul vomic
al Botoşanilor, dăruind bisericilor sus-menţionate acel loc din târg din Botoşani se învoieşte cu Hagi
Toader, fiul lui Petrea neguţătorul din Botoşani să construiască două dughene pe acel loc, cu cheltuiala
lui, plătind chiria locului 30 de lei pe an, urmând să stăpânească acel loc atâta timp cât va binevoi. Banii
de la chirie urmau să se dea epitropilor orânduiţi, care-i vor da cu dobândă să servească la repararea
bisericilor233 • Se pare că înţelegerea a funcţionat un timp îndelungat, pentru că, la 25 octombrie 1785,
Dumitraşcu Ouatu din Mândreşti adevereşte că a primit de la Hagi Ivanciu din Botoşani, epitrop al
bisericii din Mândreşti, 50 de lei din venitul pentru locul din Botoşani al bisericii 234 . Un an mai târziu, la
26 octombrie 1786, acelaşi Hagi Ivanciu, chiriaşul dughenelor din Botoşani de pe locul dăruit de Hagi
Toader bisericilor din cele trei sate şi epitrop al celor trei biserici, dă acestora 25 de lei, cu care s-a achitat
bezmenul datorat de numitul pentru cei 22 de ani în care a ţinut dughenele. Totodată, Hagi lvanciu dă
socoteală noilor epitropi, Todor Silion şi Dumitru Gheorghiu 235 .
La 4 mai 1786, Iordache Balş, biv vei vistiernic dă părintelui Leon, mitropolitul Moldovei, moşia
sa de la Păltiniş, din ţinutul Dorohoiului, primind în schimb Brehoeştii din ocolul Botoşanilor236 • Cum
Balş nu-şi respectă făgăduiala şi nu dă hotamica Păltinişului Mitropoliei ba, mai mult, fratele său, vei
vomicul Constantin Balş ia prin împresurare şi jumătate din moşia Păltinişului, dichiul Ghedeon, vechii al
Mitropoliei cere, la 7 august 1793, anularea schimbului 237 . Iordache Balş nu tăgăduieşte, arătând că hotarnicu Păltinişului este la el, dar nu a ajuns încă la Mitropolie pentru că, după moartea mitropolitului Leon,
cu care făcuse schimbul, "fiind şi vreme oştirilor" (se referea la războiul ruso - austro - otoman, care a
afectat şi teritoriul Ţării Moldovei, n.DB), hotamica a fost la un loc cu alte scrisori ale sale, nefiind prin
urmare la îndemână, pentru a o putea da, dar acum a dat-o în sfărşit. La 17 septembrie 1813, Logofeţia
cea mare îi cerea lui Andronache Donici agă să cerceteze şi să facă hotamică pentru despărţirea moşiei
Costeşti, de pe Siret, de către Brehueştii vistiemicului Alexandru Balş, care nu poate veni la faţa locului,
neavând actele la îndemânăn 8 . În familia Balş anumite metehne se moşteneau, pare-se!
În anul 1802, atât Mândreştii, cât şi Berehoeştii erau în ocolul Siretului de la ţinutul Botoşani,
"Mândreştii a clirosului din Cordun", aveau 77 de locuitori bimici, cărora li se adăugau doi scutelnici 239 •
"Berhoeştii" erau ai vistiemicului Iordache Balş, care avea pe moşia sa trei scutelnici şi 139 de bimici. La
1816, însă, ambele sate îi aparţineau vistiemicului Alecu Balş. "Ber<i>hoeştii aveau 105 bimici, care dădeau
un "cifert" de 275 lei, iar Mândreştii 62 de bimici, cu o contribuţie la "cifert" de 160 lei. La Brehuieşti,
Alecu Balş avea 12 scutelnici, iar la Mândreşti, unde moşia era mai mică şi locuitorii mai puţini, doar
patru240.
În diferite perioade istorice, nu mai puţin de 10 sate din ocolul târgului Botoşani au ajuns în

BAR "Creşterea Colecţiunilor", nr. XXXI- XLIII, 1920- 1932, p. 93, CLXXXI/101.
Gh. Ghibăncscu, ,.Documente", p. 121, nr. XCVIII, în Ioan Neculce. Buletinul Muzeului Municipal din laşi, fasc. 3, 1923.
Din modul in care este formulat documentul se inţelege că Brehueştii erau obşte dcvălmaşă, care încă mergea pc "moşii".
232
ASB, Colecţia Documente Moldoveneşti, U50.
m Idem, XIU42.
234
Idem, U70.
m Idem, U72. Din datarea celor trei documente se deduce că sorocul stabilit pentru plata către biserici a banilor de
chirie era in preajma Sf. Dumitru.
236
BAR "Creşterea Colecţiunilor", nr. XXX, 1919, CLXXXVI/20.
237
ASB, Documente istorice, CLXXXVIII/131.
238
ASI, Documente, CCLXXXIU24.
239
ASB, Documente istorice, CXXXVI/104. Fiind ai mănăstirii Suceviţa, care din 1775 se afla sub ocupaţie austriacă,
Mândreştii erau administraţi de către acest organism creat de Habsburgi. La 6 noiembrie 1804, moşia Mândreşti era amintită
printre cele cumpărate de acel "cartel", la care ne-am mai referit, de la Curtea austriacă şi care aparţinuscră mai inainte
mănăstirilor din Bucovina. Conform "prcţăluirii"de la data sus menţionată, Mândrcştii valorau 25.000 lei (cf. ASI,
Documente, DCCXCU54). Printre membrii "cartelului" de boieri cumpărători se afla şi Iordache Balş biv vei vistiemic.
24
°Condica Visteriei Moldovei din anull8/6,
p. 98.
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stăpânirea

unor persoane particulare. Unele dintre acestea, precum Stânceşti, Oncani, Tulbureni sau Popăuţi
au o vechime cel puţin contemporană cu întemeierea Moldovei, după cum o arată fie documentele, fie
toponimele menţionate în aceste documente.
Potenţialul economic al acestor sate, faptul că cele mai multe se învecinau, ca şi apropierea faţă de
târgui Botoşanilor, au determinat numeroase dispute între stăpânii iniţiali şi între urmaşii acestora. Cu
puţine excepţii, stăpânirea satelor "a curs" în interiorul unor mari familii boiereşti ale Moldovei şi ale
Botoşanilor de odinioară: Rugină, urmaşi ai lui Şandru, nimeni altul decât hatmanul Şendrea, căsătorit cu
Maria, fiica lui Ştefan cel Mare, Albotă, Brăescu, Duca, Miclescu, Mavrocordat, Roset, Roşea, Ciudin,
Calmăş/Callimachi etc.
Cu două excepţii, cea a satului Oncani, azi dispărut (probabil înglobat la Tulbureni şi Orăşeni) şi
Ruşi (contopit cu Stânceşti şi Popăuţi), toate celelalte sate continuă să existe şi în zilele noastre,iar unele,
precum Tulbureni şi Popăuţi, au devenit, între timp, cartiere mărginaşe ale oraşului Botoşani.

THE VILLAGES FROM THE AREA OF BOTOŞANI TOWN
IN PRIVATE PROPERTY
(Summary)
In different historical periods, no less than 1O villages from the area of the city of Botoşani became
the possession of private individuals. Some of these, such as Oncani, Stânceşti, Tulbureni or Popăuţi,
have a history as long as that of foundation of Moldavia, as it is proved by either documents or
toponyms mentioned in these documents.
The economic potential of these villages, the fact that most of them were neighbouring, their
location at a short distance from the city of Botoşani, led to disputes between the initial landlords and
thcir succcssors. With fcw exccptions, thc posscssion of villagcs was transmittcd within some large nob le
families from old Moldova and from the old town of Botoşani: Rugină, Şandru' heirs, none other than
hetman Şendrea, married to Maria, Ştefan cel Mare's daughter, Albotă, Brăescu, Duca, Mavrocordat,
Miclescu, Roset, Rosea, Ciudin, Calmăş/Callimachi etc.
With two exceptions, the village of Oncani, today disappeared (probably included in Tulbureni
and Orăşeni) and Ruşi (merged with Popăuţi and Stânceşti), ali other villages continue to exist today, as
well, and some, such as Tulbureni and Popăuţi, have meanwhile become the city's neighborhoods.
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SIGHIŞOARA, ORAŞUL-MUZEU.

J'RECUT ISTORIC ŞI OPORTUNITĂŢI TURISTICE (1)
Argument
Sighişoara, oraşul medieval, modem şi contemporan, aşezat pe râul Tâmava Mare, aproape în
centrul geografic al României, este una din cele mai importante, mai bine conservate istoric-arheologic,
arhitectonic şi încă locuite în Cetatea de pe Deal, localităţi seculare din România. Evident, există aşezări
mai vechi din punct de vedere istoric (Tomis, Callatis, Drobeta, Napoca etc.) şi mai întinse geografic
(Braşov, Sibiu, Timişoara, Oradea etc.), încă locuite şi astăzi, în România. Dar Sighişoara cumulează
diverse caracteristici obiective şi subiective care, pe de o parte, îi accentuează personalitatea de oraş
muzeu în aer liber, viu prin trăire şi mesaj transmis, iar pe de altă parte, îl atrage prin farmecul şi trecutul
său, pe turistul român şi străin.
Ca urmare, am încercat în partea I (Sighişoara: Aşezare geografică. Trecut istoric) să prezint
locul şi rolul geografica-istoric al aşezării în geografia şi istoria Transilvaniei şi, după 1918, a României
întregite. Aşezată pe malul stâng al Tâmavei Mari, pe un deal fortificat succesiv, odată cu dezvoltarea
localităţii, Sighişoara a apărut şi s-a dezvoltat urbanistic, medieval, conform intereselor şi planurilor
populaţiei săseşti fondatoare, într-o zonă cu activitate umană locală multi-milenară, începând cu epoca
neolitică (mileniile VII-VI î. Hr.}, eneolitică (mileniile V-III î. Hr.}, bronzului (mileniile III-Il î. Hr.,
culturile arheologice Coţofeni, Wietenberg, Noua-Coslogeni}, fierului (sfârşitul mileniului II î. Hr. -sec.
III d. Hr., Cultura Ceramicii canelate), perioadei formării poporului român şi a limbii române (sec. TI-VIII
d. Hr., culntra Bratei-Ţaga-Biharea), perioadei feudalismului timpuriu românesc (sec. VIII-XIII d. Hr.).
Întemeiată de saşi pe la sfârşitul sec. XII, afirmată ca oraş cu personalitate distinctă în veacurile
următoare, Sighişoara a evoluat complex într-un teritoriu cu numeroasă populaţie românească, al cărei
potenţial demografic, politic, economic, religios etc. nu a fost neglijat de comunitatea săsească.
Elementele arhitectonice ale Sighişoarei (ziduri, barbacane, porţi, turnuri, străzi, biserici, locuinţe,
ateliere, prăvălii, pieţe, mănăstiri, biserici, şcoli, alte construcţii civile, religioase etc.) au fost prezentate,
cu fotografii, în partea a Il-lea (Sighişoara medievală şi modernă- muzeu in aer liber). O adevărată salbă
arhitecturală care circumscrie Dealul Cetăţii, cu platoul superior şi cel inferior, cu Turnul Porţii (Turnul
cu Ceas, transformat în muzeu al oraşului încă din 1899, cu edificii religioase încă utilizate de enoriaşi, cu
locuinţe amenajate şi folosite încă şi astăzi, cu alte clădiri reabilitate şi transformate în hoteluri şi
pensiuni, unde turistul respiră aer medieval, într-o ambianţă săsească, putând să servească feluri de
mâncare şi băuturi tradiţionale pregătite după reţete vechi şi ele, unele de peste un secol).
În această ambianţă optimistă şi stimulativă, turiştii români şi străini au posibilitatea să aleagă şi
să parcurgă diferite trasee turistice: în Cetatea Sighişoarei, în Oraşul de Jos, în împrejurimile Sighişoarei,
pe o rază de 15-20 km. Turiştii din afara judeţului Mureş au la dispoziţie diverse trasee turistice şi alternative de cazare în hoteluri, aparthoteluri, hosteluri, pensiuni, toate prezentate în partea a III-lea (Sighişoara
oportunităţi turistice).
Concluziile sunt prezentate Ia sfârşitul contribuţiei mele. Am adăugat Bibliografia selectivă a temei,
lista abrevierilor utilizate, lista fotografii lor şi hărţilor incluse în lucrare. Contribuţia mea poate fi considerată şi un ghid turistic al Sighişoarei, actualizat informaţional, la nivelul anului 20 Il. Informaţii istorice,
geografice, arhitectonice, turistice etc. se găsesc în lucrările incluse în Bibliografia selectivă, dar şi în
diferite site-uri tematice, dintre care amintesc doar www.sighisoara.ro şi www.primariasighisoara.ro, de
unde am preluat şi eu unele informaţii, fotografii reuşite şi hărţi actualizate.
Din iunie 1992 oraşul de pe Tâmava Mare, "Nilmbergul României", este gazda bine-primitoare a
Festivalului Sighişoara Medievală, desfăşurat, cu ecouri interne şi internaţionale, în perioada iunie-iulie a
fiecărui an, componenta principală fiind Festivalul de artă medievală. Turiştii care vizitează oraşul-gazdă
în această perioadă asistă la reconstituirea vieţii medievale sighişorene din toate punctele de vedere:
clădiri, oameni înveşmântaţi şi înarmaţi precum în sec. XV-XVI, activităţi, comportamente şi atitudini
medievale. Potenţialul turistic inepuizabil al Sighişoarei medievale a determinat includerea Niirnbergului
românesc în Patrimoniul mondial UNESCO, fiind declarat "oraş medieval european".
Mai mult decât atât, pentru promovarea şi propagarea ideilor comunitare europene, pentru grija
faţă de patrimoiul arhitectonic medieval şi modem, conservarea şi prezentarea acestuia prin turismul intern şi
internaţional, comunitatea Sighişoarei a primit, din partea Consiliului Europei, următoarele distincţii:
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-Diploma de Onoare, în 1998;
-Drapelul de Onoare, în 1999;
-Placheta de Onoare, în 2003.
Acestea sunt destule motive pentru ca Sighişoara medievală, modernă şi contemporană să fie
studiată şi prezentată într-o nouă contributie tematică, care poate fi considerată şi un fel de ghid turistic al
oraşului de pe Tâmava Mare.

PARTEA I: SIGHIŞOARA- AŞEZARE GEOGRAFICĂ. TRECUT ISTORIC
I.l. Aşezare

geografică

Localitatea Sighişoara este aşezată în S. Podişului Tâmavelor (Pod. Vânătorilor), pe malul stâng
al râului Tâmava-Mare, la confluenta cu râul Şaeş, afluent stâng al apei curgătoare principale anterior
amintite, la circa 315-425 m altitudine. Sighişoara este flancată la N. de pantele Dealului Gării (528 m
altitudine), la E. ale Dealului Stejăriş (542 m altitudine), laS. ale Dealului de Mijloc (603 m altitudine), la
V. ale Dealului Brădet (524 m altitudine). Dealul Cetătii (425 m altitudine) domină ca o acropole, după
cum arată şi numele, oraşul Sighişoara. Coordonatele geografice ale localitătii sunt: 46°12'38" lat. nordică,
24°46'40" long. estică. Sighişoara se află la 56 km S.-E. de municipiul Târgu Mureş, reşedinta jud. Mureş,
pe DE 60/DN 13. Este nod rutier şi staţie de cale ferată, inaugurată în 1898, pe ruta Mediaş-Braşov 1 • Din
punct de vedere geologic, Sighişoara este aşezată pe sol argilo-aluvial brun, de luncă, slab podzolitic,
originar din Holocen, sedimentat în ultimii 10.000 de ani, după glaciaţiunea finală din Pleistocen.
Clima micro-zonei Sighişoara este temperat-continentală, moderată, influenţată de circulaţia frecventă
a maselor de aer, atât de la V. la E., de-a lungul râului Tâmava-Mare, cât şi de la E. (Carpaţii Oricntali) şi
S. (Carpaţii Meridionali) către Podişul Tâmavelor şi Valea Mureşului. Temperatura medie anuală este de
-4°C- +l4°C; media lunii ianuarie este de -4°C- -6°C, a lunii iulie este de +20°C- +22°C. Minima
absolută a lunii ianuarie a fost de -31 ,4°C, înregistrată la 13.01.1943, maxima absolută a lunii a fost de
38,1 °C, înregistrată la 17.07.1946. Reţeaua hidrografică a micro-zonei Sighişoara este alcătuită din râul
Tâmava Mare (afluent stâng al Mureşului) şi din râul Saeş, afluent stâng minor, al acestora. Vegetaţia este
specifică zonei de luncă înaltă (400-600 m) cu terenuri agricole şi pajişti cu caracter mezoxerofil; pe dealurile înconjurătoare cresc păduri de foioase (gorun, stejar, carpen, fag) - ex. dealul Stejăriş sau de amestec
(fag, brad, molid)- ex. dealul Brădet. Fauna- este specifică vegetatiei de luncă înaltă, etajul 400-600 m,
la intersectia cu etajul pădurilor de foioase/de amestec; cerbul, mistretul, veverita, vulpea, rata, gâsca,
barza, lişita, potâmichea, prepelita, uliul etc. În Tâmava Mare creşte scobarul, cleanul, mreana2 .

I.2.

Evoluţie istorică

Deşi zona Tâmava Mare - Şaeş cu împrejurimile sale a fost locuită încă din paleoliticul superior
(c. 30.000- c. 13.000 î.Hr.) şi epipaleolitic (c. 13.000- c. 9.000 î.Hr.), primele urme de locuire preistorică,
descoperite şi dovedite arheologic până acum, apartin epocii neolitice (c. 6.500- c. 5.000 î.Hr.), epocii
eneolotice (c. 5.000- c. 2.500 î.Hr.), epocii bronzului (c. 2.500- c. 1.150 î.Hr.), epocii fierului (c. 1.150
î.Hr. - sec. III d.Hr.). Continuitatea locuirii şi activitătilor umane din zona Tâmavei Mari, din neolitic la
epoca fierului, este dovedită arheologic prin descoperirea aşezării preistorice de la Boarta (40 km V. de
Sighişoara, în lunea Tâmavei, jud. Sibiu), apartinând culturii arheologice Coţofeni, specifică cu Bronzului
timpuriu (c. 2500- c. 2.200 î.Hr.).
În 1897 au fost descoperite pe dealul Wietenberg (dealul Turcului, la 2 km N-V de Sighişoara),
urmele unei aşezări umane, datată în perioada Bronzului mijlociu (c. 2.200- c. 1.500 î.Hr.). Au fost identificate unelte şi obiecte casnice din bronz şi lut (cutite, topoare, seceri, străchini şi farfurii cu marginile
prelungite în lobi unghiulari, el eşti cu o toartă, vase cu picior etc., decorate cu benzi spiralate - meandrice
cu motive şi simboluri solare), arme din bronz (spade, cuţite, topoare de luptă, securi, săbii, etc.). Caracteristicile generale metalurgice, chimice, artistice, simbolistice, arhitectonice etc. ale uneltelor, vaselor de
gospodărie, armelor, aşezării descoperite pe Dealul Turcului, identificabile şi în alte situri arheologice din

Dan Ghinea, "Sighişoara", în idem, Encic/opedia geografică a României, voi. lll, R-Z, EE, Bucureşti, 1998, p. 131;
ghid turistic, text Mariana Pascaru, fotografii Florin Andreescu, Editura Ad Libri, Bucureşti, 2006, pp. 4-5;
România, atlas rutier, Editura Amco Prcss, Bucureşti, 2006, p. 27.
2
Dan Ghinca, "Sighişoara", p. 131; Dan Ghinca, "Mureş (forme de relief, râu, judeţ)", în idem, Encic/opedia geografică a României, voi. Il, H-P, EE, Bucureşti, 1997, pp. 210-212; Enciclopedia geografică a României, coordonare
generală: Mircea Mâciu, Aurora Chioreanu, Vasile Văcaru, EŞE, Bucureşti, 1982, pp. 596-602.
1
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Transilvania perioadei cronologice respective, au devenit reprezentative pentru cultura arheologică
Wietenberg, specifică Bronzului mijlociu din Transilvania.
Aşezarea umană de pe Dealul Turcului şi-a continuat activitatea şi în Bronzul Târziu (c. 1500- c.
1150 î.Hr.), ilustrind caracteristicile Culturii Wietenberg târzii, influenta-te de aspectele de manifestare ale
culturii arheologice Noua-Coslogeni, specifică sfărşitului Bronzului. În vecinătate la Negreşti, pe Tâmava
Mare la V. de Sighişoara, situ) arheologic descoperit aparţine Culturii Ceramicii Canelate, specifică perioadei timpurii a primei vârste (Hallstatt A şi B, c. 1.150 - c. 800 î.Hr. ), a epocii fierulue. În zona Sighişoara au
fost descoperite urme de locuire şi activitate umană din epoca fierului, vârsta a II-a denumită La Tene
(sec. II î.Hr. -sec. I d.Hr.), din vremea regilor geto-daci Burebista (82 - 44 î.Hr.), a urmaşilor săi, a lui
Decebal (86 - 106 d.Hr. ). Aşezarea, fortificată cu val de pământ, palisadă de lemn şi şanţ de apărare, a fă
cut parte din nucelul statal geto-dac, extins şi pe valea Tâmavei Mari.
În 1861, în locul numit Kulterberg de pe Dealul Stejăriş, la E. Sighişoara a fost descoperită o mare
necropolă dacică din secolele II î.Hr. - I d.Hr., cu morminte de incineraţie şi de inhumaţie, în care au fost
descoperite vase ceramice de tip rhyton dacice, figurine de lut necizelate, antropomorfe şi zoomorfe, de
asemenea câteva monede romane. Peste un veac în 1960, în locul numit Pârâul Hotarului din S.-V. Oraşului de pe Tâmava Mare, a fost descoperită altă necropolă cu 12 morminte de incineraţie, din care au fost
recuperate fibule şi vase ceramice dacice, vârfuri metalice de săgeţi, zabale pentru cai, monede romane
etc. databilă în secolele Il î.Hr. - 1 d.Hr. La Şaeş, la 7 km S. de Sighişoara, a fost descoperit un tezaur de
podoabe dacice de argint din perioada clasică.
Pe platoul Podmoale, lângă Dealul Turcului, la N.-V. de Sighişoara, au fost descoperite ruinele unui
castru roman, cu val de pământ, şanţ de apărare şi palisadă de lemn, care a aparţinut unei cohorte a Legiunii
a XIII-a Gemina, staţionată în Dacia romană. Acest castru auxiliar permanent de interior era în strânsă legătură militară cu castrul de piatră de graniţă de pe limes-ul N.-E. al Daciei romane de la Odorheiul Secuiesc,
la 50 km E. de Sighişoara, pe malul drept al Târnavei Mari. Lângă castrul de la Sighişoara a fost descoperită o aşezare civilă romană (canaha), din secolele 11-111 d.Hr. de unde au fost recuperate ţigle, cărămizi
cu ştampile, inscripţii de cult şi funerare, reliefuri etc. În aceeaşi locaţie a fost descoperit, de asemenea, un
tezaur monetar roman de argint, cu ultimile monede emise de împăratul Marcus Aurelius, din anii 167-169
d.Hr., ascuns de proprietar de teama ameninţării costobocilor din 170 d.Hr. 4 În ultimul secol al stăpânirii
romane în Transilvania, locuitorii zonei Sighişoara au continuat viaţa rustică obişnuită, amenintată uneori de
atacurile "dacilor liberi" şi a primelor populaţii migratoare care au traversat spaţiul geografic Mureş-Tâmave 5 .
După retragerea aureliană din Dacia romană (271-275 d.Hr.), pe valea Târnavei Mari s-au dezvoltat
următoarele procese istorice: continuitatea locuirii populaţiei locale daco-romane, consolidarea romanizării
acestuia, răspândirea şi consolidarea Creştinismului, migrarea unor grupuri alogene de origini etnice şi din
zone geografice diferite. Astfel, aşezarea de la Sighişoara a evoluat continuu între secolele IV-IX d.Hr., în
contextul culturii materiale dezvoltate în Transilvania centrală: Bratei - Ţaga - Biharea6 . La nivel general
românesc, zona Sighişoara a făcut parte din spaţiul geografic şi istoric de formare a poporului român şi a
limbii române 7 •

1.3.
lă

Sighişoara medievală

Începând cu secolul al XI-lea, regalitatea maghiară a început cucerirea militară succesivă, graduaa Voievodatului Transilvaniei, pe direcţia N.-V.-S.-E. Pentru consolidarea stăpânirii maghiare în

3
Dan Ghinea, ''Mureş", p. 213; idcm, "Sighişoara", p. 131; Al. Vulpe, "Epoca bronzului. Perioada mijlocie a epocii
bronzului", în Academia Română, Istoria Românilor, voi. I, Moştenirea timpurilor îndepărtate, Bucureşti, EE, edi!ia l,
2001, p. 255; cdi!ia a II-a, 2010, EE, p. 255; M. Petrescu-Dâmboviţa, "Epoca bronzului. Perioada târzie a epocii bronzului'', în Istoria Românilor, voi. l, ed. l, 200!, EE, p. 285, ed. Il, 2010, EE, p. 285; Al. Vulpe, "Dacia înainte de romani", în Istoria Românilor, voi. l, ed. l, 2001, EE, p. 441, ed. Il, 201 O, p. 441; Istoria României în date, coordonator:
Dinu C. Giurcscu, edi!ia a II-a revă.zută şi adăugată, Bucureşti, EE, 2007, p. 10.
4
M. Babeş, 1. Glodariu, "Civilizatia geto-dacă (sec. Il î.Hr. -sec. Il d.Hr.) ", în Istoria Românilor, voi. I, ed. I, 2001, EE,
pp. 729,746,747,752,756,783, 800; ed. Il, 2010, EE, pp. 729, 746,747,752,756,783, 800; Dan Ghinea, "Sighişoara",
1998, p. 131; Sighişoara, ghid turistic, p. 6; M. Bărbulescu, "Dacia romană. Istoria politică", în Istoria Românilor,
voi. Il, Daca-romani, romanici, alogeni, EE, Bucureşti, ed. I, 2001, p. 84; ed. Il, 201 O, p. 84; D. Protase, "Dacia romană. Organizarea militară", în Istoria Românilor, voi. II, ed.l, 2001, EE, pp. 134, 135; ed.ll, 2010, p. 134, 135.
5
D. Protase, "Dacia romană Populaţia", în Istoria Românilor, voi. Il, cd. I, 2001, EE, pp. 20, 156, 162; ed. II, pp. 20, 156, 162.
6
Dan Ghinca, "Mureş ", p. 213; D. Protasc, "Populaţia autohtonă în Dacia postromană ",în Istoria Românilor, voi. II, ed. I,
2001, EE, pp. 563, 564,588,602,715, 716; cd. Il, 2010, pp. 563, 564, 588, 602, 715, 716; Dan Gh. Tcodor, "Etnogeneza
românească", în Istoria României, de la începuturi până în sec. VIII d.Hr., Bucureşti, EDP, 1995, pp. 344, 349.
7
Dan Gh. Teodor, "Etnogeneza românească", pp. 328-356.
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Transilvania, regii apostoliei au colonizat, în diferite regiuni ale spaţiului intracarpatic, diverse populaţii din
alte zone ale Europei Centrale, în special din lumea germanică. Astfel lângă aşezarea românească de Ia
Sighişoara, dovedită arheologic 8, regalitatea maghiară a colonizat, la mijlocul sec. XII, colonişti germani din
Saxonia (Germania Centrală), regii Geza II, Ştefan III, Bela III acordând saxonilor-saşilor diferite privilegii
feudale pentru a se stabili în zonă şi a consolida stăpânirea maghiară. În acel context favorabil, coloniştii
saxoni au întemeiat aşezarea fortificată "Sighişoara", în calitate de "hospites regis"- "oaspeţi ai regelui",
în anul 1191, conform afirmaţiei târzii a cronicarului transilvănean sas sighişorean Georg Krauss (sec.
XVII), sau în anul 1198, potrivit informaţiilor tardive oferite de alţi cronicari saşi din sec. XVI-XVII 9 •
Este foarte posibil ca pe vârful Dealului Cetăţii să fi fost construită iniţial o palisadă din lemn ca
loc ultim de refugiu şi apărare a populaţiei româneşti din aşezarea învecinată, în faţa primejdiilor. Respectiva palisadă de lemn a fost înlocuită ulterior cu un zid de piatră şi turnuri de apărare, devenind astfel
prima zonă fortificată a viitoarei cetăţi medievale. Dealul Cetăţii are două platouri: platoul superior către
V. mai înalt şi mai îngust; platoul inferior spre E. cu aproximativ 40 m sub nivelul platoului superior, pe
Ia 385 m altitudine, cu o suprafaţă de locuire mult mai mare. Această configuraţie geografică a Dealului
Cetăţii a determinat atât dezvoltarea urbanistică a oraşului cetate, cât şi sistemul defensiv al cetăţii medievale. Prima menţiune documentară a cetăţii a fost: Castrum Sex - "Cetatea a VI-a" sau "Cetatea cu şase
laturilbexagonală" (1280) sau "Cetatea Şaeşului". În deceniile şi secolele următoare, cetatea a fost amintită în diverse documente cu diferite nume: Schaăsburg (1282), Schespurch (1298), Segusvar (1300, 1309),
Săghişoara (1431, 1435). În 1337 a fost amintit documentar pentru prima dată "scaunul Si&_hişoara" (sedes
de Segu::war), ca element politic-administrativ al "universităţii săseşti" din Transilvania. In 1349 au fost
amintiţi: "obştea orăşenilor Sighişoarei" (universitas civium Sches), "bătrânii cetăţii" (seniores castri), trei
comiţi ai oraşului şi ai comitatului (tres cumites), cetatea de piatră (castrum) şi oraşul Sighişoara (cives
Sches) 10 •
Referitor la etimologia numelui aşezării de pe Tâmava Mare, s-au formulat diverse ipoteze: toponimul "Sighişoara" provine de la Schaas - Seges - Şaeş - numele pârâului rivcran localităţii (N. Iorga);
toponimul este de origine maghiară feudală, compus din fortificaţie de piatră (-var), amplasată pc vârful
dealului (seg-)- Segvar, sau pe râul Saeş - Segesvar -Cetatea Şaeşului (Şt. Pascu ·Mircea Rusu) 11 • Aşe
zarea medievală fortificată Sighişoara a fost alcătuită din două incinte: "cetatea veche" sau acropola oraşului, care circumscria cu zid de piatră, turnuri de colţ şi un donjon (turn multifuncţional) Biserica de piatră de pe Deal şi clădirile înconjurătoare, ansamblu definitivat arhitectonic prin 1400. A doua, vatra
oraşului, cu casele şi construcţiile diverse ridicate succesiv în secolele XV-XVI pe un platou sau promontoriu natural, era apărată de un puternic zid de piatră de gresie cu turnuri şi porţi solide, finalizat constructiv
prin 1560. Zidurile oraşului aveau grosimi (2-3 m) şi înălţimi (4-6 m) impunătoare, consolidate şi supraînălţate ulterior (secolele XV-XVI), fiind prevăzute cu creneluri, platforme şi galerii din lemn pentru apără
torii oraşului, contraforţi şi arcade din cărămidă. Pentru cele două incinte se mai folosesc denumirile:
"Cetatea de Sus", pentru acropola fortificată a aşezării - intra muros - "între zidurile cetăţii": "Oraşul de
Jos", pentru zona exterioară zidurilor acopolei, suburbia sau "periferia" cetăţii - extra muros - "în afara
zidurilor cetăţii". Concis exprimat: cetatea medievală şi oraşul medieval. Zidurile oraşului medieval Sighişoara au fost prevăzute şi consolidate cu 14 turnuri din piatră, cu diverse înălţimi, secţiuni geometrice,
dotare cu armament, utilităţi şi funcţii sociale, politice, militare şi culturale urbane medievale: 1. Turnul
cu Ceas; 2. Turnul Tăbăcariior; 3. Turnul Cositorarilor; 4. Turnul Aurarilor-Argintarilor; 5. Turnul Funarilor (Frânghierilor); 6. Turnul Măcelarilor; 7. Turnul Cojocarilor-Blănarilor; 8. Turnul Croitoriior; 9.
Turnul Ţesătorilor; 10. Turnul Cizmarilor; 11. Turnul Lăcătuşilor; 12. Turnul Zidarilor-Dulgherilor-Dogarilor; 13. Turnul Fierarilor; 14. Turnul Bărbierilor. Anumite porţiuni şi turnuri ale zidurilor Cetăţii de
Sus au făcut parte organică din fortificaţiile de piatră ale oraşului medieval Sighişoara. Din cele 14 turnuri
medievale, se mai păstrează astăzi, în diferite stadii de conservare arheologică, doar nouă; I. Turnul cu
Ceas; 2. Turnul Tlibăcarilor; 3. Turnul Cositorarilor; 4. Turnul Frânghierilor; 5. Turnul Măcelarilor; 6.
Turnul Cojocarilor; 7. Turnul Croitorilor; 8. Turnul Cizmarilor; 9. Turnul Fierarilor. Celelalte 5 turnuri au
Şt. Oltcanu şi altii, "Zorii unei noi epoci (secolele VII-VIII)", în Istoria Românilor, voi. III, Genezele româneşti, ed. I,
2001, EE, pp. 5, 61, 66, 75; ed. II, 2010, pp. 5, 61, 66, 75; Şt. Pascu şi alţii, "Europa «Anului o mie>>. Evolu{ia societă
ţii româneşti in secolele IX-XI", in Istoria Românilor, voi. III, ed. 1, 2001, EE, pp. 213, 420; ed. II, 201 O, pp. 213, 420.
9
Dan Ghinea, "Mureş ", p. 213; D. Ghinea, "Sighişoara", p. 131; Sighişoara, ghid turistic, p. 6.
10
Dan Ghinea, "Sighişoara", 1998, p. 131; Sighişoara, ghid turistic, p. 7; Ştefan Pascu şi alţii, "Cucerirea Transilvaniei de către statul maghiar. Aşezarea secuilor şi colonizarea saşilor", in Istoria Românilor, voi. III, ed. I, 2001, EE,
pp. 420,422, 550-552; ed. Il, 2010, pp. 420,422, 550-552; Ştefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, voi. 1, Editura Dacia, Cluj, 1971, pp. 120, 139,218, 240-243; ibidem, voi. IV, 1989, pp. 81-83, 87-93; Istoria Transilvaniei, voi. 1 (până
la 1541), coordonatori: 1. A. Pop, Th. Nligler, I.C.R., Cluj-Napoca, 2003, pp. 190, 196,222,247-249,278,284.
11
Sighişoara, ghid turistic, p. 7; Şt. Pascu, op. cit., voi. II, 1979, p. 227.
8
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fost dărâmate, din diferite cauze, între mijlocul sec. XVII- sfărşitul sec. XIXu.
Enumerarea turnurilor de apărare ale zidurilor Sighişoarei medievale conturează o imagine de ansamblu a îndeletnicirilor, ocupaţiilor şi meşteşugarilor practicate de locuitorii sighişoreni, pentru ca acea
comunitate feudală să poată convieţui: brutari, măcelari, ţesători, croitori, cojocari, blănari, tăbăcari, cizmari,
zidari, dulgheri, dogari, fierari, lăcătuşi, ceasomicari, cositorari, aurari, argintari, funari, ceasomicari, băr
bieri, felceri, doctori. La aceştia se adaugă micii comercianţi, negustorii, funcţionari, liber profesionişti
ştiutori de carte, armurieri, turnători de tunuri, archebuze etc. Numărul mare al meşterilor dintr-un domeniu de activitate meşteşugărească a determinat organizarea acestora în asociaţii profesionale numite bresle
(jraternitas). Astfel, în 1376 statutele breslelor din Comitatul Sibiu şi din oraşele Sibiu, Sebeş, Orăştie,
Sighişoara atestă existenţa a 25 de meserii, grupate în 19 bresle. Pe de altă parte, respectivele statute erau
considerate învechite, probabil având peste jumătate de secol, fiind necesară actualizarea lor. În 1512
cojocarii din 6 mari oraşe economico-comerciale transilvănene, printre care şi Sighişoara, s-au organizat
profesional într-o breslă specifică, cu statute de funcţionare uniformizate şi actualizate 13 .
Administraţia oraşului medieval Sighişoara a fost împărţită între reprezentanţii comunităţii urbane şi
delegaţii puterii centrale, regalitatea maghiară. Sfatul orăşenesc, ales periodic anual, era format dintr-un
număr de orăşeni juraţi (jurati), de obicei 12, condus de un jude urban (judex). Aceştia colaborau cu judele
regal (judex regis) al scaunului săsesc. În sec. XIV-XV, juraţii aparţineau claselor sociale şi grupurilor
profesionale din oraş: patriciat, meşteşugari, negustori, liber profesionişti, etc. Astfel, la sfărşitul sec. XIV
( 1393) a fost atestat în dregătoria de jurat un aurar (aurarius aurifaber), probabil starostele acelei bresle
(Nicolae din Sighişoara). Peste şase decenii, în 1456, a fost atestat documentar cajude al scaunului săsesc
al Sighişoarei, Iacob Aurifaber (Aurarul). După 1350, în Sighişoara judele regal scăunal era aceeaşi
persoană cu judele urban. Pentru a compensa creşterea influenţei regale în oraş, orăşenii alegeau un jude
local, numit Biirgmeister sau magister civium. După 1400, cele două demnităţi au fost exercitate de multe
ori, de aceeaşi persoană 14 • Dinamica populaţiei Sighişoarei a evoluat, cu aproximaţie, astfel: în anul 1200100 locuitori; în 1241: 200 locuitori; în 134 7 - 1200 locuitori; în 1450 -- 2800 locuitori; în 1500 - 3200
locuitori; în 1550- 2200 locuitori; în 1567: 3200 locuitori; în 1600- 4500 locuitori 15 . Creşterea demografică a Sighişoarei explică, pe lângă alte aspecte ale evoluţiei sale şi creşterea ariei de locuire a urbei,
prin apariţia "Cetăţii sau Oraşului de Jos" şi prin ridicarea zidurilor şi fortificaţii lor exterioare ale oraşului
(secolele XIV-XVI).
În secolul al XVI-lea au fost redactate primele descrieri "contemporane" ale Sighişoarei. Astfel,
Georg Reicherstorffer a descris astfel, prin 1550, cetatea de pe Târnava Mare: "Oraşul Sighişoara
[Segeswaria] [este] aşezat o parte pe un deal înalt, o parte la poalele lui, totuşi partea sa de jos este mai
îngrijită, datorită uşurinţei mai mari de a strânge cele de tribuinţă [traiului]; acelaşi râu [Tâmava Mare]
curge de-a lungul zidurilor acestui oraş ca şi a Mediaşului şi se varsă puţin mai sus de Alba Iulia" 16.
Italianul Giovanandrea Gromo, prin 1567 a întocmit următoarea descriere a burgului medieval:
"De la Gurghiu spre Sighişoara, mergând spre sud, sunt cam 30 de mile [Sighişoara] este un oraş săsesc
vioi, sănătos şi cu viaţă negustorească, aşezat parte în şes, la poalele unui deal, parte chiar pe deal, cu
clădiri până sus pe culme, unde este un castel, mai degrabă frumos decât puternic. El găzduieşte o şcoală
cu elevi şi cu profesorii acestora, distinşi în toate specialităţile şi ştiinţele şi întreţinută de comună.
Acest deal [Dealul Cetăţii] este atât de depărtat de celelalte care-I înconjoară, încât aşezarea unei
baterii (de artilerie] nu ar fi cu putinţă. În mica vale care se află între ele curge un râuşor limpede numit
Tâmava Mică [corect: Tâmava Mare!], trece pe lângă Mediaş şi se varsă ceva mai Ia vale în Mureş.
Dealul amintit [Dealul Cetăţii] este în întregime din tuf şi este plin de peşteri, în care, după mărturia celor
mai bătrâni şi mai de vază localnici, se adăpostesc şi se păstrează de 180 de ani încoace cereale cât se
poate de bine. Şi acest lucru se întâmplă pentru că aceste cereale nu se recoltează şi nu se ridică de pe
câmp niciodată mai înainte ca boabele să înceapă a se scutura de la sine din spic. Pe lângă faptul că aceste
12
Erich Dubovny, Sighişoara, un oraş medieval, Bucureşti, 1957, pp. 41-58; Ştefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei,
voi. 1, pp. 233-235, 240-245; voi. Il, pp. 175-176; Sighişoara, ghid turistic, pp. 26-35; România-Sighişoara, album fato,
text M. Pascaru, foto FI. Andrcescu, Editura Ad Libri, Bucureşti, 2008.
Il Şt. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, voi. 1, pp. 240-243; Şt. Oltcanu, Oct. Ilicscu, "Evolu[ia vie[ii economice: agricultura, mineritul, meşteşugurile. comer[ul (sec. XIII-XIV)", în Istoria Românilor, voi. lll, cd. 1, 2001, EE, pp. 538-540; 1. A.
Pop, în Istoria Transilvaniei, voi. 1, pp. 247-249, 278, 308; Istoria României în date, cd. II, 2007, p. 48.
14
Ştefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, voi. 1, pp. 242-244; ibidem, voi. IV, 1989, p. 91; T. Teoteoi, "/nstitu[ii şi
via[ă de stat. Organizarea oraşelor", în Istoria Românilor, voi. IV, Secolele XIV-XVI, Bucureşti, EE, 2001, pp. 202-205;
A. E. 06mer, în Istoria Transilvaniei, 1, pp. 248-249.
IS Ştefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, voi. II, 1979, pp. 331, 332, 334, 387, 392, 393, 396,297, 402,407, 428; A.
E. 06mer, op. cit., loc. cit., p. 248; Şt. Ştcfi!ncscu, "Economie şi societate", în Istoria Românilor, voi. IV, 2001, EE, p. 80.
16
În Călători străini despre Ţările Române, voi. 1, îngrijit de Maria Holban, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968, p. 218.
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peşteri sunt foarte potrivite pentru scopul acesta, oraşul mai este destul de [bine] apărat împotriva unui
atac neaşteptat. Dar nu se poate fortifica uşor împotriva unor trupe bine instruite, neputând fi împiedicată
minarea sa. Felul de viată, obiceiurile şi religia sunt la fel cu ale celorlalte oraşe săseşti. Are belşug de
toate şi este cercetat adeseori de secui, fiind aşezat într-o vale frumoasă şi întinsă, care priveşte spre răsă
rit, dar se îndreaptă apoi spre nord-est"17•
Oraşul medieval Sighişoara a făcut parte integrantă din istoria Voievodatului Transilvaniei, între
sec. XIII - mijl. sec. XVI şi a Principatului Transilvaniei, între mijl. sec. XVI- sfărşitul sec. XVII, pe plan
economic, social, politic, militar, demografic, cultural, religios.
Pe plan economic, meseriile, îndeletnicirile şi ocupaţiile profesionale din sex. XIV au fost exercitate în veacurile următoare cu rezultate pozitive şi cu progres tehnologic evidente, pe baza binomului
cererea consumatorilor 1 populaţiei -oferta producătorilor 1 meseriaşilor. În sec. XIV-XV Sighişoara a
devenit unul dintre cele mai importante oraşe fortificate din Transilvania şi din Europa Centrală norddunăreană: după ce în 1349 a fost recunoscut oraş, în 1447 a fost menţionat documentat primul târg anual
comercial, în 1493 a primit dreptul de a organiza târguri şi bâlciuri anuale, la 1 noiembrie, iar din sec.
XVI se organizau două târguri, de primăvară şi de vară, unde se comercializau atât produse meşteşugă
reşti locale, dar şi din alte contre urbane transilvănene şi extracarpatice, în 1514 a fost menţionat ca "oraş
liber regal". În a doua jumătate a sec. XVI, Sibiu şi Braşov dominau economic-comercial zona Tâmava
Mare şi oraşul Sighişoara, în cadrul reţelei comerciale-negustoreşti din Sudul Transilvaniei. Cifrele registrelor vamale ale oraşului medieval de pe Tîmava Mare dovedesc nivelul activităţilor economice a Sighişoarei în secolele XV-XVI 18 •
Din punct de vedere social, Sighişoara a fost un exemplu clasic de oraş medieval transilvănean:
clasele şi categoriile sociale-profesionale au fost: orăşenii cu averi şi proprietăţi - "oaspeţii" - hospites
(patrieiatul uban, meşteşugarii, comercianţii, negustorii, liber-profesioniştii, funcţionarii urbani); - "săra
cii" - pauperi - orăşenii fără bunuri şi averi - zilicrii, ncvoiaşii, jclcrii. Astfel, conscripţia din 1500-151 O
a înregistrat 97% orăşeni cu proprietăţi şi bunuri şi 3% pauperi, dintr-un total al populaţiei oraşului Sighişoara de 3200-3300 de locuitori. La Sighişoara s-au desfăşurat reuniuni nobiliare periodice ale celor trei
"naţiuni" privilegiate ale Transilvaniei: nobilimea şi clerul superior maghiar, patriciarul săsesc, nobil imea
secuiască: în 1506 şi în 1540. Astfel, la prima congregaţie s-a hotărât instituirea unui organism intern
propriu, format din 43 de membri, pentru buna desfăşurare a activităţilor "Unio Trium Nationum". Pe de
altă parte, Sighişoara s-a aflat în cadrul evenimentelor generate de mişcările sociale din secolele XV-XVI.
În 14 78-1491 negustori şi meşteşugari din 5 mari oraşe transilvănene, printre care şi Sighişoara, au fost în
conflict vamal cu Capitlul din Oradea, datorită taxei vamale prea mari impuse de prelaţii orădeni. În 151 O şi
1513 orăşenii din Sighişoara au refuzat să plătească taxele suplimentare impuse de influentul primar al
urbei, bogatul negustor Anton Polner. În primăvara anului 1514, sărăcimea din Sighişoara a deschis
porţile oraşului fortifica! în faţa răsculaţilor conduşi de un căpitan al lui Gheorghe Doja. Acea atitudine a
fost urmarea mişcărilor sociale-protestatare ale lucrătorilor de la minele şi ocnele din jurul Sighişoarei. În
1673 ţăranii români şi saşi din Saschiz, sat Ia 20 km de Sighişoara pe şosea, conduşi deS. Fabricius, s-au
răsculat împotriva asupririi patriciatului din oraşul de pe Şaeş. Complementare acelor izbucniri sociale au
fost dramele provocate de atacurile repetate şi ameninaţrea otomană în S. Transilvaniei şi zona Tâmavelor, în prima jumătate a sec. XVI, care au determinat depopularea temporară a Sighişoarei, foametea (în
1505 şi 1603), puseele de ciumă (în 1554, 1572, 1586, 1603, 1633-1634, 1646-1647, 1661, 1709, 1719),
care au decimat populaţia oraşului medieval 19 .
Pe plan politic, Sighişoara a luat parte la marile evenimente ale timpului. Astfel, în perioada 14311436 în burgul medieval a locuit Vlad Dracul, fiul lui Mircea cel Bătrân, încoronat ca mare voievod şi
domn al Ţării Româneşti de însuşi Sigismund de Luxemburg, rege ungar şi împărat german. Din clădirea
aflată pe locul actualei Case Paulinus, Vlad Dracul şi suita sa au pregătit urcarea efectivă pe tronul de Ia
Târgovişte, în 1436. În 1457 s-a semnat în acest oraş armistiţiu! între taberele nobiliare aflate în lupta
pentru putere în Transilvania. În 1506 şi 1540 au avut loc la Sighişoara congregaţiile generale ale Stărilor
privilegiate din voievodatul intracarpatic. În 1529-1530, în urma campaniei militare a lui Petru Rareş în
17

În idem, voi. Il, 1970, pp. 349-350.
Dan Ghinea, "Sighişoara", p. 132; Şt. Ştefănescu, op. cit., loc. cit., pp. 8, 78-79,86,93,202, 205; Şt. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, voi. IV, 1989, pp. 282, 349, 414; Clara Spitzer, Sighişoara, prefaţă de Ştefan Mosora, Editura
Sport-Turism, Bucureşti, 1980, pp. 13-17.
19
Şt. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, voi. III, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1986, pp. 84, 199, 200, 314, 338, 339; ibidem, voi. IV, 1989, p. 267; A. E. Domer, op. cit., loc. cit., pp. 284, 286, 300, 314, 315; Dan Ghinea, "Mureş ", p. 214;
idem, "Sighişoara", p. 132; Şt. Ştefănescu, "Starea socială. Transilvania", în Istoria Românilor, voi. IV, 2001, EE,
pp. 151, 155.
18
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Transilvania centrală, Sighişoara a fost silită să părăsească tabăra austriacă ferdinandistă şi să treacă în
tabăra voievodului Ioan Zapolya. Dieta de la Sighişoara (iunie 1562) a stabilit măsuri represive împotriva
răsculaţilor secui din Odorhei. În 1601 şi 1604 oraşul a fost prădat de armata condusă de generalul
austriac Giorgio Basta, pentru implicarea cetăţii în epopeea transilvăneană a lui Mihai Viteazul. Adunarea
stărilor nobiliare convocată la Sighişoara, Ia 26 noiembrie 1630, 1-a ales ca principe al Principatului
Transilvaniei pe Gheorghe Râk6czi I, unul din cei mai importanţi conducători ai statului din sec. XVII. La
Seleuşul Mare (actualmente Daneş), pe Târnava Mare, Ia 5 krn V. de Sighişoara, Ia 23 ianuarie 1662,
principele pro-austriac şi anti-otoman Ioan Kemeny a fost învins şi a murit pe câmpul de bătălie, luptând
eroic împotriva otornanilor. În iunie 1689, Adunarea stărilor nobiliare de la Sighişoara a votat impozite
interne exagerat de mari, în contextul pătrunderii militare imperiale austriece în Transilvania. La 30
aprilie 1676, aproximativ trei sferturi din oraşul medieval au fost distruse de un violent incendiu, care a
provocat şi explozia depozitului de muniţii din Turnul Croitorilor, deflagraţie care a amplificat
distrugerile şi pagubele uriaşe produse de foc. Dar în anii următori comunitatea sighişoreană a reuşit să
reconstruiască oraşul şi să-i redea locul şi rolul în Comunitatea săsească 20 •

1.4. Sighişoara

modernă şi contemporană

Sighişoara a făcut parte din Principatul! Marele Principat al Transilvaniei, provincie de graniţă a
Imperiului Habsburgic/ Austriac ( 1686-1867). Statutul Transilvaniei, în cadrul Imperiului Austriac a fost
fixat prin Diploma Împăratului Leopold, emisă la 4 decembrie 1691 la Viena, prin care privilegiile
patriciatului săsesc din provincia intracarpatică au fost reconfinnate de augustul încoronat vienez. În cele
aproape două secole de stăpânire austriacă. evoluţia complexă a Sighişoarei s-a derulat în coordonatele
sec. XVII deja prezentate, cu elementele de modernitate specifice sec. XVIII-XIX. Sighişoara a păstrat in
continuare statutul de oraş liber regal, al optulea din 15 urbii ale privincici, având 5517 locuitori in timpul
lui Iosif al TI-lea, în 1785. Populaţia era formată din patriciat, meşteşugari (nomenclatorul mescriilor şi
specialităţilor avea aproximativ 120 de poziţii!), crescători de viermi de mătase, atestaţi documentar în
1785, negustori, funcţionari, liber profesionişti, profesori, burghezie capitalistă in formare.
În 1843 s-a organizat la Sighişoara prima ţesătorie mecanică din Transilvania, iar în 184 7 în oraş
s-a înfiinţat o asociaţie a meşteşugarilor locali, cu scopul sprijinirii acestora pentru adoptarea Ia cerinţele
şi provocările moderne ale producţiei industriale în continuă expansiune.
Din rândul patriciatului săsesc s-a selectat elita oraşului, care a ocupat funcţii orăşeneşti şi, uneori,
imperiale. Urmau apoi negustorii bogaţi şi meşteşugarii renumiţi. Sighişoara era centrul scaunului săsesc
cu acelaşi nume, având organe de conducere proprii, dar şi reprezentanţi imperiali locali. Aceeaşi organizare s-a menţinut şi în prima jumătate a sec. XIX, la care s-a adăugat conservarea statutului de oraş liber
regal. Pe plan politico-militar, zona Târnavelor- Sighişoara a făcut parte din aria de manifestare a revoluţiei maghiare în Transilvania. Ca urmare, la 19/31 iulie 1849 armata revoluţionară maghiară, condusă de
generalul IosefBem, a fost înfrântă în bătălia de la Albeşti, sat la 5 km E. de Sighişoara, pe malul stâng al
Târnavei Mari, de către trupele imperiale ruse, conduse de generalul A. N. Lilders. Poetul revoluţionar
maghiar Petofi Sandor şi publicistul german Anton Kurz au căzut în luptă21 .
În perioada 1867-1918 Transilvania şi, implicit, Sighişoara, au făcut parte din Ungaria, membră a
dualismului austro-ungar. Stăpânirea ungară a fost mai dură, mai abuzivă decât cea austriacă, pentru că a
folosit, pe de o parte, arma deznaţionalizării forţate, iar pe de altă parte, arma maghiarizării brutale. Prin
legile maghiare din 1870 şi 1875 Transilvania a fost reorganizată administrativ-teritorial. Scaunele săseşti
şi autonomia saşilor au fost desfiinţate, iar Universitatea săsească a fost transformată într-o instituţie
culturală. Sighişoara a fost decăzută din statutul de oraş liber regal, echivalent municipiului ungar, la cel
de oraş provincial cu consiliu sau magistratură. Urbea de pe Târnava Mare avea drept de autonomie,
reprezentată prin aleşii locali comunali.

Gheorghe Baltag, "Vlad Dracul/a Sighişoara", în MI, anul XL, nr. 2 (467)- februarie 2006, Bucureşti, pp. 13-16;
A. E. DOmer, op. cit., loc. cit., pp. 284, 286, 325; Dan Ghinea, "Sighişoara", p. 132; Şt. Ştefănescu, op. cit., loc. cit., pp.
151, 156; T. Tcoteoi, 1. Toderaşcu, "Moldova în prima jumătate a sec. XVI", în Istoria Românilor, vol. IV, 2001, pp. 533534; Istoria României în date, p. 71; Dicţionar Enciclopedic, vol. VI, R-Ş, articolul "Sighişoara", Bucureşti, EE, 2006,
p. 414; Susana Andea, Avram Andea, Nicolae Edroiu, "Transilvania în sec. XVII. Domniile principilor", în Istoria
Românilor, vol. V, 1601-171111716, Bucureşti, EE, 2002, pp. 182, 201, 361, 472, 474, 487, 508, 688, 692, 708, 711,
732, 736, 739; Şt. Pascu, Voievodatuţ Transilvaniei, vol. IV, 1989, p. 476.
21
A. Rădu~u. N. Edroiu, A. Andea, .. Populaţie, economie, societate in Transilvania în sec. XVIII", în Istoria Românilor,
vol. VI, 1711-1821, Bucureşti, 2002, EE, pp. 85, 86, 98, 139, 372, 375, 378, 379, 381, 391; Dan Ghinea, "Sighişoara", p.
132; 1. Şoneriu,l. Mac, O. Marcu, Judeţele Patriei. Judeţul Mure.ş, Editura Academiei, Bucureşti, 1973, pp. 93-98.
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În 1880 oraşul avea 8788 locuitori. În timpul Primului război mondial, în august-septembrie 1916,
armata română a eliberat sud-estul Transilvaniei de sub ocupaţia austro-ungară, până la o linie care trecea
pe la E. de Sighişoara. În toamna anului 1918 populaţia săsească a Sighişoarei a participat activ la lupta
pentru unirea Transilvaniei cu Regatul României, în noul cadru politic saşii sperând să le fie reconfirmate
drepturile şi libertăţile din sec. XIX, actualizate şi modernizate la nivelul anului 1920. Astfel, Ia 8 ianuarie
1919 Comitetul Central Săsesc, reunit la Mediaş, a adoptat şi a publicat o Rezoluţie prin care şi-a exprimat clar şi ireversibil adeziunea la hotărârea de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 191822 .
Învăţământul, ştiinţele, cultura au cunoscut o evoluţie specifică dezvoltării societăţii săseşti din
Transilvania, în general, din Sighişoara, în particular. Astfel, şcoala primară din urbea de pe Târnava
Mare a fost înfiinţată pe la mijlocul sec. XIV, absolvenţii ei studiind ulterior Ia Universitatea din Viena,
conform registrelor matricole din perioada 1377-1530, când au fost amintiţi 57 de studenţi sighişoreni şi
alţi 2 profesori universitari. Şcoala din Sighişoara a fost amintită documentar pentru prima dată în 1522,
fiind condusă de un baccalaureus rector, ceea ce presupune un grad superior de organizare, probabil gimnasium. Giovanandreea Gromo, prin 1564-1567, descriind Sighişoara, a amintit despre şcoala de pe Dealul
Cetăţii, cu profesori eminenţi şi cu elevi silitori, întreţinuţi de comunitatea orăşenească. Un recensământ
al şcolilor săseşti rurale din 1500 a înregistrat 18 instituţii educative în scaunul Sighişoara, în satele
vecine urbei de pe Târnava Mare. În secolul XVII activitatea şcolii, profesorilor şi elevilor a continuat, cu
progrese sau involuţii, în funcţie de evoluţiile politice, războaielor şi epidemiilor de ciumă. De exemplu,
rectorul gimnaziului era remunera! cu 80 de florini pe an. Biblioteca gimnaziului deţinea 148 de cărţi,
prin 1660, când a fost întemeiată de rectorul şi istoricul Martin Kelp. În 1709 gimnaziul avea doar 7 elevi,
datorită puseului de ciumă din acelaşi an. Tinerii saşi sighişoreni au studiat la universităţi germanofone,
cei care se reîntorceau pe meleagurile târnăvene devenind liber-profesionişti sau preoţi la bisericile din
regiune. În 1783 gimnaziul din Sighişoara era pe lista celor 5 instituţii şcolare săse~ti din Transilvania,
având o blibliotecă centenară, în continuă dezvoltare numerică, tematică, didactică. In 1807 în districtul
Sighişoara existau 3 şcoli confesionale ortodoxe româneşti. În aprilie 1904 s-a înfiinţat la Sighişoara
Seminarul evanghelic săsesc de fete 23 .
În perioada interbelică saşii din Transilvania au făcut parte din Regatul României Mari. La 6 noiembrie 1919 s-a înfiinţat la Sighişoara Partidul German din România, prin fuzionarea organizaţiilor politice ale saşilor şi şvabilor, care a militat pentru promovarea intereselor complexe specifice ale minorităţii
germane din România. După Marea Unire din 1918 saşii din Transilvania au rămas minoritari în România, statut complex care le-a convenit acestora mai bine, deoarece se bucurau de mai multe drepturi şi
libertăţi, comparativ cu perioada 1867-1918, când a făcut parte din Ungaria, membră a monarhiei dualiste
austro-ungare. Partidul German din România s-a implicat activ în viaţa politică interbelică a României,
participând în alianţă politică cu partidul guvernamental, indiferent de orientarea politică, la opt tururi de
alegeri parlamentare, acţionând şi la guvernare. În 1920, Sighişoara avea 11.561 locuitori, repartizati etnic
astfel: români: 3428; unguri: 2253; germani-saşi: 5620- 48,6%; evrei- 204; alţii: 56. În acelaşi an, 1920,
populaţia urbană din jud. Târnava Mare (reşedinţă: Sighişoara) număra 21.685 persoane, din care saşi 10.3/1 - 47,5%. Demografic, minoritarii germani (saşi, şvabi) reprezentau în 1930 doar 4,1% din
populaţia României, numărând 5,3% la oraş şi 3,8% la sat. În perioada 1919-1938, Sighişoara a fost reşe
dinţa judeţului Târnava Mare, între 1938-1940 judeţul şi reşedinţa amintite au făcut parte din ţinutul Alba
Iulia. Între septembrie 1940 - octombrie 1944 Sighişoara a rămas sub administraţie româneasc!i, graniţa
diktatului de la Viena (30 august 1940) trecând pe la 35 km E.-N.-E. de oraşul de pe Târnava Mare. Sighişoara a făcut parte din Regiunea Mureş, între 1950-1952, din Regiunea Autonomă Maghiară, între 19521968, din judeţul Mureş, din 1968 -până astăzi. Din punct de vedere economic, Sighişoara a fost un mic
centru industrial, principalele ramuri producătoare fiind: prelucrarea lemnului - celuloză - hârtie, textilă,
materiale de construcţii, alimentară. Saşii sighişoreni, reprezentând în perioada interbelică jumătate din
populaţia urbei, au editat diferite periodice în limba germană: Der vierte Sachsentug- 1919 (Al patrulea
cotidian săsesc), Schăssburger Zeitung- 1919 (Gazeta sighişoreană), Gross Koklen Bote- 1919-1929... (Vestitorul Târnavei Mari), Amtsblatt der Grosskokler Komitates - 1920-1924-... (Buletinul Oficial al
Comitatului Târnava Mare), Jugendbundblatt- 1922-1929-... (Ziarul Asociaţiei de Tineret). Concitadinii
maghiari au publicat Szinhaz Elet- 1922 (Cronici Teatrale), iar cei evrei: Judenbundblatt, 1921-192424
22
L. Gyemănt, "Transilvania (1821-1848)", în Istoria Românilor, voi. VII-I, 1821-1878, p. 167; Istoria României in
date, pp. 162, 182; A. Iordache, I. Agrigoroaiei, "România in anii Primului război mondial. Marea Unire din /9/8",
în Istoria Românilor, voi. VII-2, 1878-1918, Bucureşti, EE, 2003, pp. 423, 526.
23
Sighişoara, ghid turistic, p. 52; Ovidiu Mureşan, "Cultura saşilor transilvăneni", în Istoria Românilor, voi. V, 2003, EE,
pp. 929, 930, 932, 934, L. Gyemănt, O. Mureşan, "Cultura saşilor transilvăneni", în Istoria Românilor, voi. VI, EE, 2002, pp.
844,851, 859; Şt. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, voi. IV, 1989, pp. 361,377, 379; Istoria Romăniei in date, 2007, p. 2%.
24
I. Agrigoroaiei, I. Scurtu, "Majoritari şi minoritari in România interbelică", în Istoria Românilor, voi. VIII, 1918www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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(Ziarul Asociafiei Evreilor).
În perioada 1940-1944, minoritatea germană (saşi, şvabi) a fost organizată legal în Grupul Etnic
German din România şi reprezentată politic de Partidul Muncitoresc Naţional - Socialist German din
România, după model nazist. Structura teritorială a GEGR cuprindea 14 cercuri teritoriale, unul dintre cele
mai importante fiind Schăssburg (Sighişoara). După 23 august 1944, armata română a anihilat trupele
germane din Sighişoara, continuând ulterior ofensiva militară pentru eliberarea completă a Transilvaniei
de sub ocupaţia germană-ungară. În noiembrie 1944 naziştii au paraşutat în Transilvania grupuri de legionari fanatici şi saşi/şvabi prohitlerişti, pentru a desfăşura acţiuni de sabotaj în spatele frontului româno/
ruso-germano/ungar. Astfel, lângă Sighişoara a activat, până în februarie 1945, o echipă de sabotaj
condusă de însuşi Andreas Schmidt, fostul conducător al GEGR. În campania electorală pentru alegerile
parlamentare din 19 noiembrie 1946, membrii PNŢ s-au reorganizat la nivel local, la Sighişoara desfăşu
rându-se adunarea judeţeană din jud. Tâmava Mare şi stabil indu-se strategia electorală locală25 •
Începând cu 1948, Sighişoara a traversat toate etapele instaurării socialismului în România: nationalizarea şi etatizarea mijloacelor de productie şi a băncilor, industrializarea forţată, electrificarea, urbanizarea
pe criterii comuniste, îndoctrinarea stalinistă-ceauşistă etc. La acestea s-au adăugat plecările succesive ale
saşilor sighişoreni în Germania federală, care au pus sub semnul întrebării integritatea şi personalitatea
arheologică a clădirilor seculare din oraşul vechi al Sighişoarei 26 • Din 1990, Sighişoara a început procesul
complex sinuos, de revenire la societatea democratică, cu toate avantajele, dar şi dezavantajele acestui
model de organizare şi manifestare a comunităţii umane la pragul dintre milenii.

SIGHIŞOARA,

THE CITY-MUSEUM. HISTORICAL PAST
ANO TOURIST OPPORTUNENESSES
(Summary)

In the first part of his article, the author analyses the main moments of Sighişoara's historical
past, from XII-th to XX-th centuries. The city of Sighişoara, built on a hill overlooking the Tâmava Mare
River by Saxon Colonists in the second half of the XII-th century ( 1191 or 1198), with the first
documentary attestation in 1280. The old city walls (XIV-th- XVI-th centuries) enclosed the Citadel Hill
for a length of 920 m. They werw formerly fortified with redoubtable bastions and fourteen defensive
towers, of which nine survive ti li today. The citadel was inhabited above ali by craftsmen, who had the
duty to support the church financially and of man the city defences. The towers werw thus named after
the guilds responsible for them. In present Sighişoara, we can see the Tanners', Ropers', Butchers',
Skinners', Tailors', Cobblers' and Iron-smiths' towers. The important places and buildings in Sighişoara
citadel there were: Clock Tower, Central Square, Tower Square, Church of the former Dominican
Monastery, Venetian House, Vlad Dracul House, Steg House, Scholars' Stair, Gothic Church on the Hill,
some mediaeval narrow streets etc. The mediaeval citadel of Sighişoara had around 150 old houses, most
of them than 300 years old. We can, with a little imagination, reconstitute a number of aspects of
mediaeval everyday life. In any case, for the space of three days every year, usually in the last week of
July, Sighişoara retums to the Middle Ages: knights in shining armour compete in jousts, witch trials are
held, ladies in mediaeval garb appear as if from nowhere, minstrels sing their ballads, there are
improvised theatrical performances on every street comer, and many other spectacles ... So, Sighişoara,
the citadel and the city founded by the Saxons in the second half of the XII-th century, is sti li very much
alive ...
1940, Bucureşti, EE, 2003, pp. 56-61; Dan Ghinea, "Mureş", p. 214; Istoria României în date, 2007, pp. 523, 531,
563, 598; Minorită{ile nafionale din România. Documente, coordonate de Ioan Scurtu, Liviu Boar, Bucureşti, 1995,
1996, 1999,vol.I, /9/8-/925,pp.241,302,306,455,458,463,464,476,645,651, 749,753,759,762,768,770, 777;
voi. Il, 1925-183/, pp. 90, 91, 96, 329, 388,395, 398,411, 412; voi. III, 193/-1938, pp. 325,327, 329, 330, 338, 346,
348, 350, 351, 475, 476.
25
Cristian Scarlat, "Germanii din România (/940-/947) ";Alexandru Duţu, "Campania din Vest (1944-1945) "; D. C.
Giurcscu, "România în /946", în Istoria Românilor, voi. IX, România în anii /940-1947, Bucureşti, EE, 2008, pp. 317,
474,619,741.
26
Istoria României în date, 2007, pp. 360,564,659,665.
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Foto nr. 1
Cetatea de Sus şi Oraşul de Jos în sec. al XVIII-lea
din Academia Ro m â nă , Istoria Românilor, voi. V, Editura E n cicloped ică ,

Sighişoara:
(preluată

Bucureşti ,

Sighişoara:

2003 , p. 739)

Foto nr. 2
Cetatea de Sus şi Turnul cu Ceas, privite dinspre Podul peste Târnava Mare
(stampă din secolul XVIII)
din Academia Română, Istoria Românilor, voi. VIUl,
Editura Enciclopedică , Bucureşti , 2003, p. 743)

(prel u ată
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Foto nr. 3
în secolul al XIX-lea , imagine dinspre Vest: de la dreapta la stânga: Turnul Frânghierilor, Biserica
Evanghelică din Deal, Turnul Măcelarilor, Turnul Cojocarilor
(p re lu ată din Ştefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, voi. 11, Editura Dacia, C luj -Napoca, 1979, p. 176/X 1)

S ighişoara

Sighişoara: Piaţa Cetăţii
(pre lu ată

Foto nr. 4
(Burgplatz)- imagine de la începutul secolului al XX-lea

din Emi l Giurgiu, Sighişoara, Editura Sport-Turism,

Bucureşti,

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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SECTIUNEA a III-a
EPOCA MODERNĂ
Nicoleta Delia VIERU
Paul-Narcis VIERU

COMPONENTELECADRULUINATURALŞIROLULLORÎNPROCESUL

DE UMANIZARE A TERITORIULUI MUNICIPIULUI

BOTOŞANI

Cadrul natural este un factor de mare importanţă în procesul de formare şi dezvoltare a oraşului,
valorificarea acestuia a avut loc în funcţie de specificul condiţiilor sociale-economice din perioadele
istorice. Importanţa cadrului natural în studiul oraşului rezidă din faptul că apariţia şi dezvoltarea lui a
ţinut cont în primul rând de condiţiile de relief, apoi de condiţiile geologice, hidrologice şi climatice.

însă

Poziţia geografică şi importanţa

acesteia în accesibilitatea

urbană

Municipiul Botoşani este poziţionat în partea de nord-est a ţării, la 476 km distanţă faţă de
pe calea ferată şi 429 km pe şosea, fiind străbătut de meridianul de 26° 41 'E şi de paralela de
47° 44'N. În cadrul judeţului, a cărui reşedinţă este, municipiul Botoşani se află în partea de vest a
acestuia, la convergenta drumurilor naţionale DN 28B: Târgu Frumos-Hârlău-Botoşani şi DN 29B:
Suceava-Săveni-Manoleasa şi DN 290: Botoşani - Ştefăneşti, a drumului judeţean DJ 296 şi drumului
comunal DC 61. Municipiul se află pe o cale ferată secundară, deficitară, care se ramifică din magistrala
feroviară Bucureşti-Suceava. O dată cu apariţia ei oraşul a rămas izolat, prin Vereşti realizându-se
principalele legături feroviare cu oraşele mari ale Moldovei şi ale ţării (figura nr.l ).
Bucureşti

Figura nr.l
Raporturile spa\ialc dintre municipiul

Botoşani şi reşedintele

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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Din punct de vedere fizico-geografic, municipiul este situat în zona de contact dintre dealurile înalte
de pe stânga văii Siretului, în vest, şi aceea a dealurilor joase ale Câmpiei Moldovei, ce se întinde spre est
(figura nr. 2). O ghirlandă de sate marchează contactul dintre cele două zone de relief diferit: Cristeşti,
Văculeşti, Brăeşti, Leorda, Curteşti, Costeşti, Copălău, Flămânzi. În apropierea acestei limite geografice, pe
un platou de o remarcabilă netezime (uşor înclinat de la 200 m în nord Ia 160 m în sud), s-a format oraşul
Botoşani. Vatra, acestuia s-a extins treptat spre nord, până dincolo de satul Popăuţi, înglobat în oraş, ajungând în prezent până pe dealul Cătămărăşti, iar la sud, până pe valea Teascului. În partea de nord a municipiului se găseşte bazinul râului Sitna (atluent al Jijiei), cu atluentul său Luizoia, iar la sud bazinul
pârâului Dresleuca.
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Figura nr. 5
Principalele diviziuni de relief (şi de complex geografic) din judeţul
(după Tufescu V., 1983)

Botoşani

Pe continent, teritoriul se află situat "la răscrucea drumurilor de veche circulaţie europeană ce
puneau în legătură Marea Baltică cu Marea Neagră, Mediterana şi Constantinopolul, Europa Centrală de
Crimeea şi Marea Neagră "1. Aşezarea urbei a fost Ia un punct de legătură favorabil cu marile drumuri
comerciale ale Moldovei medievale2 : Drumul tătărăsc de-a lungul Nistrului care lega Liovul de portul
genovez de la Caffa (Crimeea) prin Hotin, Dorohoi, Iaşi, Tighina, Cetatea Albă, având o ramificaţie spre
Suceava-Cernăuţi, ce se desprindea la Botoşani; Drumul Moldovenesc (drumul Siretului) care prin
Cernăuţi şi Siret tăcea legătura cu centrele genoveze de comerţ de Ia Chilia, Cetatea Albă şi Caffa,
precum şi cu principalul centru de comerţ ce asigură legătura cu Levantul, care va deveni, începând cu
secolul al XIV-lea, Galaţi; dinspre nord, nord-vest, de-a lungul liniei de contact dintre Dealurile Siretului
şi Câmpia Moldovei, era Drumul Mare al Liovului (Lvov), care mai departe ajungea până la Cracovia şi
Danzing (Gdansk); către sud, sud-est, pornea un alt drum mare, Drumul Hârlăului, care trecea prin Cotnari,
Belceşti, Budăiul Frânceşti spre Iaşi, iar de aici mergea mai departe, spre oraşele-port de pe ţărmul
apusean al Mării Negre şi de la Dunărea de Jos; Drumul Mare al Dorohoiului legat prin Hotin cu
Cameniţa şi prin Cernăuţi cu Sneatin, ajungând la Botoşani prin Brăieşti, Leorda, Cătămărăşti3 .
I.V. Prăjinaru (2004)- Târguri/e din judeţul Botoşani in cadrol comerţului Moldovei, Editura Quadrat, Botoşani.
Eugenia Greceanu (1981 )-Ansamblul urban medieval Botoşani, Editura AIA, Bucureşti.
3
E. Diaconescu," Vechi drumuri moldoveneşti", în Lucrările Societăţii Geografice" Dimitrie Cantemir", Il, Iaşi, 1939.
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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La Botoşani, aceste căi se întâlneau cu drumurile care coborau din Carpaţi pe Ia Câmpulung şi
Gura Humorului, treceau prin Suceava, apoi peste apa Siretului şi prin Şaua Bucecii, peste culmea înaltă
de pe stânga acestui râu, îndreptându-se spre est, către podurile de peste Prut şi spre oraşele de dincolo de
Siret. Având legături directe cu Dorohoi, Cernăuţi, Siret, Suceava, Iaşi, pe văile Sitnei, Miletinului, Jijiei
şi cu Ştefăneştii (care până în veacul al XVII-lea a fost un principal vad de trecere a Prutului şi un târg
important, legat direct de Cameniţa, Soroca şi Iaşi). La această răscruce mare de drumuri s-a impus ca o
necesitate un loc de popas şi de schimb, care a contribuit Ia dezvoltarea centrului urban 4 .
Constituţia geologică şi potenţialul

resurselor subsolice

Structura geologică este caracteristică unităţii geologice denumită Platforma Moldovenească,
din două etaje: etajul inferior, reprezentat de un fundament foarte vechi constituit din roci cristaline
cutate, precambriene şi etajul superior, reprezentat de roci sedimentare vechi paleozoice, mezozoice,
necutate, acoperite de o cuvertură subţire de formaţiuni cuaternare 5. Compoziţia litologică a terenului este
specifică stratificaţiei generale a teritoriului de referinţă. Roca de bază este reprezentată de mame,
marnocalcare, calcare eolitice şi gresii calcaroase friabile, care însă sunt lipsite de acumulări de apă
subterană. Depozitele acoperitoare sunt constituite pe o grosime de maximum 15 m din straturi de vârstă
cuaternară, neconsolidate sau slab consolidate, umede, saturate, compresibile, reprezentate prin6 :
- argile marnoase, galben-verzui, cu intercalaţii de nisip, care se interfaţează cu roca debază
stratificată, rigidă şi având plasticitate redusă;
-urmează o argilă, local cu intercalaţii nisipoase acvifcrc 7 ;
- la baza solului sau după caz a stratului de umpluturi anorganice/organice, există un complex de
argile prăfoase sau prafuri argiloase cafenii-gălbui, macroporice, loessoide de 3-5 m grosime,
foarte comprcsibile, uneori nisipoase;
- umpluturi neomogene, neconsolidate, de origine anorganică (resturi de la demolări, nisip, moloz)
sau organice (deşeuri menajere, lemnoase, industriale, agricole).
Aparent este o monotonie de roci, însă în realitate aproape toate prezintă utilităţi pentru construcţii, olărit şi pentru formarea unor ape freatice îndestulătoare. Din punct de vedere seismic, teritoriul
studiat se află în zona de influenţă a cutremurelor de tip moldavic cu hipocentrul în zona Vrancea, la
adâncimi de 90-150 krn şi se încadrează în zona seismică de calcul "E". În zonă s-au resimtit o serie de
seisme care nu au înregistrat o intensitate mai mare de 4 grade.
Ca sistem de fundare, rezultă că, în majoritatea cazurilor construcţiile din această zonă au fundaţia
direct în stratul de pământ natural, iar în zonele unde s-au depistat beciuri sau umpluturi mari, acestea
trebuie plombate în prealabil. Imediat ce construcţiile au ajuns la nivelul terenului, este necesară
executarea umpluturilor în jurul fundaţiilor, numai cu loess, selectat din săpătură (sau adus din depozit),
compactat în strate elementare de 15-20 cm grosime până la obţinerea unui grad mediu de compactare de
92%. Având în vedere natura terenului de fundare, cât şi caracteristicile speciale ale zonei (umpluturi
mari, existenţa beciurilor şi a hrubelor suprapuse pe 2 nivele de adâncime), se recomandă instituirea unui
program de urmărire a comportării construcţiilor prin metode topografice8 .
În ceea ce priveşte resursele subsolului, fiind alcătuită în întregime din formaţiuni sedimentare,
această zonă nu se remarcă prin bogăţia unor resurse minerale de prim ordin. Există totuşi unele roci utile
exploatate ca materiale de construcţii: pietrişuri pentru mortare sau pentru şosele, nisipuri obişnuite, intercalate între argile sarmatice, balast, argile utilizate pentru trebuinţe gospodăreşti, precum şi pentru olărit etc.
formată

Favorabilitatea reliefului pentru locuire
Accesibilitatea naturală este un indice complex care, împreună cu zonalitatea funcţională, exprimă
calitatea de fond în cadrol uneifiŞe generale de analiză a calităţii ambianJei urbane (Irina Ungureanu, 2003).
Dealurile din vecinătatea oraşului fac parte din Podişul Sucevei - în partea de vest sectorul mai
scund, cu înălţimi în jur de 300 m, cunoscut în literatura de specialitate sub numele de Şaua Bucecii. La
est de dealurile înalte de pe stânga Siretului se întinde o zonă joasă, Depresiunea Botoşani-Dorohoi, cu
V. Băican (1987), ,.Drumurile Moldovei în sec al XVIII-lea", în AŞU/.
Pierrc Jeanrenaud, Geologia Moldovei Centrale între Siret şi Prut, Editura Universităţii "Al.I.Cuza", l~i, 1995.
6
Gh. Bâgu, Geologia Moldovei. Stratigrafie şi considera/ii economice, Editura Tehnică, Bucureşti, 1984.
7
De menţionat cii aceste argile pot fi situate foarte aproape de suprafaţa topograficii, la 1-1 ,5 m adâncime, ca de exemplu
pe marginile platoului pc care este amplasat municipiul Botoşani.
8
Primăria Municipiului Botoşani (2005)- Plan Urbanistic Zonal. Regulament Zonal de Urbanism-Centrul Istoric Botoşani.
4

5
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dealuri ce ating abia 200 m, iar văile sunt largi şi de mică adâncime. În zona Unţeni-Corlăteni, dealurile se
înalţă până la 230 m, iar în partea de sud-est, în zona Cozancea, ele ating 264 m. În acest cadru regional,
platoul pe care este situată vatra oraşului Botoşani prezintă o remarcabilă netezime, fiind un plan foarte
uşor înclinat de la nord-vest spre sud-est (200-160 m), înclinare conformă cu cea a profilului longitudinal
al reţelei hidrografice (figura nr. 3).

Legenda

Figura nr. 3
Modelulnumerie al teritoriului - Sectorul

Botoşani

Fragmentarea verticală medie a reliefului este de 30-40 m (diferenţa dintre altitudinea medie a
marginii platoului şi cea a talvegului văilor) şi are valori mai mari pe versantul stâng al văii Dreslucăi , în
partea de sud-vest a oraşului. Panta medie este de 17° cu diferenţe mari între pantele de pe interfluviul
Sitna şi Dresluca în medie 1-3°, iar cele ale versanţilor ce mărginesc interfluviul între 10-35° (figura nr.
4). Ca şi în cazul fragmentării verticale, valorile cele mai mari caracterizează versantul drept al
Dresleuc ă i , dar şi pe cel drept al Sitnei şi al Luizoaiei (pe sectorul consecvent din nord-vestul oraşului); în
schimb, în cazul porţiunilor subsecvente ale văii Luizoaiei, pantele mai accentuate sunt pe versantul drept.
Rezultă astfel o fragmentare a reliefului cu valori mici pe platoul sculptura! şi valori mari pe versanţii
acestuia. Terenurile cu o favorabilitate medie şi scăzută pentru locuire au constituit o barieră naturală
pentru extinderea oraşului, în ciuda evoluţiei spontane sau sistematizate a intravilanului. În această
categorie intră în primul rând zonele situate în albia majoră a rârâului Sitna, Luizoaia, Dresleuca şi
Teascu şi zonele de formare a torenţilor . Cei mai puţin favorabili locuirii sunt versanţii abrupţi afectaţi de
procese geomorfologice active: sudul cartierului Bucovina, Puşkin, estul cartierului Tudor Vladimirescu,
cartierul Luizoaia, unde sunt localizate locuinţele individuale. Zona de platou este ocupată de cartierele
rezidenţiale, iar partea de nord-est cu altitudini de peste 170 m aparţine platformei industriale.

Legenda

--·Figura nr. 4
Harta pante lor - Sectorul

Botoşani
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cont de contextul local şi de datele avute la dispoziţie , în analiza favorabilităţii naturale
pentru locuire a sitului, ne vom referi la accesibilitatea reliefului, luând în considerare caracteristicile majore
(altitudine medie, energie de relief), caracteristicile reţelei hidrografice (ierarhia râurilor, prezenţa contluenţelor). Am căutat să identificăm ariile vulnerabile manifestării unor procese geomorfologice contemporane, dar şi mecanismele sau cauzele producerii lor, să monitorizăm evoluţia proceselor, să perimetrăm aria
impactului. Alunecările de teren, de pe teritoriul analizat, sunt alunecări reactivate (se manifestă în lungul
unor comişe de desprindere preexistente, deci în amplasamente afectate de alunecări anterioare). Din punctul
de vedere al configuraţiei deluviului de alunecare, deplasările de teren sunt monticulare şi în trepte.
În limita teritoriului administrativ al municipiului au fost identificate şi inventariate următoarele
areale cu alunecări de teren 9 (fig. nr. 5):
- zona Mecanica S.A. - A/cor S.A. (in NV); alunecarea este situată într-o zonă cu energie mare de
relief, favorabilă ravenării şi formării torenţilor în perioadele cu precipitaţii bogate. În aprilie 1980
alunecarea a fost activată ca urmare a construirii drumului ocoli tor. Aceasta are o suprafaţă de 230.000 m2
şi afectează parţial drumul Ocolitor Sud-Vest;
- ieşirea de pe DN 29 spre Suceava (în YJ; alunecarea a fost declanşată în condiţii asemănătoare
celei anterioare în anul 1978, în urma excavaţiilor şi nivel ări lor pentru DN 29, a procesului de îngheţ-dez
gheţ şi a depozitelor argiloase. Alunecarea are 125.000 m2, efectele negative resimţindu-se asupra reţelei
de transport DN 29 Suceava pe 1,2 km. Spre deosebire de celelalte zo ne afectate, s-au realizat lucrări de
stabi lizare a versa nţilor, modificarea geometriei pentru asigurarea scurgerii apei, realizarea unui dren, iar
7 ha au fost plantate cu arbori;
- Cimitirul Pacea (in SSV la ieşirea spre Cur/eşti); este o alunecare reactivată în aprilie 1998 datorită
atât condiţiilor naturale: umezire din izvoare de coastă. băltiri şi ravenare, cât şi cauzelor antropice: construcţii, terasarea terenului agricol neînsoţită de lucrări de drenaj şi de refacere a reţelei edilitare. Suprafaţa
alunecării este de 2050 m 2 şi au fost afectaţi 150 m din strada M. Kogălniceanu, ·iar reţe l ele tehnico-edilitare prezintă un risc iminent;
ieşirea spre laşi pe DN 288 (În SSE) ; este o alunecare activată în aprilie 1975 prin procese de
ravenare şi umezire din cauza izvoarelor de coastă . Suprafaţa alunecării depăşeşte limita teritoriului admi ni strativ al oraşului, iar în intravi lan afectează 417.500 m2;

Schiţa

Figura nr. 5
principalelor zone expuse la riscuri naturale (sursa PUG, 1997-

Botoşani)

- Stafia Radio - Strada Petru Rareş - Strada Ion Creangă (in SE); alunecarea s-a reactivat în mai 1979
ca urmare a repetatelor cicluri de îngheţ-dezgheţ, a stagnării apelor pluviale şi a stării de deteriorare în
care se află reţeaua de canal iza re;
- Cartient! Tulbureni - Pârâul Teascu (in SE); alunecarea are o suprafaţă de 450.000 m 2, reactivarea
9

Primăria Municipiului Botoşani ( 1998) - Plan Urbanistic General, Botoşani.
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s-a produs ca urmare a repetatelor cicluri de gonflare-contracţie şi a încărcării versanţi lor cu construcţii;
-Strada Parcul Tineretului- Drumul Tătarilor (În E); alunecarea are o suprafaţă de 616.600 m2 ,
deplasarea de teren a fost reactivată în martie 1977 ca urmare a eroziunii, a acţiunii torenţilor şi a umezirii
teritoriului şi nu a produs până în prezent pagube;
- C.F. Botoşani- Leorda- zona MAPN (În NE); alunecarea are o suprafaţă de 45.000 m2 . Este o alunecare reactivată în zonele de băltire ale Luizoaiei, fenomen ce a determinat saturarea depozitelor deluviale;
- Strada Împărat Traian - Hatman Arbore (În N); alunecarea a fost reactivată în martie 1974 şi
ocupă o suprafaţă de 602.500 m2• Dintre cauzele naturale se remarcă acţiunea torenţilor şi saturarea în apă
a depozitelor deluviale, iar dintre cele antropice canalizarea şi instalarea conductelor de apă, dar şi sistematizarea pe verticală a blocurilor pentru locuinţe.
Prezenţa ariilor cu disfuncţii teritoriale condiţionate de procesele geomorfologice, reprezintă un
domeniu de studiu privilegiat pentru geomorfologi. Noi am căutat să identificăm ariile vulnerabile manifestării unor procese geomorfologice contemporane dar şi mecanismele sau cauzele producerii lor, să monitorizăm evoluţia proceselor şi să perimetrăm aria impactului.
Există sectoare construite, în care alunecările de teren au condiţii favorabile de reactivare sau amplificare şi pot conduce la pierderea echilibrului actual sau distrugerea construcţiilor, ca de exemplu porţiuni
din drumul ocolitor, blocurile de locuinţe şi infrastructura de transport aferentă de pe strada Mihail Kogăl
niceanu sau de pe strada Împărat Traian. Construcţiile de locuinţe cu parter sau parter + 1E amplasate pe
versanţi instabili au fisuri şi crăpături, ce pot evolua în cazul activării alunecări lor de teren. În această situaţie sunt construcţiile din cartierul Tulbureni (partea nordică), zona Parcului Tineretului, Drumul Tătarilor
etc. Se impun măsuri de limitare a extinderii oraşului în zonele cu risc natural foarte ridicat şi realizarea
lucrărilor tehnice corespunzătoare. Bazinele de recepţie ale torenţilor activi din vecinătatea zonelor cu
alunecări de teren nu sunt regularizate şi favorizează accelerarea fenomenelor de instabilitate a versanţi lor
concomitent cu adâncirca ravcnelor respective. Pantelc mari fac ca, în jurul platoului pe care este situat
municipiul Botoşani, să se formeze ravene adânci cu transport masiv de material în perioada ploilor şi
depunerea aluviunilor la baza versantului (conuri de dejecţie) şi în cele patru cursuri de apă permanentă.
În anumite sectoare din teritoriul intravilan: sectorul nordic, sectorul central, centrul comercial vechi, se
produc tasări, care determină fisurarea construcţiilor, avarierea conductelor şi a colectoarclor de canalizare,
degradarea drumurilor şi a platformelor de depozitare.

Caracteristici meteorologice şi climatice generale şi locale
În general, clima unui oraş este generată de factorii climatogeni specifici zonei respective. În amă
nunt însă, oraşul introduce o serie întreagă de modificări pe arealul său, creându-şi un climat propriu, cu
caracteristici distincte. Astfel oraşele îndeplinesc o importantă funcţie climatogenă . .. Aceasta funcţie este
cu atât mai deosebită cu cât oraşul este mai mare, are o structură urbană complexă, o .funcJie economică
mai intensă (În special, industrială) şi este amplasat pe un relieffragmentat" (El. Erhan, 1979).
Chiar dacă în oraşul Botoşani, la ora actuală, industria nu este foarte dezvoltată, în comparaţie cu
alte centre industriale, totuşi poluarea există şi nu este numai locală, o mare parte provenind din poluarea
transrrontalieră. Clima municipiului Botoşani este temperat-continentală cu accentuate nuanţe excesive;
aceste caracteristici se datorează, în primul rând, influenţei directe a maselor de aer continental, de origine
asiatică care, în general iarna, sunt uscate şi reci, iar vara sunt calde sau chiar foarte calde şi uscate. În
această zonă cu altitudinea medie de 160m, clima este determinată în principal de interferenţa a două cârnpuri barice: anticiclonul Siberian şi ciclonul Azoric. Din acest motiv, starea vremii din zona municipiului
are frecvente schimbări în funcţie de predominanţa unuia sau altuia dintre aceste câmpuri barice.
Radiaţia solară totală la Botoşani are valoarea de 108,64 kcaVcm2/an, dar aceasta prezintă variaţii
importante de la an la an datorită circulaţiei maselor de aer şi caracteristicilor termo-hidrice. În timpul
anului, variaţia radiaţiei solare totale este condiţionată, în principal, de mărimea zilei. Această situaţie
permite creşterea radiaţiei începând din ianuarie, când are valori de 3,05 kcal/cm 2/lună şi până spre mijlocul verii (în iulie), când depăşeşte 15 kcaVcm2/lună. Deşi ziua are durata maxima în iunie (15h 55'), radiaţia
solară este maximă în iulie - 15,85 kcaVcm2 - prin asocierea favorabilă a celorlalţi factori de influenţă (insolaţia, nebulozitatea, umiditatea). În a doua jumătate a anului, din august până în decembrie, radiaţia solară
lunară scade continuu. În luna decembrie, durata mică a zilei (Sh 30') ca şi frecvenţa ridicată a sistemelor
noroase sunt elemente caracteristice, specifice stărilor barice ciclonale, ce reduc mult durata de strălucire
a soarelui până la de patru ori faţă de situaţia înregistrată în iulie. Ca urmare, în luna decembrie, în toată
Moldova, radiaţia totală coboară sub 3 kcal/cm2/lună, iar Ia Botoşani valoarea radiaţiei este de 2,20
kcal/cm 2 /lună (V. Băcăuanu, 1968).
·
Modificarea, la suprafaţa unităţii studiate, a factorilor climatogeni în ansamblul lor şi oscilaţia
acestora în timp, determină modul de variaţie a elementelor climei(temperatura, precipitaţiile, vântul etc.)
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Temperatura medie anuală este Ia Botoşani de 8,6° C, cu un grad mai scăzută decât Ia laşi, în sudul
Câmpiei Moldovei (9,6°C) şi cu peste două grade mai scăzută decât la Bucureşti - Filaret (10,9°C). Pe
fondul unei dinamici atmosferice cu un grad mare de variabilitate în timp, în anii cei mai reci temperatura
medie a aerului la Botoşani a coborât până la aproape 6°C (6,8°C, în anul 1940), iar în cei mai călduroşi
ani, a urcat până la 14,4°C în anul1998 10 .
În timp de un an temperaturile medii lunare se înscriu pe o curba ascendentă în prima parte a anului, cu un maxim în luna iulie (20, 1oq, după care curba de variaţie devine descendentă coborând până la
un minim din luna ianuarie (-3,7°C). Unda de evoluţie a temperaturilor medii lunare este dispusă aproape
simetric, de o parte şi de alta a unei axe imaginare ce ar traversa prin mijloc luna iulie, în aşa fel încât,
regimul temperaturii din ianuarie-iulie reprezintă opusul celei din perioada iulie-ianuarie. Amplitudinea
medie anuală ce exprimă contrastul de temperatura dintre vară şi iarnă este de 23,8°C, aceasta valoare
constituie o indicaţie a continentalismului termic al climatului din oraşul Botoşani. Pentru regiunea
studiată, amplitudinile medii lunare au cele mai mari valori iarna în luna ianuarie (peste 20°C), sub
impulsul advecţiilor maselor de aer cu diferite origini, iar cele mai mici vara, în lunile iulie-august, când
coboară sub I5°C, acum variaţia caracteristicilor termice ale maselor de aer fiind mai mică. Temperatura
maximă absolută înregistrată pe raza municipiului Botoşani a fost de 39,4°C, iar minima absolută de 30,2°C. Data medie a apariţiei primului îngheţ la sol este Il octombrie, iar data medie a ultimului îngheţ
de primăvară este 24 aprilie. Durata de strălucire a Soarelui însumează la Botoşani 1918,5 ore anual
(57591 ,2 zecimi), din care 70%, respectiv 1350 ore, se realizează în lunile aprilie - septembrie, iar în
semestrul rece, datorită creşterii nebulozităţii şi micşorării zilei, valoarea scade la 596 de ore.
Precipitaţiile se caracterizează prin torenţialitate, favorizând reactivarea sau amplificarea proceselor
morfodinamice ce se desfăşoară pe majoritatea versanţilor platoului Botoşanilor, afectând astfel reţeaua
de străzi a cartierelor periferice. Cantitatea medie multianuală de precipitaţii este de 656,3 mm/an,
neuniform repartizată pe luni, ani şi anotimpuri.
Faţă de media multianuală, se observă variaţii destul de însemnate intre anii ploioşi şi cei deticitari ca
precipitaţii. Cantităţile mari de precipitaţii, căzute în decursul anului, apar atunci când activitatea ciclonică a
fost foarte intensă şi de lungă durată (de exemplu, anul 1998 cu 823,7 mm/an), faţă de anii în care a
predominat timp indelungat un regim anticiclonic şi advecţia aerului tropical continental cald şi uscat, cum
s-a întâmplat în anul 1986 când s-au înregistrat doar 323,8 mm/an. Regimul lunar al precipitaţiilor este
influenţat de dinamica maselor de aer, care determină un maxim în anotimpul cald (în iunie cu 83,7
rnmllună) şi un minim în anotimpul rece (ianuarie-februarie cu 22,3 mm/lună). Diferenţa esenţială în cazul
celor două luni se concretizează în valorile mult mai mari ale sumelor lunare de precipitaţii din luna iunie,
comparativ cu luna ianuarie (de peste trei ori). La Botoşani au existat luni în care nu au căzut deloc precipitaţii sau acestea au fost neînsemnate, ca în ianuarie 1936 şi septembrie 1982 (0,0 mm/lună) şi luni în
care a plouat excesiv, de exemplu, în septembrie 1912 - 304,9 mm/lună. Cantităţile maxime de precipitaţii căzute în 24 de ore reprezintă un parametru meteorologic foarte important, care exprimă atât caracterul
continental al zonei studiate, cât şi marea variabilitate a regimului pluviometric. Cele mai mari cantităţi de
precipitaţii căzute în 24 de ore se înregistrează de obicei vara, iar cele mai reduse în lunile de iarnă.
Regimul lunar evidenţiază cantităţi foarte mari în lunile iulie (81 ,2 mm/lună) şi august (80,4 mm/lună) şi
valori dintre cele mai reduse în ianuarie (23,6 rnmllună) şi martie (21 ,3 mm/lună). Ninsori le încep, de
regulă, în prima decadă a lunii noiembrie, iar dispariţia lor are loc la mijlocul lunii aprilie, numărul de zile
cu zăpadă fiind în medie de 62 zile, cu cea mai mare frecvenţă în decembrie, ianuarie şi februarie. La
Botoşani, cea mai timpurie ninsoare s-a produs pe 5 octombrie 1991, iar cea mai târzie pe 28 mai 1970.
Dintre parametrii dinamici, interesează direcţia vânturilor dominante, mai ales pentru amplasarea
obiectivelor industriale. La Botoşani predomină vânturile de NV cu o frecvenţă de 24%, urmate de cele de
SE în proporţie de 16,3%, fapt care a fost parţial ignorat în momentul în care oraşul s-a extins prin construirea zonei industriale, care a fost amplasat tocmai în sensul care bat vânturi le. Aceasta a dus la creşterea
gradului de poluare în interiorul oraşului. Cele mai frecvente vânturi, din nord-vest, au cele mai mari
viteze anuale de 5,0 m/s, urmate de vânturile din sud-est şi vest a căror viteză medie anuală este de 3,8 m/s.
Perioadele de calm atmosferic reprezintă 28% din an, cu un maxim în decembrie de cea 41%. Viteza maximă a vântului a depăşit 35m/s (126kmlh), fapt ce solicită din plin rezistenţa construcţiilor supraterane.
De asemenea, vânturile violente produse în general în cazul unei circulaţii din N şi NV, produc greutăţi în
circulaţie, din cauza faptului că arterele principale sunt rientate spre direcţia principală acestor vânturi.
Landşaftul artificial, care reprezintă o suprafaţă activă, introduce în regimul diurn şi anual al radiaţiei
solare schimbări importante care, împreună cu modificările aduse circulaţiei atmosferice, generează un climat
aparte numit "topoclimat urban" sau .. climă locală a oraşului " 11 . Una din cauzele majore care au dus la
10
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Datele au fost furnizate de Centrul Meteorologic Zonal Moldova, laşi.
S. Ciulache, Omul şi clima, EŞE, Bucureşti, 1980.
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schimbarea climei în oraşul Botoşani este reprezentată de însăşi modificarea suprafeţei şi structurii oraşului,
care în ultimii 50 de ani şi-a schimbat radical "înflţişarea". Dacă în anii 1920-1940 oraşul avea aspectul unui
"târguşor", cu doar 2-3 străzi principale (pietruite) şi cu case cu un singur nivel acoperite cu ţiglă, în prezent
în Botoşani marea majoritate a clădirilor sunt cu 4-1 Onivele, iar reţeaua stradală este puternic dezvoltată.
Această transformare a oraşului a adus cu sine şi o transformare a climei, care, deşi nu este la fel
de evidentă ca în oraşele mari, totuşi, poate fi considerată, alături de ceilalţi factori, "vinovată" de schimbarea climatică survenită. Intervenţia antropică asupra mediului înconjurător şi a ci imei s-a flcut în oraşul
Botoşani, prin creşterea demografică, urbanizare intensivă şi industrializare (acestea sunt printre cele mai
importante cauze locale).
Caracteristicile climatice care pun probleme vieţii urbane sunt:
- perioadele de secetă, care influenţează alimentarea cu apă a locuitorilor oraşului şi creează stări
de disconfort organismului uman;
- furtunile şi ploile torenţiale îngreunează traficul şi pot provoca inundaţii atât pe străzi cât şi în
gospodăriile din cartierele rnărginaşe (revărsări ale apelor de suprafaţă cu scurgere permanentă, crearea
zonelor de băltire temporară sau permanentă care umezesc baza depozitelor deluviale şi favorizează reactivarea alunecărilor de teren, declanşarea fenomenelor de instabilitate datorită activării torenţilor locali,
înmuierea terenului şi pierderea stabilităţii datorită creşterii nivelului hidrostatic ). Există pericolul avarieni construcţiilor hidrotehnice de acumulare a apei situate în amonte de intravilanul municipiului Botoşani;
-viscolul, poleiul şi ceaţa îngreunează circulaţia, provocând uneori pagube materiale 12 ;
- alternanţa îngheţ-dezgheţ reprezintă un factor cu impact negativ, favorizând reactivarea
alunecări lor de teren, distrugerea asfaltului de pe carosabil.

Hidrografia-potenfial şi valorificare
Municipiul Botoşani arc o reţea hidrografică deficitară, din pricina climci continentale şi a solurilor
impermcabile, care reduc cu 2% posibilităţile de infiltrare a apelor metcorice şi cu 17% cea a menţinerii apei
în râuri şi lacuri.

A. Apele superficiale
Apele de suprafaţă cu scurgere permanentă sunt formate din patru cursuri (un râu şi trei pîrâuri),
toate tributare râului Jijia şi care fac parte în totalitate din bazinul hidrografic al Prutului, precum şi patru
lacuri piscicole 13 :
a. Râul Sitna este un afuent pe dreapta al Jijiei, care curge în partea de N şi NE a municipiului. Pe
acest râu s-a amenajat (la 5 km amonte de municipiu) acumularea mixtă Cătămărăşti, pentru atenuarea
viiturilor şi piscicultură, aflată în administrarea Apelor Române. Inundaţiile se produc prin revărsări,
cantităţi suplimentare de apă provenind şi din apa scursă de torenţi în Luizoaia, în zona neamenajată.
b. Pârâul Luizoaia este afluentul de dreapta al Sitnei şi curge în partea de NV şi N a oraşului.
Afluentul principal al Luizoaiei este torentul Alexandrescu, care transportă masiv material aluvionar
dinspre platoul intravilanului spre Luizoaia.
c. Pârâul Dresleuca limitează partea de SV-S-SE, este regularizat în amonte de municipiu până la
acumularea piscicolă Loieşti pe o lungime de 12 km.
d. Pârâul Teascu este afluentul pe stânga al Pârâului Dresleuca; curge în partea de SE şi
antrenează materialele de pe platoul pe care este situat municipiul Botoşani.
Reţeaua hidrografică este consecventă, având orientarea NV -SE, cu excepţia cursului inferior al
Luizoaiei, care se orientează de la vest la est, având un caracter subsecvent, malul drept al acestui sector
caracterizându-se prin pante mult mai accentuate (10-35°) faţă de malul stâng (<7°). Alimentarea acestor
pârâuri se face în proporţie de peste 86% din precipitaţii atmosferice, iar regimul scurgerii variază în timp,
în raport cu cantitatea acestora. Astfel, în cursul anului debitele cele mai scăzute se înregistrează toamna şi
în prima parte a iernii (perioada septembrie-ianuarie), iar cele mai ridicate primăvara (în martie-aprilie),
cu valori de 8-1 O ori mai mari decât precedentele. Regimul de scurgere este unul torenţial, astfel încât
văile acestor râuri au fost parţial amenajate, pentru a diminua riscul inundatiilor.
Apele de suprafaţă cu scurgere nepermanentă sunt reprezentate de torenţii locali care devin activi
în perioadele bogate în precipitaţii sau care sunt generaţi de izvoarele de coastă, având emergenţa Ia limita
Este de remarcat faptul că în timpul viscolclor violente, viteza vântului poate urca până la aproape 200 km/h, caz în care,
de comunicaţie, dar poate provoca şi pagube materiale însemnate. Poleiul
are consecinţe nefavorabile, în special pentru transporturile rutiere.
11
Sursa APM Botoşani.
12

zăpada viscolită şi troicnită blochează căile
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platoului natural, pe care este dezvoltat municipiul Botoşani. Aceşti torenţi favorizează declanşarea
fenomenelor de instabilitate, în special alunecările de teren, fenomenele de eroziune din propriul bazin cât
şi ravenarea şi sculptarea marginilor platoului Botoşani. Apele de suprafaţă stagnante sunt în general
iazuri amenajate, care pot avea un rol deosebit în irigaţii, în atenuarea viiturilor şi dezvoltarea bazinelor
piscicole.Aceste amenajări hidrotehnice reprezintă elemente de peisaj specifice Câmpiei Moldovei,
judeţului şi municipiului Botoşani. Acumularea care pune probleme serioase de inundare în caz de
avariere este acumularea Cătămărăşti pe Sitna, cu un baraj de peste 12 m înălţime şi cu un volum de 14
mii m3 la cota maximă a barajului.

B. Apele subterane
Nivelul hidrostatic al acviferului freatic este situat la adâncimi medii de 1m spre marginile platoului
respectiv de -2, -3 m spre centrul oraşului, cu excepţia zonei sudice şi a celei sud-estice unde adâncimile
pot atinge 3,5-4 m. În perioadele bogate în precipitaţii, adâncimile nivelului hidrostatic au tendinţe de
creştere cu 0,5-1 m. Adâncimea mică la care se află nivelul apei freatice contribuie mai ales în perioadele
cu precipitaţii abundente la mărirea riscului de reactivare sau amplificare a proceselor morfodinamice.
Apele subterane de adâncime se află de regulă sub presiune, ceea ce explică specificul lor ascensional, fiind
interceptate în foraje. Un asemenea strat acvifer a fost intersectat, la Botoşani, la adâncimea de 347 m,
fiind însă puternic mineralizat datorită dizolvării sărurilor conţinute de sedimentul silurian. Astfel, aceste
ape de adâncime au o duritate foarte mare însă nu influenţează reţeaua hidrografică de suprafaţă.
şi

Vegetaţia,

fauna

şi

soiurile- structură, potenţial şi valorificare

Subsistem fundamental al spaţiului urban, al cărui specific este dat de vegetaţie, spaţiul verde reaun echilibru biologic deosebit de complex şi cuprinzător, fără de care integritatea biosferei nu ar
putea exista. Prin intermediul lui se realizează obiectivttl de ameliorare şi armonizare a mediului înconju14
rător, se creează condiţii ambientale propice desfăşurării activităţilor sociale . Oraşul Botoşani este situat
la limita dintre silvostepă, ce caracterizează dealurile scunde de la est şi pădurile de stejari mezofili, ce
acoperă Dealurile Siretului de la vest cât şi zona Cozancea dinspre sud-est.
Silvostepa se diferenţiază ca urmare a acestor condiţii de cea din sudul ţării. În locul pâlcurilor de
stejari termofili (cerul, gâmiţa), apare stejarul pedunculat (Quercus robur) în amestec cu carpenul (Carpinus betulus), ulmul (Ulmus foliacea, Ulmus procera) mai rar cu jugastrul (Acer campestre), cu părul
pădureţ (Pirus pyraster) etc. Dintre arbuştii care se găsesc printre rari şti de pădure, mai caracteristici sunt:
cornul (Cornus mas), sângerul (Cornus sanguinea), păducelul (Crataegus monogyna), porumbarul
(Prunus spinosa) etc. Pajiştile, care au rămas necultivate, se caracterizează prin ierburi: păiuşul (Festuca
vallesiaca), aliorul (Euphorbia steposa) etc15 . Pădurile de stejari mezofili sunt specifice dealurilor din vest,
din sectorul şeii Bucecea. Ele cuprind stejarul pedunculat (Quercus robur) şi gorunul (Quercus petraea) în
amestec cu alte foioase, dar şi arbuşti ca: aJunul (Corylus avellana), lemnul râios (Evonymus verucosa),
păducelul (Crataegus monogyna sau C.oxyacantha) etc 16 . O vegetaţie asemănătoare se întâlneşte şi pe
Dealurile Cozancei, unde se mai păstrează areale forestiere relativ întinse.
Importanţa economică şi ecologică a vegetaţiei naturale este reprezentată prin următoarele: constituie sursa de nutreţuri pentru animalele domestice, habitat şi sursa de hrană pentru animalele sălbatice,
mijloc de prevenire şi combatere a eroziunii solului, mijloc de îmbunătăţire a structurii şi fertilităţii solului.
Remarcabile sunt, de asemenea, grădinile şi parcurile din intravilanul şi centura periferică de spaţii verzi
ale oraşului, care, pe lângă funcţia lor estetico-decorativă, recreativ-distractivă, social-culturală, turistică,
de agrement, igienico-sanitară şi utilitar-economică, au şi o deosebită valoare ştiinţifică didactică prin
calitatea lor de veritabile colecţii vii şi laboratoare în aer liber pentru cercetători, studenţi, elevi 17 . Pe
lângă aceste funcţii mai poate fi menţionată şi cea de moderare a factorilor climatici (microclima zonei în
care se află spaţiul verde, este influenţată în sensul diminuării intensităţii radiaţiilor, modificării repartiţiei
precipitaţiilor şi reducerii importante a cantităţilor de precipitaţii ajunse la sol, scăderii evaporaţiei la sol,
sporirii gradului de umiditate atrnosferică, atenuării intensităţii vântului). În acest sens pot fi menţionate
parcurile "Mihai Eminescu" şi "Parcul Tineretului". Acestea îndeplinesc astfel o importantă funcţie
lizează

urbanistică, antipoluantă, sanitară şi peisagistică.

14

Mclinda Cândca, SpaJiul geografic românesc- organizare, amenajare, dezvoltare durabilă, Editura Economică, Bu2001.
C. Dobrcscu, Gh. Viţalariu, .,Noi contribuţii la studiul vegetaţiei din Moldova", în AŞUI. s. II, Biologie, voi 33, 1987, Iaşi.
16
T. Chifu, C. Mânzu, O. Zamfirescu, Flora şi vegelafia Moldovei, Editura Univ. "Al.!. Cuza", Iaşi, 2006
17
N.Barbu, AL Ungureanu, Geografia Municipiului laşi, Universitatea ,,Al.!. Cuza", Iaşi, 1987.
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Prin aparatul său foliar, vegetatia contribuie la purificarea aerului de microbi, praf, fum şi gaze
toxice, consumă o mare cantitate de bioxid de carbon şi reface stocul de oxigen, iar printr-o serie de substante pe care le degajă distruge microorganismele, împiedică extinderea unor boli infectioase. Zonele verzi
sunt în permanentă amenintate de nevoia tot mai mare de spatii cu o destinatie precisă, spatii care sunt
deja limitate. Aceste zone reprezintă o conditie indispensabilă a unei vieti urbane normale. Demne de mentionat sunt şi cele câteva monumente ale naturii aflate în municipiul Botoşani şi în împrejurimi, ca: arborele de tisă (Taxus baccata), arborele pagodelor (Ginkgo biloba), magnolia (Magnolia xulan), papucul doamnei
(Cypripedium calceolus), bibilica (Evoymus nana), arbori seculari de gorun (Quercus petraea) etc.
Fauna se corelează cu vegetatia care reprezintă baza ecosistemelor existente. Ecosistemul de
silvostepă existent, este constituit din rozătoare: popândăul (Citel/us citellus), cătelul pământului (Spalax
microphthalmus), şoarecele de câmp (Sicista subtilis), şobolanul de câmp (Apodemus agrarius), iepurele de
câmp (Lepus europaeus) şi mustelide: dihorul (Putorius putorius) şi nevăstuica (Muste/a nivalis). Ecosistemul
de pădure este predomina! de vulpe (Vu/pes vulpes). Păsările sunt comune celor două ecosisteme: graurul
(Sturnu vulgaris), pitpalacul (Coturnix coturnix), ciocârlia (Alauda arvensis), dumbrăveanca (Coracias
garrulus), porumbarul (Accipiter gentilis).
În privinta faunei din perimetrul oraşului Botoşani, se poate spune că aceasta este mult sărăcită.
Aici se pot cita câteva păsări (porumbelul călător, vrabia, cioara) şi foarte multe rozătoare (şoareci, şobo
lani), care pot transmite populatiei bolile deosebit de grave.
Învelişul de sol de pe teritoriul oraşului Botoşani şi împrejurimile este mozaicat, consecinţă adiversităţii factorilor geografici cu rol pedogenetic. Soiurile prezintă în această zonă o diversificare evidentă.
Astfel, pe suprafaţa dealurilor joase din est predomină soiurile din categoria cemoziomurilor cambice (52%),
cu fertilitate ridicată. Pe relieful de coastă soiurile sunt amestecate cemoziomurile cambice şi soiurile
cenuşii (Il%) în zona de pădure, iar în regiunea dealurilor înalte din vest predomină soiurile brune (5%) cu frecvente procese de podzolire. În luncile râurilor şi pârâurilor s-au format soiuri aluvialc foarte fertile,
iar sub influenta apei freatice situată aproape de suprafaţă s-au format soiurile gleice (1 0%) -cu productivitate scăzută, erodisoluri (6%)- soiuri erodate foarte puternic sau excesiv, protosoluri antropicc (2,4%)
rezultate din depozitarea gunoaielor menajere etc 18•
Datorită folosirii ncraţionale a terenurilor agricole şi arabile, calitatea solurilor a scăzut, astfel că
se întâlnesc următoarele aspecte defavorabile:
- degradarea solurilor prin eroziune s-a intensifica! datorită desţelenirii unor suprafeţe şi a benzilor
înierbate, amplasate pe versanţii cu pante mari;
- extinderea alunecărilor de teren în ultimii ani se datorează lipsei unui program de îmbunătătiri
funciare, care prin lucrări de nivelare, drenaj, înierbare sau împădurire au rolul de a proteja aceste terenuri;
- lucrările de desecare şi drenaj executate înainte de 1989 pe o parte din aceste terenuri nu mai
funcţionează decât parţial sau sunt complet degradate;
- aciditatea solurilor poate fi cauzată sau accentuată de tehnologii agricole inadecvate, cum este
folosirea an de an a unor doze mari de îngrăşăminte cu reacţie fiziologică acidă;
- continutul scăzut de humus;
- eroziunea moderată, puternică sau excesivă, ce se observă pe versantii cu înclinare mare.
Analizând particularitătile componentelor cadrului natural local, putem spune că, în general,
pentru municipiul Botoşani, acestea sunt relativ favorabile, deşi trebuie să se intervină, în continuare,
pentru eliminarea disfunctionalitătilor.

LANDSCAPE COMPONENTS AND THEIR ROLE
IN THE HUMANIZATION OF BOTOŞANI MUNICIPALITY
(Summary)
The natural environment is a major factor in the formation and development of the city, but its
exploitation has taken place according to the specific conditions of the Social-historical periods. The
importance of landscape in the study of the city lies in the fact that the emergence and development of
primarily took into account the conditions of relief, then the geological, hydrological and climate. Ali
elements of the natural functioning of the city is reflected in Botoşani.
18

N. Florea, 1. Munteanu, S. Cârstea, .. Excursia pedologică din Moldova de Nord", in Ştiinţa Solului, Voi. 9, Nr. 2,
1971.
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Vasile ADĂSCĂLIŢEI

VIAŢA CULTURALĂ A DOROHOIULUI. ÎNVĂŢĂMÂNTUL
DE LA GRIGORE ALEXANDRU GHICA LA CUZA VODĂ
La începutul epocii moderne, prin osteneala unor boieri luminaţi şi a burgheziei în ascensiune, şcoala
este pusă tot mai mult în slujba emancipării sociale şi naţionale, creşte numărul şcolilor şi
organizarea lor, paralel cu sporirea interesului pentru ştiinţa de carte în rândul celor mai diverse categorii
sociale din mediul rural şi urban. Conţinutul învăţământului este orientat către discipline ştiinţifice şi
practice consolidându-se învăţământul în limba română, acesta fiind organizat în trei categorii: şcoli de
nivel inferior (elementar) în care se predau noţiuni de citire- scriere, aritmetică; şcoli de nivel mediu în
care se punea bază pe studiul gramaticii slavone şi române, se învăţa aritmetica şi ceva geometrie (pentru
măsurarea pământului), cronologie, caligrafic de acte etc.; şcoli de nivel superior (academii) în care se
predau: gramatica, retorica, dialectica, aritmetica, geometria şi muzica 1• Şcolile mănăstireşti, organizate
pe lângă mănăstiri, episcopii şi biserici, realizau pregătirea de cadre ecleziastice, iar şcolile domneşti, care
erau organizate şi susţinute prin grija domniei, pregăteau slujbaşi pentru cancelaria domnească, vameşi,
dascăli pentru şcoli etc. În şcolile orăşeneşti se pregăteau, în primul rând, slujbaşi pentru administraţia
oraşului, logofeţi şi strângători de bir.
În Moldova, la Iaşi, la începutul secolului al XVIII lea, funcţionau trei şcoli: o şcoală domnească
cu limba de predare greacă1 , o alta pentru învăţarea limbii slavone şi o şcoală în limba română. Aceste şcoli
sunt amintite şi în hrisovul din anul 1728, unde se precizează că la această "a treia şcoală"3 urma să se
predea "cele dintâi elemente ale limbii româneşti", după care "celelalte cărţi bisericeşti" şi caligrafia. În a
doua jumătate a secolului al XVIII-lea se înfiinţează şcoli domneşti in aproape toate ţinuturile Moldovei
şi pe lângă cele trei episcopii de la: Roman, Huşi şi Rădăuţi.
La Dorohoi, prima şcoală, domnească, a fost înfiinţată în anul 1766, anul marii reforme în învăţământ
din Moldova, prin "hrisovul şcoalelor" domneşti emis de Grigore Alexandru Ghica (Grigore AlexandruVodă Ghica). In hrisov se subliniază că s-au orânduit 23 de dascăli pentru limba română "în toată ţara", la
"fiecare eparhie şi ţinut", pentru ca "toţi creştinii ţării acesteia, mirenii şi copiii preoţilor, să se procopsească cu învăţătura". În acelaşi hrisov se menţionează că s-au numit dascăli la Suceava, Câmpulung,
Neamţ, Bacău, Putna, Tecuci, Covurlui, Vaslui, Tutova, Fălciu, Greceni, Lăpuşna, Chişinău, Orhei, Soroca,
Cernăuţi, Dorohoi, Botoşani, Hârlău, Cârligătura şi Iaşi. 4 Dascălii erau plătiţi cu 60 lei pe lună, învăţătura
5
desfăşurându-se în limba română, şcolile fiind numai "moldoveneşti" . După retribuţia dascălilor se poate
deduce că aceste şcoli erau de nivel elementar, învăţându-se aici scrierea şi citirea pe cărţi bisericeşti şi
ceva noţiuni de aritmetică.
Noua organizare şcolară trebuia să intre în vigoare de Sfiintul Gheorghe al anului 17666 . Cât timp a
funcţionat la Dorohoi această şcoală domnească şi cine răspundea de buna ei funcţionare nu avem ştire
documentară, dar putem accepta că ea a funcţionat cu întreruperi datorate deselor războaie, vreme îndelungată şcoala fiind instituţia necesară formării noilor dregători, dascăli şi preoţi. Nu ştim nici cât de mare
a fost numărul elevilor şi nici dacă printre ei se găseau şi ucenicii săraci de care aminteşte hrisovul din
1766, dar credem că şcoala a funcţionat mulţi ani şi cu un număr suficient de elevi. Reforma şcolară din 1766,
căreia i se datorează înfiinţarea şcolii, a fost de o covârşitoare însemnătate pentru dezvoltarea învăţămân
tului din Moldova întrucât prin această reformă şcolile în limba română au intrat în grija statului, alături
de şcolile greceşti, au devenit şcoli publice, recunoscându-se în acest chip poporului român dreptul Ia
învăţătură în propria limbă.
Către sfiirşitul secolului al XVIII-lea, când se amplifică procesul de difuzare a cărţii româneşti,
care pătrunde treptat în toate mediile, atât de domice de cultură naţională, o parte din boierimea românească Iezată de abuzurile aparatului administrativ fanariot dar şi burghezia românească în curs de constituire, îşi unesc forţele pentru a înfăptui una din acutele nevoi ale societăţii: şcoli in limba română. Reforma
şcolară din 1766 este de o covârşitoare însemnătate pentru dezvoltarea învăţământului din Moldova,
întrucât prin această reformă, şcolile în limba română au intrat în grija statului, alături de şcolile greceşti,
românească

Istoria invăţământului din România, voi. 1, EDP, 1983, p. 243.
Bariţiu George, .. Directorul de şcoale Şincai", în Transilvania, 1885, nr. 5-6.
1
Iorga Nicolae, Istoria invăţământului românesc, Ediţie îngrijită de 1. Popescu Teiuşan, Bucureşti, EDP, 1971, p. 28.
4
V.A. Urechia, Istoria şcoalelorde la 1800-1864, 1-IV, Bucureşti, 1892, voi. IV, p. 53.
5
Iorga Nicolae, Istoria invăţământului românesc, EDP, Bucureşti, 1971, p. 47.
6
Hurmuzaki, XIV, p. 1184, nota (traducerea în biserica ortodoxă, XV, p. 785 şi următoarele).
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au devenit şcoli publice, recunoscându-se în acest chip poporului român dreptul la învăţătură. Influenţa
şcolii din Botoşani, şcoală aflată permanent sub grija domniei, alături de şcolile din Galaţi şi Iaşi, şcoli în
care se simte spiritul adus din Occident, se va extinde şi menţine şi la reşedinţa ţinutului vecin, Dorohoi.
Războiul ruso-turc din 1806-1812 a întrerupt în cea mai mare parte activitatea şcolilor ţinutale. După
1812, şcoala românească îşi precizează treptat activitatea, care se desfăşoară după un orar bine întocmit,
pe clase, obiecte şi dascăli, dimineaţa şi după amiaza, iar programa prevedea predarea gramaticii limbii
române, a aritmeticii, a unor cunoştinţe elementare de geografie, istorie şi morală7 .
Dezvoltarea economică tot mai accentuată a oraşului Dorohoi, ca şi a celorlalte oraşe moldovene,
mai ales după tratatul de la Adrianopol din 1829, şi nevoia unui număr tot mai mare de braţe de muncă,
au făcut să crească ritmul şi procentul strămutării ţăranilor din împrejurimi spre oraş. Fugind sau folosind
legea vremii care îi permitea să se mute la oraş, ţăranul caută să scape de obligaţiile impuse de proprietar
sau arendaş şi devine salariat într-un atelier sau manufactură. Acestuia i se mai adaugă şi meşteşugarul
sau negustorul de sat, care, pentru a scăpa de aceleaşi constrângeri, se îndreaptă spre oraş, căutând să
lucreze pe cont propriu sau integrându-se într-una din formele de muncă specifice mediului urban. În
acest fel creşte numărul familiilor ce aparţineau "treptei de jos" şi care reprezenta la Dorohoi, la mijlocul
secolului al XIX-lea, aproximativ 50% din populaţia oraşului. Pentru această pătură socială, ca şi pentru
burghezia în curs de formare, şcoala în limba română era o necesitate imperioasă în lupta pe care noua
clasă o ducea pentru cucerirea puterii politice şi economice.
Regulamentul Organic, prima constituţie românească, a fost legiuirea fundamentală după care s-au
condus Moldova şi Ţara Românească după 1831, fiind nu o lege specială, ci o lege cadru, dispunând, mai
ales la nivel de principii şi reglementări generale, în domeniile principale ale organizării politice şi
administrativ-economice a ţării. Regulamentul Organic proclamă, pentru prima dată, învăţământul drept
sarcina statului, şcoala o instituţie permanentă şi pune bazele unei politici şcolare naţionale. Pe temeiul
acestuia au fost elaborate primele legiuiri şcolare în deplinul înţeles modem al cuvântului. în Principatele
Române. În felul acesta făcea să înceteze situaţia de provizorat şi discontinuitate a şcolii din Moldova,
creând un adevărat sistem de învăţământ institutionalizat, cu un conţinut şi o organizare asigurate prin
lege 8 . Regulamentul Organic, făcând din şcoală un serviciu public, prevedea că limba de predare "va fi
limba moldovenească, nu numai pentru înlesnirea şholcrilor şi cultivarea limbii patriei, ce încă şi pentru
cuvântul că toate pricinile publice trebuie să se tractarisască în această limbă, pe care locuitorii o întrebuinţează şi în sărbătorile bisericeşti" 9 , această prevedere fiind explicit o expresie a victoriei curentului
naţional în Moldova.
Pentru a se realiza principiul că şcoala este un bun public, prin regulament se hotăra ca fiecare ţinut
să aibă o şcoală "obştească naţională" începătoare (elementară), iar pentru început prevedea că aceste
şcoli "se vor aşeza în oraşele: Romanul, Huşul, Galaţii, Focşanii, Bârladul şi Botoşanii" 10 . Administraţia
generală a şcolilor era încredinţată Epitropiei Învăţăturilor Publice, alcătuite la început din trei membri,
preşedinte fiind Gheorghe Asachi. Ea administra bugetul, numea profesorii şi personalul şcolilor,
răspundea de conţinutul lecţiilor, de calitatea manualelor destinate a fi folosite în şcoli, precum şi de
"toate cele ce vor putea ajuta la răspândirea luminilor în ţară şi la extinderea artelor cele mai utile"11 .
Cheltuielile şcolilor urmau să fie acoperite prin alocaţii bugetare - 200.000 lei anual dintr-un fond
creat prin preluarea la buget a ,,zeciuelei" din lefurile funcţionarilor publici şi din pensii' . Regulamentul
Organic consolidează şi dezvoltă unele măsuri privind etatizarea învăţământului, măsuri începute sub
domnia lui Ioan Sandu Sturza, creând cadrul legislativ general şi în acest domeniu. Anul şcolar începea la
1 septembrie şi dura până la sfărşitul lunii iulie (20), urmând după examene, vacanţa. El era împărţit în
două semestre: de iarnă (septembrie-februarie) şi de vară (martie-iulie). La sfărşitul fiecărui semestru elevii
susţineau câte un examen public, în frezenţa unui comitet de inspecţie, format din doi boieri pământeni
numiţi de ispravnic şi a publicului' . Pe lângă şcolile ţinutale prevăzute a funcţiona cu câte o clasă
elementară iau fiinţă şi primele şcoli săteşti. În 1838, ia fiinţă la Pomârla, pe moşia hatmanului Anastasie
Başotă, o şcoală pentru învăţătura copiilor de ţărani, prima şcoală sătească din Moldova14 •

Ji

V.A. Urechia, Jstoriaşcoalelorde la 1800-1864, I-IV, Bucureşti, 1892, voi. I, pp. 85, 87, 116-117.
Regulamentul Organic (abreviat RO), ediţie integrală realizată de Dumitru Vitcu şi Gabriel Bădărău cu sprijinul lui
Corneliu Istrati, Editura Junimea, Iaşi, 2004.
9
Articolul 421 din RO.
10
Ibidem, articolul 420.
11
Reglement de 17nstruction pubique en Moldavie. Textul la Arhivele Statului Bucureşti, Fond Ministerul Cultelor şi
Instrucţiunii Publice- Moldova, Ds.l33/1832, f.l, art.l.
12
Conform articolului 423 din RO.
13
Dan Bâdărău, .. Organizarea şi conţinutul învăţământului public din Moldova între anii 1832 şi 1848", în A/lAX/,
XVII, laşi, 1980, Edit. Academiei R.S.R., pp. 352-353.
14
Ibidem Il, nr. XV!ll, 1981, p. 13.
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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de adânci prefaceri, etapa cuprinsă între 1821-1848, când a avut loc în Principate şi cea
dintâi modernizare a veacului, s-a reflectat pe plan cultural în profunde mutaţii calitative şi cantitative. Pe
fondul unui recul treptat al limbii greceşti, limba română se impune tot mai mult ca limbă de predare, fapt
ce a ridicat problema îmbogăţirii şi modernizării vocabularului ştiinţific, ca şi cel al definitivării gramaticii. În acelaşi timp, numărul elevilor în Moldova a sporit, de Ia 531 în 1832 la 2621 în 184 715 • Domnitorul
Moldovei, Mihail Sturza, spirit luminat al vremii, porunceşte în 1847 înfiinţarea a 14 şcoli în capitalele de
ţinuturi, cu o durată a cursurilor de 3 ani. Conţinutul programei şcolare urma să cuprindă rugăciuni, citirea
şi scrierea românească, memorizarea, catehismul, gramatica, aritmetica şi istoria biblică, geografia şi istoria patriei. La fiecare din aceste şcoli urma să fie un profesor plătit cu 3.200 lei pe an şi doi adjuncţi din care
unul cu 1.000 Iei şi celălalt cu 800 lei 16 . Evenimentele ce au urmat în 1848 au oprit finalizarea initiativei
domneşti, care avea trimitere şi Ia Dorohoi.
Şcoala publică de băieţi din Dorohoi. După încetarea ocupaţiei ruso-turce, 1849-1851 şi evacuarea armatelor de ocupaţie, în aprilie 1851, noul domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, nepot al lui
Mihail Sturza, domn cu fire deschisă spre înnoire şi .pe care Vasile Alecsandri îl caracteriza drept "un domn
patriot, liberal, cu suflet blând şi frumos ca o fată" 1 , iniţiază o politică de reforme acordând o atenţie deosebită învăţământului, spitalelor, lucrărilor edilitare şi dezvoltării forţelor armate ale ţării. Noul "Regulament şcolar moldovean" prevedea "o învăţătură publică ... gratuită şi slobodă" 18 . Regulamentul menţionat
impunea de asemenea înfiinţarea de şcoli primare în toate oraşele la care urmau să fie adăugate şi câte o
şcoală de fete în fiecare judeţ 19 . În aceeaşi lună, ianuarie 1851, domnitorul înfiinţează .,aşezământul pentru
reorganizarea învăţăturilor publice în Principatul Moldovei", din care făceau parte, printre alţii, Vasile
Alecsandri şi Mihail Kogălniceanu. Noua instituţie proclama gratuitatea învăţământului, fixa treptele de
învăţământ, primar, secundar şi .,înalte ştiinţe", se ocupa de problema pregătirii cadrelor didactice, elaborarea de programe şi manuale şcolare, toate ştiinţele, obiectele de studiu urmând a se preda numai în limba
română 20 . Din motive financiare, multe târguri întârzie înfiinţarea de şcoli, situaţi~ în care domnitorul hotărăşte ca sumele necesare pentru şcoli să tie eliberate din Casa Şcoalelor, "din a cărei mijloace trebuie să
se facă educaţiunea tinerimii, iar nicidecum de eforiile târgurilor, a căror venituri sunt menite a sluji pentru
îmbunătăţiri materiale ce privesc pe comunităţi" 21 .
La acea dată, în anul 1851, nici Dorohoiul, reşedinţă de ţinut, nu avea o şcoală publică, fiii de boieri,
negustori şi meşteşugari mai înstăriţi urmând asemenea cursuri la şcolile din Botoşani, Mihăileni şi laşi.
În oraş funcţiona doar o şcoală de dascăli condusă de protopopul ţinutului, Arghirie Aritmescu şi ai cărei
elevi erau oameni maturi, mulţi dintre ei purtând barbă până la brâu, cum şedea bine unui dascăl de ţară22 . În
acest context se înfiinţează şi la Dorohoi prima şcoală publică. Dorinţa târgoveţilor de a avea o şcoală publică
era atât de vie, încât aceasta se deschide cu solemnitate la 18 iunie 1851 "deşi vacanţele sosiseră" 23 . La
solemnitatea de deschidere festivă a şcolii participă oficialităţile locale reprezentate de Mihalachi Ştefa
novici, primul efort al Dorohoiului, dregători ai isprăvniciei, boieri, negustori şi meşteşugari. Tedeumul, ce
marca solemnitatea, a fost ţinut la Bisericuta de lemn ,,Adormirea" din Dorohoi, evenimentul fiind apreciat
"ca o dovadă neclintită a legăturii ce a fost totdeauna Ia noi între altar şi între şcoală"24 . Primul profesor al
şcolii a fost Grigorie Soroceanu care, în discursul inaugural, apreciază şcoala ca "raza culturii şi moralei menită a asigura cu pas sigur şi statornic prosperitatea ţării, cultivarea în rândul tineretului a sentimentului dreptăţii şi al păzirii legilor"15 . Şcoala îşi desfăşoară activitatea pe baza "aşezământului şcolar" publicat de domnitorul Ghica la 1 ianuarie 1851, iar profesorii şcolilor erau aleşi de Eforia şcolilor care clasifică şi elevii 26 •
Baza materială a şcolii. Documentele păstrate nu menţionează localul unde a funcţionat la început noua şcoală primară de băieţi, reţinându-se doar că şcoala a funcţionat în spaţii închiriate, în nişte case
ce urmau a se vinde "Ia cel mai rău loc între jidovi". În această situaţie, primăria închiriază un nou spaţiu
Dan Berindei, .,Dezvoltarea culturală in perioada 1821-1848"in Istoria românilor, voi. VII, Tom. 1, EE, 2003, p. 334.
Th. Codrcscu, Uricariul, VII, p. 325.
17
Apud Lconid Boi cu, Adevărul despre un destin politic. Domnul Grigore Alexandru /. Ghica, 1849-1856, Iaşi, 1973, p. 38.
18
Dan Bcrindci, .,Domniile de la Balta-Liman" în Istoria românilor, voi. VII, Tom. 1, EE, 2003, p. 416.
19
Nicolae Iorga, Via{a şi domnia lui Barbu Ştirbei, domn al Ţării Româneşti (1849-1856), pp. 104-105; vezi Aşezământul
pentru reorganizarea invă{ământurilor publice in Principatul Moldovei, lucrat în anul 1850, de comisia anume rânduită
de Prea Înătatul Domn Grigorie Alexandru Ghica, in anul/ al Domniei Măriei Sale, laşi, 1851.
20
Nicolae Bordcianu, Petru Vladcovski, Învătământul românesc in date, Edit. Junimea, Iaşi, 1979, pp.l56-157.
21
V.A. Urechia, op.cit., Tom. III, p. 56.
22
Ştefan Ciubotaru, Pagini din istoria invă{ământului botoşănean. 1859-1848, Bucureşti, 1987, p. 187.
23
V.A. Urechia, Istoria şcoalelor de la /800 la /864, Bucureşti, 1892, voi. II, p. 56.
24
D. Furtună, .,Ştiri nouă despre Spiru C. Haref, lămuriri, date biografice şi scrisori", în ARMSŞI, scria III, tomul XII,
(1931) Bucureşti, pp.327-328.
25
Ştefan Ciubotaru, op. cit. p. 61.
26
V.A. Urechia, Istoria şcoalelorde la 1800-/864, tomul III, p. 53.
15

16
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pe o durată de 3 ani (23 aprilie 1852- 23 aprilie 1855), casele stolnicului Scarlat Şişcală, pentru o chirie anuală

de 800 lei, sumă achitată de Eforia oraşului 27 • Întrucât până în octombrie 1856 nu exista un cadru legal
prin care eforiile să asigure finanţarea cheltuielilor materiale ale şcolilor începând cu luna următoare,
Departamentul Cultului şi Instrucţiunii Publice împutemiceşte eforiile să asigure mijloacele financiare
necesare pentru întreţinerea şcolilor, cerneală, hârtie, burete, cretă, lumânări, reparaţii, mobilier, chirii etc.
Bugetul şcolii, inclus în bugetul comunei, urma a se face în trei exemplare, unul rămânând la eforie,
celelalte două urmând să fie trimise la Departamentul din Lăuntru şi respectiv Departamentul Cultului şi
Instrucţiunii Publice, ultimul asigurând şi plata profesorilor 8 • Pentru anul şcolar 1856-1857, Sfatul
orăşenesc stabileşte bugetul şcolii la 1.500 lei subvenţie asigurată din fondul comunei 29 • În iunie 1856, la
insistenţele Sfatului orăşenesc către Departamentul din Lăuntru, care este nemultumit de activitatea
didactică şi gestionarea bugetului şcolii de către Grigorie Soroceanu, este numit profesor al Şcolii publice
din Dorohoi, Ioan V. Adrian30 • În aceeaşi adresă se solicită pentru şcoală alocarea unei sume de bani pentru
care se cere întrebuinţarea "cu bună credintă" şi "socoteală lămurită sprijinită cu legiuite dovezi". Noul
buget este încredinţat spre gestionare profesorului, stabilindu-se şi lucrările necesare ce trebuie efectuate
la şcoală, între care completarea geamurilor lipsă, repararea uşilor, ceardacului, sobelor, asigurarea cu cele
necesare: burete, cretă, scaune, haine ş.a. 31 .
Departamentul din Lăuntru monitorizează cu atenţie, pentru început, activitatea şcolii dorohoiene.
Prin două adrese succesive, 15 şi 19 noiembrie 1856, instituţia menţionată, nemulţumită de activitatea
profesorului Şcolii publice care are interese "diparte de şcoală", îi cere acestuia să urmeze pilda altor şcoli
"bine organizate", iar comandantului companiei de jandarmi din Dorohoi, Costachi Maiacaş, i se atrage
atenţia că .,nu este în preajma şcolii a cărei grivitură se fură" 32 . Localul este necorespunzător, cu săli mici,
neîncăpătoare, ferestre înguste, cu duşumeaua din pământ, fără mobilier adecvat, iar Sfatul orăşenesc, căruia
îi revenea sarcina reparaţiilor curente, le neglijează, motiv pentru care la 19 decembrie 1856, noul director
al şcolii I.V. Adrian solicită onorabilului consiliu efectuarea urgentă a reparaţiilor în vacanţa de iarnă, motivând că:- "apartamentele şcoalei unde se ţin prelecţiile sunt într-o stare de necurăţenie foarte mare din
cauză că vara trecută nu s-au grijit", fapt ce impune "a înlătura asemenea necurăţenie acum în timpul vacanţei'-3 3 .
Din anul şcolar 1855-1856, clasa I şi clasa a II-a a Şcolii primare de băieţi din Dorohoi se mută
într-un local nou, propriu, pe Strada .,Grigore Ghica", nr. 37, lângă actuala catedrală, local construit la
iniţiativa lui Scarlat Vâmav şi a fratelui său prin iniţiativă publică. Clasele a III-a şi a IV-a au continuat să
funcţioneze într-o .,casă închiriată" din cartierul jidovimii - în strada numită .,Schitul Gorovei'..J4. În
noiembrie 1856, după începerea cursurilor, şcoala este dotată cu un clopot, cumpărat de la Botoşani şi
"ferecat" în curtea şcolii, iar noul buget al Sfatului orăşenesc ( 1856-1857) prevede şi fondurile necesare
cumpărării unui ceasomic35 . După plecarea lui Ioan V. Adrian, din 1860 noul director al Şcolii este
profesorul Ion Radu36 . În 1860 directorul nou arată, într-o adresă către Consiliul comunal, că: "localul
ameninţă cu ruinarea totală, se ţine clasă fără bănci şi băieţii scriu în picioare. O sală de clasă nu este
podită, o alta avea priponită bogadia cu trei stâlpi ca să nu pice jos", iar odaia profesorului ce locuia în
şcoală se afla în aceeaşi stare jalnică de mai mulţi ani 37 . Cauzele acestor neajunsuri se regăsesc în lipsa de
preocupare a eforiilor, care nu înţeleg încă pe deplin importanţa şcolii, iar Departamentul Cultului şi
Instrucţiunii Publice nu are influenţă asupra eforiilor, ele depinzând de Ministerul Dinlăuntru.
Corpul profesoral (1851-1864). Pe lângă greutăţile materiale ale începutului, lipsa unor spaţii
corespunzătoare pentru şcoală, a materialelor didactice şi îndeosebi a manualelor şcolare, învăfământul
primar din Dorohoi se confruntă, asemenea tuturor şcolilor din Moldova, cu lipsa personalului didactic,
corespunzător şi necesar. În primii trei ani de activitate, 1851-1854, şcoala primară de băieţi va funcţiona
cu un singur cadru didactic, Grigorie Soroceanu, la 4 clase, deşi numărul elevilor a crescut de la 9, în
primul an de existenţă, ajungând la 83 în anul şcolar 1853-1854. Între anii 1854-1856 şcoala va funcţiona
cu două posturi la cele patru clase, profesori fiind Grigorie Soroceanu şi Vasile Vâmav. În anul şcolar
1856-1857, la 55 de elevi înscrişi, şcoala funcţionează cu patru posturi: I. V. Adrian, director, Grigore
Platon director adjunct, V. Vâmav şi Ioan Popescu, supleanţe 8 • Ioan V. Adrian, un eminent profesor şi
pedagog al şcolii botoşănene, va profesa la Dorohoi până în 1860, când va fi transferat ca profesor de
27

Dumitru Furtunii, op.cit., p. 330.
ASBT, F. POD, Ds. 12/1856, f. Il.
29
ASBT, F. POD, Ds. 11/1856, IT. 2-3.
30
ASBT, F. POD, Ds. 12/1856, IT. 2-3.
31
Ibidem, f. 45.
32
A.S.BT., F. POD, Ds. 12/1856, IT. 8-9.
33
A.S.BT., F. POD. Ds. 12/1856, f. 14.
34
Dumitru Furtună, op.cit., p. 326.
35
A.S.BT., F. POD. Ds. 12/1856, f. 10.
36
A.S.BT., F. POD, Dosar 158/1860, f. 58.
37
A.S.BT., F. POD, Ds. 158/1860, IT. 58-59.
38
V.A. Urcchia, Istoria şcoalelor, Torn III, p. 174.
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istorie la gimnaziul din Botoşani. După plecarea lui Ioan V. Adrian, din 1860 noul director al şcolii este
profesorul Ion Radu39 .
În anul şcolar 1864-1865, şcoala primară de băieţi Dorohoi funcţionează tot cu patru posturi, la
161 de elevi înscrişi, cu o medie de 40 de elevi de fiecare clasă. Profesorii, toţi numiţi între august 1864 şi
31 august 1865, au studii diverse: D.N. Nicolau doar cursul primar, fiind institutor de clasa I, G. Băluşescu
şcoala preparandală, institutor clasa a 11-a, D. Ionescu- 7 clase de gimnaziu, institutor clasa a III-a şi D.
Bobulescu - 7 clase de seminar40. Salarizarea cadrelor se realiza din fondurile Ministerului de resort. În
anul de început, Grigore Soroceanu îşi va ridica retribuţia lunară de la Isprăvnicia de Suceava, întrucât
isprăvnicia de Dorohoi, care funcţionase la Mihăileni până în 1851, în urma revenirii la Dorohoi îşi reia
cu dificultate activitatea normală. În 1860 Adunarea legislativă a Moldovei votează primul buget al şco
lilor, buget adoptat şi de Comisia centrală de la Focşani. În Moldova funcţionau la acea dată 31 de şcoli
urbane, iar salariul unui institutor era între 650-750 lei pe lună 41 . Şcolile primare urbane erau încadrate cu
institutori, pregătiţi la Şcoala normală preparandială de institutori şi institutoare, înfiinţată la Iaşi în 1855,
în timp ce la şcolile săteşti erau încadraţi învăţători, având ca studii doar 4 clase primare şi un an de studii
teoretice şi practice la Şcoala normală preparandială. Diferenţa de studii se reflectă şi în grila de
şcolarizare. Salariul anual al unui institutor era de 8400 lei, de 3 ori mai mare faţă de cel al învăţătorilor din
rural 42 . Din decembrie 1856, la cererea profesorului Ioan V. Adrian, Sfatul orăşenesc Dorohoi aprobă că
preotul Ştefan să devină "duhovnicul şcolii din acest târg", după modelul celorlalte şcoli din principat43 .
Evoluţia numărului de elevi în perioada 1851-1865. Înfiinţarea şcolii primare dorohoiene a fost
pentru acele timpuri o faptă de mare laudă, şcoala asigurând pentru copiii târgoveţilor, cea mai de folos
trebuinţă - învăţătura, podoaba cea mai de cinste a omului, cea mai aleasă, mai înaltă şi cea mai lăudată.
Treptat, rolul şcolii, ca stănt lăcaş de cultură, folositor la toată obştea, creşte şi tot mai mulţi copii îi
frecventează cursurile. La sfărşitul anului şcolar 1851-1852, şcoala funcţiona cu două clase, în clasa a II-a
fiind înscrişi elevii şcolii de catiheţi din oraş şi unii transferaţi de la Şcoala Mihăileni, veniţi în. oraş cu
părinţii, după ce în acelaşi an şi reşedinţa ţinun1lui a fost transferată de la Mihăileni la Dorohoi, spre
mulţumirea târgoveţilor. În sunetul clopotului ce anunţa sfărşirul orelor, aspecn1l elevilor era mai pitoresc
decât in amintirile lui Creangă, alăn1ri de copiii de 7-1 O ani, bucuroşi de încheierea orelor, ieşeau din
clasă şi colegii lor, dascălii, oameni maruri, cu bărbi până la brâu, mai fericiţi decât copiii de încheierea
orelor. Unii elevi erau luaţi la armată din timpul şcolii după cum relatează un document de epocă: "Pe 19
ianuarie 1855, patru ore seara şcolarul din clasa a III-a, Macoveiu Ananie, în vârstă de 14 ani (de la
Mihăileni), fu năpăditu în uliţa mare, bătut şi maltrataru dobitoceşte, târât la poliţie, pus acolo la burucu
mare, pe urmă, peste noapte, scos din butucu, s-au ferecate în fiare, ca cel mai mare criminalist (sic!) subt
pretecsu numai că este prins la oaste'..w.
Numărul elevilor a crescut constant, de la 9 elevi în 1851 ajungând la 71 elevi în 1857 şi 161 de
elevi în 1864. Între anii 1855-1859 au fost înscrişi la Şcoala publică de băieţi din Dorohoi 341 de elevi şi au
absolvit doar 37 elevi, reprezentând 10,85% din numărul înscrişilor. Numărul foarte mic al absolvenţilor
se explică prin lipsa posibilităţilor materiale, a manualelor şi rechizitelor şcolare, dezinteresul pentru
şcoală din partea elevilor şi părinţilor, dar îndeosebi prin faptul că mulţi elevi "îndată ce au învăţat a scrie
şi a citi, părăsesc jcoala angajându-se la cancelariile instituţiilor din ţinut şi unde sunt primiţi fără
atestatul de 4 clase' 5. Situaţii similare privind absolvenţii se regăsesc la toate şcolile din Moldova, deci şi
la şcolile primare din Mihăileni şi Botoşani.
Nr.
Denumirea ,coUI
crt.
Şcoala primarA de
1.
bAieti Dorohoi
Şcoala primarA de
2.
baieti Mihăileni
Şcoala primarA de
3.
băieti Botoşani

4.
5.

1855
In ser
Abs

1856
lnscr Abs

1857
In ser Abs

1858
In ser Abs

1859
In ser Abs

TOTAL
In ser

Abs

%
Prom

66

8

64

10

55

5

71

5

85

9

341

37

10,85

50

5

60

7

62

8

48

6

45

7

265

33

12,45

151

9

132

8

151

6

139

5

163

10

736

38

5,15

135

8

82

-

41

-

328

8

2,43

3437

210

3735

252

4482

316

19889

1240

6,23

Şcoala armenească
Botoşani

70

Total şcoli primare
Moldova

2825

108

294

39

5410

A.S.BT., F. POD, Dosar 158/1860, f. 58.
Ştefan Ciubotaru, Din trecutul şcolii botoşănene. Profesori. Învă{ători, Mărturii, Botoşani, Editura Axa, 1997, p. 218;
MO, nr. 191/27 august 1864.
41
V.A. Urechia, op.cit., p. 15.
42
Ibidem, f. 15, V.A. Urcchia
43
A.S.BT., F. POD, Dosar 12/1856, f. 12.
44
Gh. Amarandei, Dezvoltarea invă{ămăntu/ui in secolul al XIX-/ea in jude[Ul Dorohoi, Dorohoi, 1971, lucrare dactilografiată.
45
V.A. Urcchia, ls/oria şcoa/e/or, Tom III, p. 123.
40
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Pentru a reduce abandonul şcolar cauzat de lipsurile materiale, din 9 august 1857 Eforia şcolilor
obligă toţi institutorii din tară şi comitetele de inspecţie să înfiinţeze prin subscriere benevolă fondul
pentru ajutorarea copiilor săraci cu căqi şi rechizite şcolare46 . Elevii erau supuşi unui tratament care arată
îmblânzirea măsurilor educative. Regulamentul cel nou din Moldova interzicea alte pedepse, punând în
loc "pobătuirea", "dogma", "punerea în picioare sau în genunchi.pe vremea clasului", "oprirea în şcoală
pe toată ziua" şi "alte asemenea măsuri părinteşti". Chiar şi cei excluşi puteau fi respinşi la cursuri după
două luni de pocăintă relativă47 . În anii 1859-1860, la această şcoală va urma clasele Işia II-a primară şi
Spiru Haret, cel care spre sfârşitul secolului avea să devină ministru al Instrucţiunii Publice, în trei
mandate (1897-1910) şi de numele căruia sunt legate organizarea şcolară cu tendinţe practice, organizarea
şcolii secundare şi a şcolilor de meserii şi "organizarea pe baze ştiinţifice a şcolii primare". Sprijinită de
cele două biserici, şcoala din Dorohoi, îşi lărgeşte treptat influenta asupra zonelor adiacente, rolul
învăţătorilor fiind onorat prin orânduiala fixată de Apostolul Pavel care aşează "pe locul întâi apostolii, al
doilea prorocii, al treilea învătătorii".
Conţinutul învăţământului. Obiectivele şcolii primare urmăresc formarea de buni cetăţeni,
instrucţiunea morală şi religioasă a copiilor, pomindu-se de la aserţiunea conform căreia condiţia pentru a
fi om este de a fi un bun creştin 48 . Durata cursurilor era de 4 ani, el. I-IV, vârsta minimă de înscriere în
şcoală fiind de 7 ani iar maximă de 1O ani. Programa şcolară pentru şcolile urbane cuprindea:
CI. I 1. Silabire, citire, scriere
2. Învăţarea pe de rost a rugăciunilor
3. Deprinderea la scrierea şi însumarea numerelor aritmetice
4. Principiuri de numerotaţie şi calculu din gândire
CI. a II-a 1. Cetirea pe estracte din sfânta scriptură
2. Scrierea după modelu de caligrafică şi dictando
3. Catehism
4. Aritmetica( cele 4 lucrări cu numere întregi)
Cl.a III-a 1. Citire cu înţelegere şi explicaţie pe deosebite cărţi morale şi religioase
2. Caligrafia
3. Istoria sântă în prescurtare
4. Aritmetica (cele 4 lucrări cu frângeri şi esplicaţia sistemului măsurătorilu şi greutăţilor obişnuite în ţară
5. Elemente de geografie fizică(cele de căpetenie, împărţiri ale globului cu o scurtă descriere a statelor
Europei şi mai amăruntă a Principatelor România şi Moldova
6. Începuturi de gramatică
CI. a IV-a 1. Citire cu explicaţii pe cartea intitulată "Prietenul tinerimii" şi altele asemenea
2. Elemente de geografie îmbinată cu principiuri de desemnare liniară
3. Elemente de geografie civilă a tuturor părţilor globului cu o mai amănunţită descriere a statelor Europei
4. Elemente de gramatică
Autorii programei menţionau că "în cursurile de citire profesorul se va apleca cu deosebire a da
elevilor într-această clasă ştiinţă de istorie (mai cu seamă de istoria Ţării Române3ti) şi cunoştinţe fizice şi
matematice şi de economie casnică, culegând cărţi proprii pentru acest sfersitu"4 . Orele se desfăşurau de
luni până sâmbătă, dimineaţa şi după-amiaza. Până în anul 1859 în şcoli s-a folosit alfabetul chirilic. Din
anul 1859 se adoptă scrierea latină, primul minister care a adoptat limba latină a fost Ministerul de Culte,
iar în lunile următoare alfabetul fu introdus în toate ministerele din Moldova şi Ţara Românească. Sub
impulsul acestei măsuri V.A. Urechia avea să declare că: "Nu cunosc dobândă mai mare culturală ca
aceea a lepădării alfabetului chirilic în favoarea celui latin în 1859-1860"50 •
Privegherea morală şi materială a şcolilor din oraş se realiza de prefect, coordonatorul unui Comitet
de inspecţie format din preşedintele Eforiei şi a Tribunalului, precum şi de câteva persoane private numite
de ministru dintre locuitorii de vază ai oraşului. Calitatea învăţărnântului era verificată şi de revizorul
şcolar, reprezentantul Ministerului de Resort. În 1859 revizor şcolar T. Veisa avea următoarele atribuţii:
să inspecteze pe profesori şi să le constate capacitatea şi progresele elevilor; să aibă în vedere ca religia
străbună să predomine în şcoli; să caute localuri pentru şcoala de fete; să urmărească vârsta elevilor la
şcoală şi să stăruie ca părinţii să trimită copiii de 7 ani la şcoală, să urmărească intrarea în vistierie a
subvenţiilor pentru şcoli datorate de Eforie5 . Intre anii 1864-1866, revizor şcolar pe judetul Botoşani şi
V.A. Urcchia, Istoria şcoalelor, Tom III, p. 174.
Ibidem, p. 33
48
Ibidem, p. 126.
49
Ibidem, p. 85.
50
Ibidem, p. 227.
51
Ibidem, p. 147.
46

47
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Dorohoi a fost Ion V. Adrian fost director al Şcolii primare de băieţi nr. 1 Dorohoi 52 . Şcoala începe pe 1
septembrie, cu o vacanţă de 3 săptămâni Ia Crăciun şi Anul nou, până pe 3 sau 9 ianuarie. Examenul de
iarnă se ţinea în perioada 14-28 februarie, iar cele din semestrul al II-lea, care includea şi vacanta de Paşte, se
ţinea în perioada 1-15 iulie, în faţa unei comisii numite de prefect şi formată din profesorii clasei,
reprezentanţi ai Eforiei, Tribunalului şi târgoveţilor.
Şcolile private evreieşti. În 1851 se deschid în Moldova primele şcoli private pentru evrei. În
Dorohoi, unde la mijlocul secolului al XIX-lea majoritatea populaţiei o formau evreii, în septembrie 1859
funcţionau 10 şcoli evreieşti private, unde învăţau 206 copii.
Şcolile

private evreieşti din Dorohoi in septembrie 1859

Nr. crt.

Nr. casei

Institutor

Nr. copii

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

317
335
270
14
409
126
405
620
144
76

Ştruli Dascălu

9
30
25
25
20
8
9
35
20
25

Alsăr Dascălu
Aşar Dascălu

Marcu Dascălu
Isop Dascălu
Zalman Dascălu
Mcndcl Dascălu
Haimagi Dascălu
Aron Brcslcr
Iosop sân Moisa Hcrş Dascălu

Observaţii

În şcoli copiii învăţau numai m limba ebraică. Nici un copil de evreu nu frecventa şcoala
românească, deşi autorităţile făcuseră mai multe invitaţii în acest sens 53 . Mihail Kogălniceanu, care a girat
din mai 1860 şi funcţia de ministm la Ministerul Cultelor şi Instmcţiunii Publice, poziţie ce i-a permis să
sprijine în mod eficient organizarea şcolilor publice israelite, nu a fost de acord cu cererea evreilor ca în
şcolile lor limba de predare să fie cea germană, pentru că această pretenţie venea în contradicţie cu
articolul 97 al Aşezământului şcolilor existent. Urmărind integrarea populaţiei evreieşti, dar neabdicând
de la programul său politic ce avea drept scop "dezvoltarea şi înflorirea naţiunii române" 54 considera că
"tineretul de religiune israelită trebuie de a fi crescut în vedere de a face parte din naţiunea română şi, prin
urmare, trebuie ca şi învăţământul să fie românesc. Aceasta este regula de urmare ce trebuie să insufle pe
comunitate ... aceasta este o cale de la care guvernul nu poate învoi ca să se abată cineva" 55 . În 1864,
numărul şcolilor particulare evreieşti neautorizate se ridică Ia 15. Inspectate de Ion V. Adrian, revizorul
şcolar al judeţului, acesta constată că Ia acea dată în şcoli nu se învaţă în limba română şi nici nu se
respectă programa şcolilor publice, motiv pentru care revizorul cere prefectului să ordone închiderea
tuturor şcolilor'.
Şcoala publici de fete din Dorohoi. Secolul al XVIII-lea aduce şi primele menţiuni referitoare la
instrucţia şi educaţia fetelor. În Descrierea Moldovei, Dimitrie Cantemir, referindu-se la învăţământul
religios tradiţional, precizează că de aceste studii aveau parte toate fiicele boierilor care învăţau cu scopul
de a citi şi a scrie cât mai bine în limba ţării 57 . În secolul următor sporeşte interesul părinţilor faţă de
instrucţia şi educaţia fetelor, interes alimentat de ideile gânditorilor progresişti cu privire la necesitatea
educaţiei femeii şi de contactul tot mai strâns cu cultura europeană, îndeosebi cea franceză. În Moldova
prima Şcoală publică de fete ia fiinţă în 1832 la Iaşi 58 • ,,Regulamentul şcolar moldovean" al lui Grigore
Alexandru Ghica din 1851 impunea ca pe lângă şcolile primare din oraşe să se înfiinţeze în fiecare judeţ
şi câte o şcoală de fete cu o durată a studiilor de 5 ani 59 • Între 1851-1860 în aproape toate reşedinţele de
judeţ se înfiinţează şcoli publice de fete. În anul şcolar 1857-1858, în Moldova funcţionau 42 şcoli
primare de fete unde învăţau 459 de eleve 60 •
Dacă Şcoala publică de băieţi ia fiinţă îndeosebi ca urmare a stăruinţelor Sfatului orăşenesc, nu
52

A.S.BT., F. POD, Ds.ll/1 858, f. 2
A.S.BT., F. POD, Dosar 5011859, f.2.
Alexandru Zub, Mihail Kogălniceanu. Bibliografie, Bucureşti, 1971, p. XLVIII.
ss Monitorul Oficial al Moldovei, Il, nr. 189, 1860, p. 2; Dumitru Vitcu, "Emanciparea evreilor români în gândirea şi
~ractica politică kogălniceană ", în SAHIR, Il, Bucureşti, 1997, p. 129.
6
A.S.BT., F. POD, Dosar 77/1864, f. 6.
57
Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Bucureşti, Edit. Academiei, 1973, p. 373.
58
/storia învăţământului din România, voi. 1, EDP., Bucureşti, 1983, p. 320.
59
Nicolae Iorga, Istoria învăfământului românesc, EDP., Bucureşti, 1971, ediţie îngrijită de Ilie Popescu Teiuşan, p. 147.
60
Ibidem, p. 135.
53
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interes e manifestat şi pentru înfiinţarea Şcolii publice de fete, edilii socotind, potrivit mentalităţii
timpului, că instruirea fetelor nu e necesară, menirea femeilor fiind aceea de a fi bune gospodine, mame şi
soţii, îndatoriri pe care le puteau duce la îndeplinire şi fără ştiinţă de carte. Întrucât autorităţile locale tergiversează deschiderea Şcolii de fete, din 1859 Ministrul Cultelor aprobă ca fetele de 6-12 ani să poată fi
înscrise la şcolile de băieţi 6 \ dezlegare însă ce nu învinge inertia edililor dorohoieni. Noua institutie de
învătământ este impusă Consiliului municipal Dorohoi de ministrul Instrucţiunii publice şi Cultelor,
Mihail Kogălniceanu. În ianuarie 1860, prin circulara ministerului se cere înfiinţarea de şcoli pentru fete
nu numai în târguri, dar şi la sate, ministrul văzând în şcolile de fete "mijlocul de a se forma din tinerele
patriei soţii şi mame bune, în care reazimă fericirea casnică a familiei şi baza pentru creşterea cetăţeanu
lui'.62. În august 1860 Maria Villner din Bacău este numită, prin Decretul Ministrului Instrucţiunii Publice
şi Cultelor nr. 7532, profesoară la Şcoala de fete din Dorohoi, ministerul acordându-i acesteia şi "gajul
pentru spezele drumului'.63. Văzând inertia şi reticenta autorităţilor locale, Ministerul Instrucţiunii Publice
şi Cultelor intervine din nou în Il octombrie 1860, cerând imperativ membrilor Consiliului municipal "a
lua măsuri grabnice în vederea deschiderii şcolii de fete'.64.
În urma adreselor repetate ale directoarei Maria Villner, care-i ameninţă pe consilieri cu raportarea la minister, prima Şcoala publică de fete din Dorohoi se deschide la mijlocul lunii noiembrie 186065 •
În primele luni, noiembrie -decembrie 1860, cursurile se ţin într-un local închiriat, într-o cameră goală,
fetele stând în picioare sau pe jos. După noi intervenţii ale directoarei Maria Villner, şcoala este dotată cu
3 bănci, o masă, 6 scaune, 2 canapele, un dulap şi o oglindă, obiecte ce reprezentau baza materială de început
a şcolii dorohoiene de fete. La sfârşitul anului şcolar, în iulie 1861, Maria Viii ner renunţă la post, în locul
său fiind numită Maria Mortun, care a abandonat catedra după 2 ani, din aceleaşi motive ca şi predecesoarea, indiferenta autorităţilor. A urmat Ana Dobrea din 1864, absolventă a Şcolii centrale din Iaşi, care este
nevoită să continue un greu apostolat în lupta cu inerţiile locale, pe care le acuză de nepăsare şi indiferenţă, de starea proastă a şcolii, unde elevele îngheaţă de frig, îşi fac singure curăţenie în săli, iar cele
necesare cancelariei sunt cumpărate din salariile cadrelor, încât, conchide vehement Ana Dobrea, într-o
adresă către Primărie: "Permiteţi-mi să vă spun că în toată România nu se află o a doua şcoală care să fie
cu totul lipsită de cele necesare ca aceasta, nici chiar cele evreieşti" 66 .

CULTURAL ENVIRONMENT OF DOROHOI IN MODERN AGE. THE
SCHOLARSHIP FROM GRIGORE ALEXANDRU GHICA TO CUZA VODĂ
(Summary)
The profound social, economica! and politica! changes from the last few decades of 181h century
un tii the unification, determined essential transformation in cultural life, as a way of responding to new
appeared conditions. Under these favorable circumstances, the cultural life in Moldavia developed itself,
having Iasi as centre of development, the capital of the country. The retum to the secular sovereigns has
proven an essential moment for the development and awakening of the national cu1ture, he1d for the
appearances and consolidation of the Romanian national spirit. As a result of Romanian specific space
and time, the new bom national culture will enforce national values, bringing together Romanian
collectivities and playing an important role in the appearance of the inner self consciousness of our
people. The most important ways in promoting national culture around modem age in Dorohoi were
scholarship, typography and the press, the scientific and cultural societies, theatre, literature and art.
This particular study presents the beginning period of the Dorohoi School, from Grigore Alexandru
Ghica, the man who created the first school in town around 1766, until the chronological presentation of
the other schools: Public school for boys (1851 ), Private Jewish schools (1859) and Public school for girls
( 1864 ). Also, it appeared necessary to make some presentations and details about material resources of
the school, evolution ofstudents in numbers, in the period 1851- 1858, the content ofteaching materials
and the didactic corpus, this last piece being a humble reverence to the precursors ofDorohoi School.

V.A. Urechia, lstoriaşcoalelor, Tom III, p.l59.
Ibidem, p. 240.
61
A.S.BT, F. POD, Os. 47/1860, f. 47.
64
Ibidem, f. 6.
65
Ibidem.
66
Arhivele Statului Botoşani, POD, Os. 48111866, f. 13.
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DANPRODAN

ETAPELE BIBLIOGRAFIEI BINOMIALE
ALEXANDRU IOAN CUZA- UNIREA DIN 1859 (III)
Am identificat cinci etape istoriografice ale bibliografiei Al. 1. Cuza- Unirea din 1859 şi urmările
ei, explicând categoriile de ,,repere" utilizate şi prezentând deja primele patru segmente temporale: 18561903; 1903-1928; 1928-19481, 1948-198<f. Prezint în această contributie ultima etapă: 1989-2011, pentru care
rămân valabile şi operabile consideraţiile metodologice generale formulate pentru partea eşi a 11-a4 .
Perioada post-decembristă a istoriografiei româneşti, deşi mult apropiată temporal de boma 2011,
fără obligatoriu) răgaz pentru decelări şi decantări obiective în procesul introspecţiei tematice, a fost totuşi
analizată, deocamdată secvenţial, in aşteptarea necesarei sinteze ştiinţifice, de către (enumerare selectivă !)
Al. Zub 5 , Vladimir Tismăneanu 6 , Stephane Courtois 7 , Anton Moraru 8, Harold Happne?, Ovidiu
Pecican 10, Ion Ţurcanu 11 , Florin Abraham 12 , Bogdan Murgescu 13 , Nicolae Edroiu 14 , Victor Neumann 15 ,
Simona Preda 16 , Dan Berindei 17 , Mircea Mâciu 18 , Gheorghe Platon 19, Al. FI. Platon 20 , Gabriel Moisa2 \ V.
1
Dan Prodan, "Erapele bibliogrqfiei binomiale Alexandru Ioan Cuza- Unirea din 1859 (/)",în AMS, VII-VIII, 20082009, Botoşani, pp. 157-167.
2
ldem, "Erapele bibliografiei binomiale Alexandru Ioan Cuza- Unirea din 1859 (//)",în AMS, IX, 2010, Botoşani,
146-187.
Vezi supra nota nr. 1, p. 157; nota nr. 2, p. 146. Pentru etapa /9/19-2011, vezi idem, voi. VIII (1989-1994), 1996,
pp. 21, 50, 52, 178-181, voi. IX ( 1994-1999), 2000, pp. 6-7, 49-50, 53-55, 271-274; voi. X ( 1999-2004), 2005, pp. 8-9,
69-70, 427-431; voi. XI (2004-2006), 2007, pp. 8-9, 62-63, 146-148; voi. Xll/1-2 (2007-2008), 2009-201 O, pp. 3-4, 4950, 233-237, Bucureşti-Cluj Napoca, Edit. Academiei Române; pentru întreaga temă, vezi Virginia !sac, Contribu(ii la
o bibliografie Alexandru/van Cuza, consultant Dumitru lvănescu, Edit. Junimea, laşi, 2005, 158 p.
4
/bidem.
5
Al. Zub, Discurs istoric şi rranzi(ie, laşi, Edit. Institutului European, 1998, 216 p. ; idem, "Discw:l'lll isroric ac/ual i'nrre
critică şi (re)construc(ie ",în AUDJH, 3, 2004, Galaţi, pp. 211-221; idcm, "ÎncepUI de secol şi de mileniu rn isroriografie ",
în AI/XI, 38, 2001, laşi, pp. 1-6; idcm, "Istoriografia română şi spirirul Genevei", în ASFAC, Bucureşti, 9, 2001, pp.
32-43 ; idem, Clio sub semnul inreroga{iei. Idee, sugesrie, figuri, Edit. Polirom, laşi, 2006, 264 p.; idcm, "Despre adevăr
şi fictiune in discursul istoric", în voi. Na{iunea română. Idealuri şi realită{i istorice. Acad. Comelia Bodea la 90 de
ani, Bucureşti, 2006, pp. 147-156; idem, "Continui/ale şi innoire in discursul isroric", în Românii in Europa medievală
{Înrre Orientul bizantin şi Occidenrullarin). Studii in onoarea profesorului Vicror Spinei, Brăila, 2008, pp. 53-62.
VI. Tismăneanu, Mizeria utopiei. Criza ideologiei marxiste in Europa Răsăriteană, Edit. Polirom, laşi, 1997, 184 p.;
idem, "Mituri polirice in epoca globalizării", în Secolul XXI, 2001, nr. 7-9, Bucureşti, pp. 94-100.
7
St. Courtois, "La ce foloseşte isroria in pas/comunism?", în Memoria, 2003, nr. 43-45, Bucureşti, pp. 15-22.
8
A. Moraru, Şriin{a isrorică in conre.x:tul intereselor polirice, Edit. Pontos, Chişinău, 2003, 196 p.
9
H. Happner, "Bilanz und Perspecriven der Historiographie: Das Beispiel Sudosteuropa", înTR, 10,2001, nr. 4, Cluj,
PJ'· 134-143; idem, "Zur Neukonzeption der rumănischen Historiographie ", în HY, 4, 2007, Bucharest, pp. 5-14.
O. Pecican, "Provocări şi inovatie in istoriografia ardeleană pas/comunistă", în voi. Cum scriem istoria?, Alba-Iulia, 2003,
pp. 21 -33; idem, "Post-communis/ historiography in Romania and ils methodological dimension ", în Symposia, Cluj, 2003,
pp. 239-251; idem, .. Mit, istorie, scandal in România postcomunistă ", în vol Tenraţia isroriei, Cluj Napoca, 2003, pp. 499-538;
idcm, "Istoriografia rransilvană după 1989: contacte formative ", în AllXI, l. 42, 2005, laşi, pp. 645-666; idcm, Ce istorie
scriem?, Scria Ideea Europeană, Bucureşti, 2006, 250 p.; idcm, Poarta leilor. Istoriografia tânără din Transilvania (1990-2005),
Edit. Grinta, Cluj-Napoca, 2005, 245 p.; idcm, Istorii intersectate. Comentarii critice, Edit. Universităţii de Vest, Timifoara, 2007, 302 p.
1
1. Ţurcanu,/storia: cercetare, receptare, interpretare, Edit. Junimea, Iaşi, 2006, 403 p.
12
FI. Abraham, "/njluenfa anticomunismului asupra istoriografiei româneşti recente", în AT, 16, 2008, nr. 60-61,
Bucureşti, pp. 123-144.
13
B. Murgcscu, A fi istoric in anul 2000, Edit. Ali Educational, Bucureşti, 2000, 133 p.; idem, "The Romanian Historiography in the /990 's ",în RJSP, 3, 2003, nr. 1, Bucharest, pp. 30-59.
14
N. Edroiu, "Istoriografia română in anii 2004-2006 (directiile de cercetare şi principalele rezultate)", în voi. Solidaritatea mişcărilor nationale in Europa Centrală şi de Sud-Est ( 1895-2006), Cluj-Napoca, 2008, pp. 175-184.
15
V. Neumann, "Istoria conceptuală şi deconstruC{ia limbajelor social-politice. O conrribufie la innoirea metodologică a
istoriografiei române", în ARMSŞJ, 32, 2007, Bucureşti, pp. 179-189.
16
S. Preda, "Remanen{e ale discursului na{ionalist de tip comunist in istoriografia românească pas/decembristă
(1990-2005) ",în Argesis, 16,2007, Piteşti, pp. 449-455.
7
D. Berindei, "Starea istoriografiei române", în ARMSŞI, 29-30, 2004-2005, Bucureşti, pp. 17-26.
18
M. Mâciu, Cultura şi istoriografia română sub semnul ax:iologiei, Edit. Enciclopedică, Bucureşti, 2004, 416 p.
19
Gh. Platon, "Istoriografia română astăzi. Înrrebări şi răspunsuri", în Xenopoliana, 9, 2001, nr. 1-4, laşi, pp. 6-18; idcm,
.. L 'Historiographie roumaine dans le contexte de la mondialisation ",în voi. Globalism şi dileme identitare, laşi, 2002,
209-218; şi în voi. Jdees politiques et mentalites en Pologne et en Roumanie, Cluj Napoca, 2002, pp. 159-170.
A.F. Platon, .. Despre desincronizarea discursului istoriografic", în Xenopoliana, l, 1994, nr. 1-4, laşi, pp. 41-45;
idem, .,Fefele lui Ianus: istoriografia română la sfârşit şi inceput de secol", în AIGŞ, 3-4, 2000-2001, Târgu Mureş,
pp. 15-21 ;idem, "Istoriografia română recentă. Câteva tendinte", în Familia, 42, 2006, nr. 1, Oradea, pp. 57-61.
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Dobrescu-L. Ghiura22 , Silviu Moldovan 23 , Barbu Ştefănescu 24 , Liviu Antonesei 25 , Damian Hurezeanu26 ,
Paul E. Michelson 27 , Apostol Stan 28 , Stelian Mândruf 9, Cristian Troncotă-Doru Bratu (coordonatorii 0 ,
Mihaela Colceru31 , Anca Stângaciu32, ToaderNicoară-Simona Fărcăşan 33 •
Pentru etapa istoriografică 1989-2011, autorii enumerati anterior au prezentat: condiţiile generale
şi particulare, obiective şi subiective ale manifestărilor scrisului istoric românesc; influenţa politicului
până în 1990 şi lenta, dar ireversibila, depolitizare a istoriografiei naţionale începând cu 1990; curente de
gândire istorico-filosofice; direcţii şi 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; sinteze, cărţi şi periodice de istorie; activităţi şi colaborări ştiinţifice internaţionale;
şcoli istorice, magiştri, discipoli, solidarităţi şi/ sau animozităţi profesionale; aniversări istorice (evenimente, personalităţi) şi volume omagiale etc.
În consecinţă, nu voi mai insista asupra caracteristicilor amintite anterior atunci când voi enumera
contribuţiile tematice specifice titlului prezentului articol. Unele caracteristici se regăsesc, explicit sau
implicit, şi în producţiile istoriografice tematice ale etapei 1948-1989. Datorită numărului foarte mare a
contribuţiilor istoriografice 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 critic,
datorită lipsei spaţiului tipografic necesar. Această modalitate de prezentare permite o rapidă şi eficientă
consultare a bibliografiei tematice selective de către orice persoană interesată de Al. !. Cuza şi de Unirea
din 1859, fie istoric specialist modernist, fie elev, student, profesor sau simplu cititor de istoriografie.
Am distribuit contribuţiile specifice fiecărei etape istoriografice următoarelor teme de cercetare:
izvoare istorice; sinteze cu tematică diversă; evoluţii politice; politică er:ternă şi relaţii diplomatice; aspecte
militare; personalităţi implicate în Unirea din 1859 şi în domnia lui Al. I. Cuza; evoluţii economice; relaţii,
manifestări şi reglementări sociale; aspecte culturale, ideologice, educaţionale, istoriografice. Fiecare din
aceste teme de cercetare are, la rândul ei, subteme specifice, punctuale. În consecinţă, unele contribuţii istoriografice tratează două-trei teme/ subteme de cercetare istorică, 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 omisiune.

Etapa 1989-2011
A. Izvoare istorice
A. 1. Izvoare istorice documentare, memorii şi rapoarte diplomatice
Achim Venera, .. Problema sedentarizării tiganilor în documente de arhivă din anul 1863", în RJ, 9,
1998, nr. 5-6, Bucureşti, pp. 419-423;
Apostol Cornel ia, .. Câteva documente inedite referitoare la activitatea unionistă din anul 185 7 ", în
MN, 12,2000, Bucureşti, pp. 117-122;
G. Moisa, Direcţii şi tendinţe in istoriografia românească 1989-2006, Edit. Universităţii din Oradea, 2007,217 p.;
idcm, "Reaşezări instituţionale in istoriografia românească postdecembristă ", în Studii de istoriografie românească,
Cluj-Napoca, 2008, pp. 193-206.
22
V. Dobrcscu- L. Ghiura, "Istoriografia română de după 1989 cu privire la regimul comunist din România- puncte
de vedere", în SUCH, 1, 2004, Sibiu, pp. 293-301.
23
S. Moldovan, "Istoriografia contemporană sub impactul noilor surse primare", în R/, 17, 2006, nr. 1-4, Bucweşti, pp. 27-36.
24
B. Ştetlnescu, "Istoriografia română actuală- câteva accente", în Familia, 42, 2006, nr. 1, Oradea, pp. 50-56.
25
L. Antoncsci, "«Închiderea» şi «deschiderile» istoriografiei"', înXenopoliana, 1, 1993, nr. 1-4, l~i, pp. 5-9.
26
D. Hurezeanu, ,.Istoriografia română: ieri, azi, mâine", în MI, 25, 1991, nr. 12, Bucureşti, pp. 21-22.
27
P.E. Michclson, "Resnaping Romanian Historiography: Some Âctionian Perspectives ", în vol Romanian Civilisation, 3,
1994, nr. 1, l~i, pp. 3-23.
28
A. Stan, "Spre regenerarea istoriografiei naţionale", în Alternative, 1, 1990, nr. 6, Bucureşti, pp. 16-17.
29
S. Mândru\, ,,Problema ((noului activism» in istoriografia română şi străină", în Crisia, 21, 1991, Oradea, pp. 189-202; idem,
Nicolae Bocşan, .. Istoriografia română in 1999. Direcţii şi tendinţe", înSUBBH, 47,2002, nr. 1-2, Cluj Napoca, pp. 81-88.
3
C. Troncotă, D. Bratu, coordonatori, Istoriografia in tranziţie, Edit. IN!, Bucureşti, 1996, 172 p.
31
M. Colccru, .,Repere istoriografice şi doctrinare. Stadiul cercetărilor", în Sargeţia, 28-29, 1999-2000, nr. 1, Deva,
363-373.
A. Stângaciu, "L 'evolutione delia storiografia romena dopo 1989 fino oggi ", în SUBBStudia Europea, 48, 2003, nr. 2,
Cluj Napoca, pp. 105-113.
33
T. Nicoară-S. Fărcăşan, Zece ani de istoriografie univercitară la Cluj (1990-2000). Bibliografie, Ouj Napoca, 2002, 162 p.
21
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Berciu-Drăghicescu

-

-

-

-

Adina, "Documente de arhivă referitoare la emiterea primei monede naţionale,
1860-1864", în CSSŞA/, 5, 1995, Bucureşti, pp. 112-114;
Borsi-Kălmăn Bela, .,Klapka, Cuza et Arthur Scherthoss en 1864. Documents selectes sur une tentative
d'accord hungaro-roumain en X!Xe siecle", în Acta Historica, 32, 1988, nr. 1-2, Budapesta,
pp. 133-180 (studiu introductiv şi 15 documente publicate);
Bucur Marin, .. Pagini inedite din arhiva lui Dimitrie Brătianu privitoare la unire [din 1859]", în
AllAXI, 26, 1989, 1, Iaşi, pp. 131-147;
Catalan Sever Mircea, .. Un document francez despre relaţiile lui Alexandru Ioan Cuza cu Roma la
începutul anului 1865", în Verbum, 2, 1991, nr. 7-12, Bucureşti, pp. 149-156;
Catalan Sever Mircea, Stan Valeriu, .,Pe marginea unui volum de documente privind domnia lui Al./.
Cuza", în R/, s.n., 2, 1991, nr. 11-12, Bucureşti, pp. 703-706;
Cărăbuş Gheorghe-Gabriel, .,Rapoartele consulare străine despre starea de spirit în Moldova după
Congresul de la Paris (1856) ",în Suceava, 29-30, 2002-2003, nr. 2, Suceava, pp. 63-11 O;
Cenuşe Sabina, Ciobotea Dinică, .. Un manuscris inedit din 1865 despre istoria bisericilor din Craiova",
în MO, 55, 2003, nr. 1-4, Criova, pp. 93-111;
Cliveti Gheorghe, Izvoarele istoriei relaţiilor internaţionale. Epoca modernă, Iaşi, Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", 1993, 175 p. (perioada 1853-1866);
Comşa Ioan, .. Geopolitica/ Prospects of the Romanian Nation seen by an American Diplomat in
1857", în RESEE, 32, 1994, nr. 3-4, Bucharest, pp. 219-227;
Dandu Nicoleta, .. Domnitorul Al. !. Cuza şi .. emanciparea israeliţilor": un document inedit", în
SMTMod, 13, 1999, Bucureşti, pp. 109-1 12;
Documente externe privind domnia lui Al. 1. Cuza. Coresponden(ă diplomatică engleză, voi. T(1859-1862),
ediţie de Beatrice Marinescu, Valeriu Stan, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2001, 558 p.;
Documente privind dezvoltarea industriei in oraşul Bucureşti, voi. 1 (1856-1933), ediţie întocmită de
Manole Vasile, Bădescu Mihaela, Ciucă Elena, Bucureşti, DGAS, 1991, 525 p. (perioada
1856- 1866);
Documente privind domnia lui Alexandru Ioan Cuza, voi. 1 (1859-1861), întocmit de Berindei Dan,
Oprescu Elisabeta, Stan Valeriu, Bucureşti, Edit. Academiei RSR, 1989,347 p.;
Documente privind Unirea Principatelor Române, voi. IV, Rapoartele Consulatului Austriei din
Bucureşti (1856-1859), culegerea documentelor, studiu introductiv, rezumate şi indice de Dan
Berindei, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 1997,673 p.;
Documente privind Unirea Principatelor, voi. V, Documente interne (1858-!859), voi. întocmit de
Dan Berindei, Elena Alexiu, Apostol Stan, indice realizat de Dorina Rusu, Bucureşti, Edit.
Academiei Române, 2007, 896 p.;
Drăghici Lucian, .. Un raport francez despre armata română din timpul lui Cuza", în Document, VII,
nr. 4, 2004, Bucureşti, pp. 2-4;
Gheorghe Otilia, .,Documente inedite referitoare la activitatea desfăşurată de Gheorghe Chiţu în
vederea Unirii Principatelor Române", în Oltenia, 7-8, 1988-1989, Craiova, pp. 69-77;
Gheorghe Otilia, .,Documente referitoare la contribuţia Episcopiei de Râmnic la înfăptuirea Unirii
Principatelor", în MO, 53,2001, nr. 5-6, Craiova, pp. 108-120;
Ionescu Cristian, Dezvoltarea constituţională a României. Acte şi documente, 1741-/991, Bucureşti,
Edit. Lumina Lex, 1998,912 p. (perioada 1856-1866);
Irinciuc Petrea, .. Noi mărturii documentare despre descendenţii familiei Alexandru Ioan Cuza", în
INBMIM, 1, 1995, Iaşi, pp. 119-122;
lvănescu Dumitru, ,,Informaţii din arhivele franceze despre Unirea Principatelor Române", în
AllAXI, 26, 1989, Iaşi, pp. 87-95;
Ivănescu Dumitru, .,Situaţia politică a Principatelor Române înaintea desăvârşirii Unirii, oglindată
într-un memoriu francez inedit", în AJJXI, 31, 1994, Iaşi, pp. 465-478;
lvănescu Dumitru, !sac Virginia, .,Documente franceze despre desăvârşirea Unirii Principatelor Române" (1860-1861)", 1-11, înAIIXI, Iaşi, 29, 1992, pp. 363-384; 30, 1993, pp. 461-482;
Marinescu Beatrice, Stan Valeriu, .. Un document inedit referitor la cea de-a doua vizită a domnitorului Alexandru Ioan Cuza la Constantinopol, iunie 1864", în R/, s.n., 3, 1992, nr. 9-10, Bucureşti, pp. 998-1007;
Mărieş Stela, .,Mărturii inedite din arhivele germane privind Unirea Principatelor Române", în
AllAXI, 26, 1989, 1, Iaşi, pp. 49-87;
Mărturii despre Unire. Jurământul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, Bucureşti, Edit Eforie, 2002, 63 p.;
Moldova în contextul relaţiilor politice internaţionale, 1387-1858. Tratate, alcătuită de Ion Irimia,
Edit. Universitas, 1992, 373 p. (tratatele şi actele internaţionale din perioada 1856-1858);
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Murariu Ioan, .,Proclamafia prinfUlui Mihail Gorceakov din 20 iunie 1853 către Principatele Române",
în Ziridava, 7, 2008, Bacău, pp. 62-65;
Novac Vasile, .. Câteva documente inedite ale lui Alexandru G. Golescu privitoare la lupta pentru recunoaşterea Unirii şi a prinfUlui străin din anul 1866 ", în SC-Argeş, 4, 1992, Piteşti, pp. 62-68;
Oncescu Iulian, .,La societe roumaine la lumiere des rapports consulaires fram;ais de Bucarest et
de /assy pendant les annees anterieures a l'Union des Principautes (1856-1859)", în
AUVSAH, 4-5, 2002-2003, Târgovişte, pp. 151-158; în voi. Franfa, model cultural şi politic,
Iaşi, pp. 51-62;
Oncescu Iulian, .. Societatea românească în lumina rapoartelor consulare franceze de la Bucureşti şi
Iaşi, în anii premergători Unirii Principatelor, 1856-1859 ", în voi. Franfa: model cultural şi
politic, Iaşi, 2003, pp. 51-62;
Organizarea institufională a Ministerului Afacerilor Externe. Acte şi documente, voi. I (1859-1919),
ediţie de Ion Mamina, Gheorghe Neacşu, Gheorghe G. Potra, Edit. Fundaţiei Europene Titulescu, Bucureşti, 2004, 757 p. (perioada 1859-1866);
Platon Gheorghe, .. Personalitatea lui Al./. Cuza în documente diplomatice şi în presa europeană", în
AO, 7, 1992, Craiova, pp. 53-76;
Platon Gheorghe, .. Un memoriu muntean din epoca luptei pentru făurirea statului naţional [1859] ",
în AIIAX1, 26, 1989, 1, Iaşi, pp. 29-49;
Popovici Silvia, .. Izvoare arhivistice privind actul Unirii Principatelor Române", în RA, 68, 1991, nr.
1, Bucureşti, pp. 7-1 O;
Rogojanu Ion, .. Un document inedit privind urmaşii domnitorului Alexandru Ioan Cuza", în Danubius, 23, 2005, Galaţi, pp. 199-204;
Stan Valeriu, .. Două note diplomatice inedite din 1866 ale lui Ion C. Brătianu", în Rl, s.n., 4, 1993,
nr. 1-2, Bucureşti, pp. 123-127;
Stan Valeriu, .. O mărturie franceză despre românii din Basarabia la mijlocul secolului al XIX-lea'",
în RI, s.n., 5, 1994, nr. 1-2, Bucureşti, pp. 113-116;
Stan Valeriu, .. Un memoriu inedit din preajma secularizării [1863], referitor la problema mănăstiri
lor închinate din România", în R1, 7, 1990, nr. 5-6, Bucureşti, pp. 411-426;
Stan Valeriu, .. Un raport consular belgian din 1866 despre caracterul şi moravurile românilor", în R/,
s.n., 3, 1992, nr. 11-12, Bucureşti, pp. 1199-1201;
Şerban Constantin, .. Un manuscris inedit cuprinzând o descriere amplă a oraşului Piteşti din 1860 ",
în Argessis, 10, 2001, Piteşti, pp. 257-267;
Taftă Lucia, .. Imaginea societăfii româneşti în documente franceze (1860-1868) ", în SM/Mod, 14,
2000-2001, Bucureşti, pp. 73-98;
Torni Raluca, .. Diplomatii italieni din Constantinopol şi unirea Principatelor Române (1856-1859) ",
în RRSE, 1, 2005, nr. 1, Bucureşti, pp. 197-209;
Varta Ion, Unirea Principatelor Române (1855-1859). Documente inedite din arhivele din Federafia
Rusă, Ucraina şi Republica Moldovei, Edit. Cartdidact, Chişinău, 2005, 800 p.;
Verzea Mihaela Cristina, Cojocariu Elena, ,.Documente inedite despre principesa Elena Cuza", în MI,
45, nr. 5 (530)- mai 2011, Bucureşti, pp. 85-88;
Zaharia Dumitru, .. Secularizarea averilor mănăstireşti privită prin prisma rapoartelor consulilor italieni la Poartă", în BŞSIRA, 2, 2001, pp. 29-31;

a

A. 2. Izvoare istorice epistolare,

-

corespondenţă

Catalan Sever-Mircea, ,.Autour d'une lettre de l'ambassadeur de Grande-Bretagne a Consantinople,
Sir Hemy Bulwer, adressee au prince Alexandre Jean Cuza", în RRH, 30, 1991, nr. 1-2, Bucarest, pp. 1O1-118;
Chiriţă Grigore, .. O scrisoare inedită a lui Ion C. Brătianu din august 1862 ", în RI, s.n., 2, 1991, nr.
11-12, Bucureşti, pp. 701-702;
Clit Constantin, .. Corespondenfa dintre Niculae Iorga şi autorităfile huşene cu privire la locul naş
terii lui Al./. Cuza", în CEH, 6, 2000, Huşi, pp. 281-292;
Filitti Georgeta, ,.Pe vremuri oamenii îşi trimiteau scrisori [Anastase Panu şi Apostol Arsaki către Al.
/.Cuza, iulie 1 octombrie 1861]", în W, 45, nr. 10 (535)- octombrie 2011, Bucureşti, pp. 57-60;
Filitti Georgeta, .. Pe vremuri oamenii îşi trimiteau scrisori [Nicolae Ionescu şi unionismul în 1857] ",
în W, 44, nr. 4 (517)- aprilie 2010, Bucureşti, pp. 45-47;
Ghica Ion, Scrisori către V. Alecsandri, ediţie de Al. George, Bucureşti, Edit. FCR, 1997, 224 p.
(perioada 1856-1866);
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Ghica Ion, Scrisori către V Alecsandri, ediţie de Constantin Mahanu, Bucureşti, Edit. Albatros, 2001,
542 p. (perioada 1856-1866);
Gorovei Ştefan S., ,.Două scrisori ieşene din 1859 (Dimitrie Xenopol şi Paul Burguet) ",în INBMIM,
1, 1995, Iaşi, pp. 103-105;
Iliescu Constantin, Novac Vasile, ,.Alexandru C. Golescu şi unirea tuturor românilor, În lumina unor
scrisori inedite, din primăvara anului 1849 ",în MN, 8, 1994, Bucureşti, pp. 15-22;
Lancuzon Mihai, .. Universitatea din Bucureşti în izvoarele arhivistice, 1857-1869", în MN, 14, 2003,
Bucureşti, pp. 149-153;
Novac Vasile, ,.24 de scrisori şi telegrame trimise de Dumitru Brătianu lui Mihail Kogălniceanu între
anii 1857-1891 ",în AMM, 22-24,2001-2003, nr. 1, Vaslui, pp. 281-286 (în perioada 1857-1866);
Principele Alexandru Ioan Cuza. scrisori din exil, 1866-1873, ediţie de Virginia !sac, Iaşi, Edit. Junimea, 2007, 148 p.;
Principesa Elena Cuza, Corespondenţă şi acte, 1840-1909, Edit. Junimea Iaşi, 2009, 464 p.;
Stan Valeriu, .. Precizări şi completări la corespondenţa Alexandru Ioan Cuza--Costache Negri", în AllAXI,
26, 1989, 1, Iaşi, pp. 95-131;

A. 3. Izvoare istorice -

memorialistică

Alecsandri Vasile, Istoria misiilor mele politice, ediţie de Teodor Vârgolici, Bucureşti, Edit. 100+ 1
Gramar, 2001, 112 p. (perioada 1856-1866);
Bălăceanu Ion, Amintiri politice şi diplomatice /848-1903, ediţie de Georgeta Filitti, Bucureşti, Edit.
Cavallioti, 2002, 288 p. (perioada 1856-1866);
Bolintineanu Dimitrie, Călătorii la românii din Macedonia şi de la Muntele Athos, scris la 1858, ediţie de Constantin Stoenescu, Giurgiu, Edit. Pelican, 2002, 144 p.;
Cemovodeanu Paul, .. Călători străini din epoca Unirii şi Înaintea Ră::hoiului de Independen(ă ", în
BBuc, 3, 2000, Bucureşti, nr. 3, pp. 4-7; nr. 4, pp. 4-5; nr. 5; pp. 4-6; nr. 6, pp. 4-5;
Ionescu Adrian-Silvian, .. Impresiile locotenentului Charles George Gordon din Moldova, mai 1856aprilie 1857", în RI, XVI, nr. 1-2/2005, Bucureşti, pp. 105-116;
Mărturii despre Unire, ediţie îngrijită de Virgiliu Ene, Editura Tineretului, Bucureşti, 1959, 509 p.;
Ogden Alan, Romania revisited On the trai/ of English Travellers, /603-/941, Iaşi, CRS, 2000, 240
p. (perioada 1853-1866);
- Papadopol-Calimah, Alexandra, ,.Amintiri din vremea Unirii [de la 1859] ", prezentare de Ioan
Lăcustă, în MI, s.n., 24, 1990, nr. 1, Bucureşti, pp. 29-31, 53; nr. 2, pp. 28-31; 27, 1993, nr. 1,
1
pp. 10-12; nr. 2, pp. 3-6, 44;
Păiuşan Radu, .. Amintirile generalului Ştefan Şt. Stoika referitoare la lupta pentru Unirea Principatelor Române", în Ziridava, 18, 1993, Arad, pp. 135-146;
Şuţu Nicolae, Memoriile Principelui Nicolae Şuţu, mare logofăt al Moldovei (1798-/871), introducere,
note şi comentarii de Georgeta Penelea-Filitti, Bucureşti, Edit. FCR, 1997, 392 p. (perioada
1856-1866);
- Taftă Lucia, .,Documente inedite despre companiile franceze de navigaţie la Dunărea de Jos şi Marea Neagră în a doua jumătate a secolului al XIX-lea", în R/, 10, 1999, nr. 1-2, Bucureşti, pp.
161-173 (perioada 1856-1866);
Văcărescu Theodor C., .,Din vremea lui Cuza-Vodă", prezentare şi selecţie: Ioan Lăcustă, în MI, 27,
1993, nr. 5, pp. 5-8; nr. 6, pp. 11-15, Bucureşti;

A. 4. Izvoare istorice - discursuri parlamentare
-

Discursuri şi dezbateri parlamentare (1864-2004), ed. a 11-a, editor Gheorghe Buzatu, Bucureşti,
Edit. Mica Valahie, 2006,840 p. (perioada 1864-1866);
Kogălniceanu Mihail, Discursuri parlamentare, antologie, prefaţă, tabel cronologic şi note de Georgeta Penelea-Filitti, Bucureşti, Editura Minerva, 1994, 222 p.;

A. 5. Izvoare istorice juridice, scrieri politice-literare-narative
Culegere de legi şi scrieri din vremea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, 1859-1864, coordonator Emil
Stanciu, Cluj-Napoca, Edit. Dragoş Vodă, 2003, 364 p.;
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Ojog Igor, Şarov Igor, .. Două istorii scrise de Ş. Palanzov şi A. Zaşciuk În preajma şi după unirea
Principatelor Române", în voi. Unirea Principatelor. Momente, fapte, protagonişti, Iaşi, 2005,
105-111;

A. 6. Izvoare istorice arheologice, etnografice, folclorice
Căzănişteanu

Constantin, .. Palatul Cotroceni în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza", în Studii şi
articole de istoria artei, Muzeul Naţional Cotroceni, Bucureşti, 2001, pp. 126-128;
Demşa Dan. .. Două obiecte care apartin domnitorului Al. 1. Cuza, aflate În Colectia Muzeului din
Arad"", în Aradul Cultural, 3, 2001, Arad, pp. 86-87;
Ichim Auri ca, .. Palatul Cuza-Vodă din laşi. Proprietarii şi restaurările sale în perioada 1827-1959 ",
in INBMIM, 4-7, 199R-2001, Iaşi, pp. 349-355;
Ichim .\urica, .. Obiecte ce au apartinut lui Al. 1. Cuza aflate în patrimoniul Muzeului Unirii din laşi",
in BMMM, 1, 2003, nr. 1, Bucureşti, pp. 289-296;
Ionescu Adrian-Silvan, "Mărturii în acuarelă. Din vremea când ne păsa de patrimoniu [Monumente
istorice imortalizate prin picturi din secolul XIX]", în MI, 35, 2001, nr. 1, Bucureşti, pp. 63-66;
Ipate Mihail, "Sabia de paradă a lui Alexandru Ioan Cuza", in Historia, Il, nr. 116/august 2011,
Bucureşti, pp. 1O-II;
Tamă Mirela, "Azilul «Elena Doamna>>", in Studii şi articole de istoria artei, Muzeul Naţional Cotroceni, Bucureşti, 2002, pp. 139-143;
Vlad Ana-Maria, Geba Maria, .. Săbii ale principelui Al./. Cuza in Muzeul Unirii din/aşi", în BMMM, l,
2003, nr. 1, Bucureşti, pp. 328-331;

A. 7. Izvoare istorice genealogice-demografice-cartografice
Moise Liliana, .. Sectoml dunărean intre Droheta- Turnu Severin şi Corabia, reprezentat pe "Charta
României Mediri01ule" 1864'", în A USHG, 1999, nr. 1, Bucureşti, pp. 93-96;
Osaci-Costache Gabriela, .. Principalele hăr{i ale Munteniei din perioada 1860-1980, cu privire specială
asupra Muşcelelor Arg, 1ului", în AUBG, 49,2000, Bucureşti, pp. 133-141 (perioada 1860-1866);
P1ppidi Andrei, .. Bucureştii in preajma Unirii Principatelor după un plan [urbanistic} inedit", în
BMIM, 13, 1999. Bucureşti, pp. 127-131;

A. 8. Izvoare istorice de

-

presă-ziaristice

Cassoly Anne-Man.:, ..lmage des Principaures Dannubiennes dans un quotidien fram;:ais en 1856 ",
în RRH. 55,2006, nr. 1-4, Bucarest, pp. 179-191;
Ciotoran Gabriel, .. Jurnalul «Dâmbovita>> şi Unirea [din 1859} ",în Historia, 9, nr. 85 (ianuarie 2009,
Bucureşti, pp. 8-9);
Glilck Eugen, "Gazete de limba maghiară din Cluj privind formarea statului nafional român modern",
în SUVGA, 4, 1994, Arad, pp. 42-43;
Glilck Eugen, .. Presa germană despre formarea statului national român modern", în RIM, 2000, nr. 1,
Bucureşti, pp.4-6; în FR, 3, 2001, nr. 2, Oradea, pp. 50-51;
Gliick Eugen, "România văzută de presa vieneză În anul 1866", în AllCN, 41, 2002, Cluj-Napoca,
pp. 317-322;
Gliick Eugen, .. Unirea din 1859 văzută de ziarele din Niirnberg", în Familia, 27, 1991, Oradea, p. 15;
Marinescu Beatrice, Stan Valeriu, "Ecouri ale domniei lui Alexandru Ioan Cuza în presa engleză", în
SMIMod, 12, 1998, Bucureşti, pp. 133-182;
Novac Vasile, "Argeşeni şi musce/eni În paginile ziarului "Românul" în anii 1857-1861 şi 1863-1868",
în BŞUPSI, l-2, 2002-2003, Piteşti, pp. 132-144;
Ploeşteanu Grigore, .. Ecoul evenimentelor din 1866 În .. AIIgemeine Zeitung" din Augsburg", în AIGŞ,
3-4, 2000-2001, Târgu Mureş, pp. 263-289;
Ploeşteanu Grigore, «"Historisch-Politische Blătter... " şi Unirea Principatelor Române!!, în Vatra, 22,
1992, nr. 250, p. 9; nr. 251, pp. 9, 18, Tg. Mureş;
Ploeşteanu Mariana, "Evenimentele anului 1866 din România reflectate În presa românească din Transilvania", în vol.lnterferente istorice şi culturale româţro-europene, Târgu Mureş, 1996, pp. 83-1 04;
Preda Dumitru, .. La presse militaire et les problemes de t'edification de la Roumanie moderne unitaire
et independente (1859-1914)", în voi. Guerre et societe en Europe, Bucarest, 2004, pp. 134-139;
Vlad Laurenţiu, ,.Des echos roumains dans la presse.fram;aise, «L 'll/ustratiom>, 1843-1944", în NECY,
1995-1996, Bucharest, pp. 403-442 (perioada 1853-1866);
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A. 9. Izvoarele istorice numismatice, medalistice, sigilografice, heraldice
-

Andrieş-Tabac

Silviu, "Contribufii la heraldica oraşului Craiova. Proiectul nerealizat de la 1864 ",
în CN, 12-13, 2006-2007, Bucureşti, pp. 527-534;
Andrieş- Tabac Silviu, "Un proiect de stemă orăşenească pentru Botoşani la 1865 ", în MN, 9, 1997,
Bucureşti, pp. 43-44;
Bălescu Valeria, "Simboluri ale suveranităfii sub Cuza Vodă", în RJM, 2001, nr. 1, Bucureşti, pp. 8-9;
Băluţă Cloşca L., "Tricolorul, simbolul nostru nafional", în Dacoromania, 2001, nr. 7, Alba Iulia, pp. 1-2;
Cervatiuc Ştefan, "Contribuţii privind sigiliul oraşului Botoşani pâna În anul 1862 ", în H, 1O, 1996,
Botoşani, pp.185-211;
Dutu Maria, "Sigilii din epoca Unirii", în voi. Simpozion numismatic, Chişinău, 24-26 septembrie
2002, Bucureşti, pp. 245-248;
Hanganu Liliana Nicoleta, "Steme ale Principatelor Unite", în BMIM, 12, 1997, Bucureşti, pp. 273-286;
Iftemi Sorin, Ichim Aurica, Alexandru Ioan Cuza - Steme, monograme, decorafii, Edit. Kolos, Iaşi,
2009,74 p.;
Mănescu J. N., "L 'heraldique d'Etat des Principautes Un ies (1859-1 866)", în RRM, 29, 1990, n-os 1-2,
Bucarest, pp.7-27;
Mureşan Augustin, .. Steme/e judeţene reprezentate pe tiparul sigilar din 1858 al Căimăcămiei Ţării
Româneşti", în SUVGA, Il, 2001, Arad, pp. 193-200;
Olteanu Tania, .. Iconografia epocii Unirii Principatelor", în MI, 43, nr. 9/51 O, septembrie 2009, Bucureşti, pp. 78-82;
Pârvan Katiuşa, Neguţu Mariana .. Personalitatea şi opera domnitorului Al.!. Cu::.a reflectată in medalistică ", în MN, 15, 2003, Bucureşti, pp. 21 1-24 7;
Râpă-Buiucliu Dan, .. Note sigilografice. Un catalog al sigiliilor săteşti şi bisericeşti din fostele ţinu
turi Covurlui şi Tecuci (1834-1865)", în Danubius, 25, 2007, Galaţi, pp. 237-247 (perioada
1856-1865);
Safta Ion, Rotaru Jipa, Velter Tiberiu, Marinescu Floricel, Decoratii româneşti de ră::.boi (1860-1947),
Bucureşti, Editura Universitaria, 1991, 171 p. (perioada 1860-1866);

8. Sinteze istoriografice cu tematici diverse spaţiu-temporale: perioada 1853-1856; perioada
1856-1859; Unirea din 1859; viaţa şi opera lui Al. 1. Cuza; marile puteri europene şi Unirea din 1859;
politica externă a României în timpul lui Cuza; dezvoltarea ramurilor economice; clase social-profesionale: lucrătorii, ţărănimea; legea agrară din 1864 şi urmările sale; dezvoltarea instituţională a Principatelor
Unite; evoluţia instituţiei armatei naţionale; dezvoltarea învăţământului şi culturii moderne; istoria unor
localităţi şi a rolului lor în Epoca Unirii.
-

-

-

A History of Romania, authors: 1. Bolovan, FI. Constantiniu, P. E. Michelson, 1. A. Pop, edited by K.
W. Treptow, Iaşi, CRS-RCF, 1995, 722 p.; ed. II, 1996, ed. III, 1997 (perioada 1856-1866);
Adăniloaie Nichita, Învăfătorii luminători ai satelor (1848-1959), Bucureşti, Edit. FCDB, 2002, 356
p. (perioada 1856-1866);
Agricultura românească. O perspectivă sociologică, autori: Ştefan Costea, M. Larionescu, Florian
Tănăsescu, Bucureşti, Edit. Ararat, 1996, 208 p. (perioada 1856-1866);
Agricultura României. Tradi!ii şi perspective, coordonatori: Victor Pekar, Mihai Grădinaru, Iaşi, Edit.
Universităţii Al. 1. Cuza, 1995,251 p. (perioada 1856-1866);
Alexandrescu Ion, Bulei Ion, Mamina Ion, Scurtu Ioan, Partidele politice din România (186/-1994).
Enciclopedie, Bucureşti, Edit. Mediaprint, 1995, 416 p. (perioada 1861-1866);
Amza Ion T., Istoria statului şi dreptului românesc, Bucureşti, Edit. Sylvi, 2001, 308 p. (perioada
1856-1866);
Atanasiu Victor, Pe drumul dintre uniri (1859-1918), Bucureşti, Edit. Vasile Cârlova, 1995, 124 p.
(perioada 1856-1866);
Axenciuc Victor, Introducere În istoria economică a României. Epoca modernă, Bucureşti, Edit. FRM,
1997,436 p. (perioada 1856-1866);
Axenciuc Victor, Tiberian Ioan, The Making ofthe Unitary Romanian National State. Economic Premises, Bucharest, Edit. Academiei, 1989,303 p. (perioada 1856-1866);
Badea Marin, Buican Mariana, Josan Andrei, Istoria Românilor, voi. II, Epocile modernă şi contemporană, Piteşti, Edit. Independenţa Economică, 2002, 281 p. (perioada 1856-1866);
Badea Marin, Istoria economică a României, Brăila, Edit. Independenţa Economică, 1999, 295 p. (perioada 1856-1866);
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Banciu Angela, Istoria constituţională a României, Bucureşti, Edit. Lumina Lex, 2001, 424 p. (perioada 1856-1866);
Barbu Paui-Emanoil, Marinescu Nicu, Agricultura României În perioada 1864-1918, Craiova, Edit.
Spirit românesc, 1996, 322 p. (perioada 1864-1866);
Berceanu Barbu B., Istoria constituţională a României În context internaţional. Comentată juridic,
Bucureşti, Edit. Rosetti, [2000), 744 p. (perioada 1856-1866);
Berindei Dan, Constituirea României moderne: 150 de ani de la Unirea Principatelor, Edit. Enciclopedică, Bucureşti, 2009, 541 p.;
Berindei Dan, Epoca Unirii [din 1859]. Bucureşti, Edit. Corint, 2000, 318 p.;
Bitoleanu Ion, Istoria românilor, Constanta, Edit. Europolis, 1999, 244 p. (perioada 1856-1866);
Bituleanu Ion, Istoria statului şi dreptului românesc, Constanta Edit. Europolis, 2003, 264 p.
(perioada 1856-1866);
Bocşan Nicolae, Nicoară Toader, Mitu Sorin, Vesa Vasile, Manual multifuncţional de istorie modernă a
României, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 1998, 211 p. (perioada 1856-1866);
Bozgan Ovidiu, Berciu-Drăghicescu Adina, O istorie a Universităţii din Bucureşti (1864-2004), Edit.
Universităţii din Bucureşti, 2004, 348 p. (perioada 1864-1866);
Bulei Ion, A Short History of Romania, Bucharest, Edit. Meronia, 60 p. (perioada 1856-1866);
Bulei Ion, Scurtă istorie a românilor. Bucureşti, Edit. Meronia, 1996, 224 p. (perioada 1856-1866);
Buliga Gheorghe, Repere istorice ale industriei româneşti de petrol (1857-2007), colaboratori: Lavinia
Ioniţă, Violeta Dimitriu, George Buliga, Bucureşti, Edit. ASIPG, 2007,90 p. (perioada 1857-1866);
Cândea Ionel, Sârbu Valeriu, Pantrea Stănică, Istoria Românilor, voi. I, Piteşti, Edit. Independenţa
Economică, 2001, 332 p. (perioada 1856-1866);
Caragea Anton, Epoca Renaşterii naţionale (1 750-1878), Bucureşti, Edit. Universitătii din Bucureşti,
2003, 332 p. (perioada 1856-1866);
Carp Radu, Statomir Ion, Vlad Laurenţiu, De la "pravilă" la "constituţie". O istorie a începuturilor
constituţionale româneşti, Bucureşti, Edit. Nemira, 2002, 200 p. (perioada 1856-1866);
Căpuşan Andrei Alexandru, Diplomaţi români de elită. O istorie incompletă a diplomaţiei române prin
diplomaţi, voi. 1., Evul mediu. epoca modernă, Edit. Ars Docendi, 2004, 170 p. (diplomatii
perioadei 1856-1866);
Cemea Emil, Molcuţ Emil, Istoria dreptului românesc, Bucureşti, Edit. Universul Juridic, 2003, 318
p. (perioada 1856-1866);
Ciobanu Vasile, Spânu Anda-Lucia, coordonatori, Bibliografia istorică a oraşelor din România, Edit.
Academiei Române, Bucureşti, 2007, 505 p. (oraşele Unirii din 1859: Iaşi, Focşani, Bucureşti,
Craiova etc.);
Ciobotea Dinică, Istoria moşnenilor, voi. 1, partea 1 (1829-1912), Craiova, Edit. Universitaria, 1999,
228 p. (perioada 1856-1866);
Constantiniu Florin, O istorie sinceră a poporului român, Bucureşti, Edit. Univers Enciclopedic, ed.
1, 1997, 590 p.; ed. II, 1998, 592 p. (perioada 1856-1866, pp. 229-236);
Cristea Gabriela, Reforma Învăţământului. O perspectivă istorică (1864-1944), Bucureşti, EDO,
2001,352 p. (perioada 1864-1866);
Cristea Gheorghe, Din istoria cooperaţiei agricole de producţie În România (1864-1918). Obştea sătească
de arendare a moşiilor, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 1999,228 p. (perioada 1864-1866);
Cuza Vodă- România, volum alcătuit şi editat de Stelian Neagoe, Edit. Machiavelli, Bucureşti, 2009,
545 p. [conţine: mesaje şi proclamaţii ale lui Al. 1. Cuza, articole şi studii edite despre Al. 1. Cuza];
Dandu Nicoleta, Intrarea românilor În modernitatea europeană: presă, modele, mentalităţi, imagine
(1848-/866), Bucureşti, Edit. Anima, 2002, 271 p. (perioada 1856-1866);
Deaconu Luchian, Gheorghe Otilia, Craiova, 1859-1878. De la Alexandru Ioan Cuza la Carol /,
Craiova, Edit. Sitech, 2000, 356 p.;
Deaconu Luchian, Gheorghe Otilia, Oltenia şi Unirea Principatelor, Craiova, Edit. Aius, 1999, 320 p.;
Djuvara Neagu, O scurtă istorie a romanilor, povestită celor tineri, Bucureşti, Edit. Humanitas, ed. 1,
1999,224 p.; ed. II, 2000,252 p.; ed. III, 2001,240 p. (perioada 1856-1866);
Dobrin Marius, În căutarea memoriei. O monografie a oraşului Craiova, Edit. Aius, Craiova, 2003,
140 p. (perioada 1856-1866);
Dragnea Radu, Mihail Kogălniceanu. monografie, Edit. Do-Minor, Iaşi, 2005,208 p.;
Enciclopedia istoriei politice a României (1859-2002), coordonator Stelian Neagoe, Bucureşti, Edit.
ISPRI, 20043, 788 p. (perioada 1859-1866);
Enciclopedia partidelor politice din România (1859-2003), cuvânt înainte de Ioan Scurtu, Bucureşti,
Edit. Meronia, 2004, 392 p. (perioada 1859-1866);
Făgărăşan George, România, 100 de ani de dezvoltare (1848-1948), Bucureşti. Edit. Democraţia,
2002, 341 p. (perioada 1856-1866);
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Firoiu Dumitru V., Istoria statului şi dreptului românesc, ed. I, Iaşi, Edit. Fundaţiei Chemarea, 1993,
392 p. (perioada 1856-1866); ed. a 11-a, voi. I, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 1998,329 p. (perioada 1856-1866);
Focşăneanu Eleodor, Istoria constituţională a României (1859-1991), Bucureşti, Edit. Humanitas,
1998, 192 p. (perioada 1859-1866);
Fruntaşu Iulian, O istorie etnopolitică a Basarabiei, 1812-2002, Chişinău, Edit. Cartier, 2002, 592 p.
(sudul Basarabiei în perioada 1856-1866-1878);
Georgescu Titu, Istoria Românilor, Bucureşti, Edit. Fundaţiei România de Mâine, 1997,413 p. (perioada 1856-1866);
Georgescu Vlad, Istoria românilor. De la origini până În zilele noastre, ed. I, Bucureşti, Edit. Humanitas, 1992, 365 p.; ed. II, Bucureşti, Edit. Humanitas, 1995, 382 p. (perioada 1856-1866);
Gheorghe Constantin, Şerbu Miliana, Miniştrii de Interne (1862-2007). Mică enciclopedie, Bucureşti,
Edit. MIRA, 2007, 390 p. (perioada 1862-1866);
Historia de la Rumania Moderna, estudio preliminar, seleccion de textes, coordinacion y adaption
metodologica Alonso Pineiro, con escritos de historicos rumanos y americanos, Buenos Aires,
Edit. Historia, 1999, 256 p. (perioada 1856-1866);
laşi. Memoria unei capitale, coordonator Gheorghe Iacob, Edit. Universităţii Al. 1. Cuza, Iaşi, 2008,
540 p. (perioada 1856-1866);
Ioachimescu Alexandru, Ioachimescu Victor, Momente istoriografice şi personalităţi de seamă ale
neamului românesc, prefaţă de Vasile Gionea, Bucureşti, Edit. Gândirea românească, 1990,
267 p. (Epoca Unirii şi Al. 1. Cuza);
lonescu-Gion George, Istoria Bucureştilor, laşi, Edit. Tehnopres, 2003, 808 p. (perioada 1853-1866);
Ioncscu-Gion, G. 1., l~toria Bucureştilor, cuvânt inainte de Marina Jliescu, redactare, glosar şi notă asupm
ediţiei de Elena Maria Schatz, Bucureşti, Edit. Mavios-Clio, 1998, 742 p. (perioada 1856-1866);
Iorga Nicolae, Istoria românilor pentru poporul românesc, voi II, ediţie de Georgcta Pcnelea Filitti,
Bucureşti, Edit. Minerva, 1993, 2170 p. (Epoca Unirii din 1859 şi domnia lui Al. 1. Cuza);
!sac Virginia, Contribuţii la o bibliografie: Alexandru Ioan Cuza, consultant Dumitru lvănescu, Edit.
Junimea, laşi, 2005, 158 p.;
Isar Nicolae, Istoria modernă a românilor (1848-1866), Edit. Universităţii din Bucureşti, 2002, 436 p.
(perioada 1856-1866);
Isar Nicolae, Cultură natională şi spirit european. De la Şcoala lui Gheorghe Lazăr la Universitatea
din BucureŞti, Edit. Universităţii din Bucureşti, 2004, 266 p. (perioada 1856-1864);
Isar Nicolae, Istoria modernă a românilor, 177411784-1918, cuvânt înainte de Dan Berindei, Edit.
Universităţii din Bucureşti, 2006, 560 p. (perioada 1856-1866);
Isar Nicolae, Nicolae Popa În apărarea memoriei domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Studiu şi
antologie de texte, Edit. Universităţii din Bucureşti, 2007, 218 p.;
Isar Nicolae, Publiciştiifrancezi şi cauza română (1834-1859), Edit. Academiei Române, Bucureşti,
1991, 139 p. (Epoca Unirii, 1856-1859);
!sar Nicolae, Relaţiile stat-biserică in România modernă (1821-1914). Sinteză şi culegere de texte,
Bucureşti, Edit. FRM 2007,280 p. (perioada 1856-1866);
Iscru Gh.D., Istoria modernă a României, voi. I, ediţie îngrijită de Diana-Mihaela Dorin şi Adrian
Iscru, Bucureşti, Edit. Nicolae Bălcescu, 1997, 240 p. (perioada 1856-1866);
Istoria Basarabiei de la inceputuri până in 1998, autori I. Scurtu, D. Almaş, A. Goşu, I. Paulescu,
Gh. 1. Ioniţă, I. Şişcanu, N. Enciu, Gh. 1. Cojocaru, Edit. Semne, Bucureşti, 1998, 367 p.
(sudul Basarabiei în perioada 1856-1866-1878);
Istoria comerţului exterior românesc. O prezentare sintetică, coordonator: Nicolae Sută, Bucureşti,
Edit. Eficient, 1996, 432 p. (perioada 1856-1866);
Istoria economică a României. De la inceputuri până la cel de-al doilea război mondial, coordonator
N. N. Constantinescu, Bucureşti, EE, 1997,454 p. (perioada 1856-1866);
Istoria econo"-,iei naţionale, autori: Vasile Bogza, Radu Vasile, Ilie Puia, Eduard Rileczuc, Bucureşti,
Edit. ASE, 1996, 354 p. (perioada 1856-1866);
Istoria ilustrată a românilor de la origini până in prezent, Album, editor: Boris Crăciun, Iaşi, Edit.
Orientului, 1994, 104 p. (perioada 1856-1866);
Istoria Partidului Naţional Liberal, autori: Gheorghe Cliveti, Apostol Stan, Şerban Rădulescu-Zoner,
Gheorghe Onişoru, Dumitru Şandru, Bucureşti, Edit. Bie Al!, 2000, 309 p. (perioada 1856-1866);
Istoria României in date, coordonator Dinu C. Giurescu, Bucureşti, EE, 2003, 1060 p. (perioada
1656-1866);
Istoria României, autori: Bărbulescu Mihai, Deletant Dennis, Hitchins Keith, Papacostea Şerban,
Teodor Pompiliu, ed. 1, Bucureşti, EE, 1998, 617 p.; ed. II, Bucureşti, Edit. Corint, 2002, 495
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p. (perioada 1856-1866);
- Istoria României, Compendiu, coordonatori: Pop Ioan-Aurel, Bolovan Ioan, Cluj-Napoca, CST, 2004
(perioada 1856-1866);
Istoria Românilor, tratat academic, voi. VII, 1, Constituirea României moderne (1821-1878), coordonator acad. Dan Berindei, EE, Bucureşti, 2003, pp. 443-551 (perioada 1856-1866);
Istoria Românilor. Compendiu, autori: N. Ursuleanu, 1. Toderaşcu, Gh. Pungă, V. Neamţu, Gh. lutiş,
Gh. Platon, 1. Agrigoroaiei, D. D. Rusu, Gh. Tanasă, coordonatori: 1. Agrigoroaiei, 1.
Toderaşcu, Iaşi, Edit. Cultura fără frontiere, 1996, 369 p. (perioada 1856-1866);
Istoria Senatului României, coordonator Nicolae Văcăroiu, îngrijirea ediţiei Dan Berindei, Bucureşti,
RAMOR, 2004, 895 p. (perioada 1864-1866);
Majuru Adrian, Bucureştii mahalale/or sau periferia ca mod de existen{ă, Bucureşti, Edit. Compania,
2003, 24 7 p. (perioada 1853-1866);
Marcu Liviu P., Istoria dreptului românesc, Bucureşti, Edit. Lumina Lex, 1997, 375 p. (perioada
1856-1866);
Mănescu Mite, Boierimea din Oltenia În perioada 1821-1864, Craiova, Edit. MJM, 2005, 288 p.
(perioada 1856-1864);
Mihăilescu Ştefania, Din istoriafeminismului românesc. Antologie de texte (1838-1929), laşi, Editura
Polirom, 2002, 372 p. (perioada 1856-1866);
Morăraşu Marcel Gh., Istoria economiei şi gândirii economice româneşti, Iaşi, Edit. Chemarea, 1994,
160 p. (perioada 1856-1866);
Muraru Ioan, Iancu Gheorghe, Constituţiile române, Bucureşti, Edit. RAMOR, 1995, 288 p. (perioada
1831-1866);
Mureşan Maria, Istoria economiei naţionale, Bucureşti, Edit. ASE, 1994, 400 p. (perioada 1856-1866);
Mureşan Maria, Mureşan Dumitru, Istoria economiei, Bucureşti, Edit. Economică, 384 p. (perioada
modernă, 1856-1866);
Murgescu Costin, Mersul ideilor economice la români. Epoca modernă, voi. 1, Bucureşti, EE, 1994,
320 p. (perioada 1856-1866);
Neagoe Stelian, Istoria unirii românilor, voi. Il-De la Cuza Vodă Întemeietorul/a Ferdinand 1 Întregitorul, Bucureşti, Edit. Diogene, 1993, 396 p. (epoca lui Al. 1. Cuza);
Negruţi Ecaterina, Migra(ii sezoniere la lucru În România (1859-1918), Bucureşti, Edit. Acad. Române, 1991, 231 p. (perioada 1859-1866);
Niculescu Nicolae, Enciclopedia şefilor de stat ai României (/862-2007), Bucureşti, Edit. Meronia,
2007,239 p. (perioada 1862-1866);
O istorie a românilor. Studii critice, coordonatori: St. Fischer-Galaţi, D. C. Giurescu, 1. A. Pop, ClujNapoca, FCRCST, 1998,409 p. (perioada 1856-1866);
Oproiu Mihai, Dobrin Pârvan, Târgovişte. Monografie, voi. II (1821-1918), Târgovişte, Edit. Bibliotheca, 2001,382 p. (perioada 1856-1866);
Osiac Vladimir, Istoria modernă a României, Craiova, Edit. Universităţii din Craiova, 1994, 372 p.
(perioada 1856-1866);
Panaitescu P.P., Istoria Românilor, Bucureşti, EDP, 1990, 328 p. (pp. 286-300);
Parusi Gheorghe, Cronologia Bucureştenilor, 20 septembrie 1459-31 decembrie 1989. Zilele,faptele,
oamenii capitalei de-a lungul a 530 de ani, Bucureşti, Edit. Compania, 2007, 896 p. (perioada
1856-1866);
Pascu Vasile, Istoria modernă a Românilor (1821-1918), Bucureşti, 1996, 320 p. (perioada 1856 -1866);
Petrescu Carnii, Dumitrescu Angela, Probleme de Istorie Modernă a României (1821-1866), Timişoara, Edit. Mirton, 2004, 217 p. (perioada 1856-1866);
Pintea Alexandra, Ruscanu Gheorghe, Băncle În economia românească (1774-1995), Bucureşti, Edit.
Economică, 1995, 304 p. (perioada 1856-1866);
Platon Gheorghe, De la constituirea na{iunii la Marea Unire. Studii de istorie modernă, voi. II, Iaşi,
Edit. Universităţii Al. 1. Cuza, 1998, 304 p. (perioada 1856-1866);
Platon Gheorghe, De la constituirea na{iunii la Marea Unire. Studii de istorie modernă, voi. III-IV, p. III, Edit. Universităţii Al. 1. Cuza, Iaşi, 2000-2003, 398 p., 258 p, 320 p. (perioada 1856-1866);
Platon Gheorghe, De la constituirea nafiunii la Marea Unire: studii de istorie modernă, voi. VI, 2006,
ediţie îngrijită de la AL FI. Platon, Edit. Universităţii Al. 1. Cuza, 326 p. (epoca Unirii -ALI. Cuza);
Platon Gheorghe, Istoria românilor. Epoca modernă, Chişinău, Galaţi, Edit. Porto-Franco, 1992, 150 p.
(perioada 1856-1866);
Platon Gheorghe, Platon Alexandru-Florin, Boierimea din Moldova În secolul al XIX-/ea. Context
european, evo/ufie socială şi politică, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 1995, 204 p.
(perioada 1856-1866);
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Platon Gheorghe, Russu Vasile, Cristian Vasile, Iacob Gheorghe, Agrigoroaiei Ion, Cum s-a înfăptuit
România modernă, Edit. Universităţii din Iaşi, 1993, 367 p. (perioada 1856-1866);
Prună Nicolae, Administraţia locală in România modernă, I, 1864-1876, Edit. Univers, DrobetaTurnu Severin, 2002, 134 p. (perioada 1864-1866);
Prună Nicolae, Centralizarea sau descentralizarea administraţiei locale În România modernă (1864-1905).
Dezbateri parlamentare, Drobeta Turnu Severin, Edit. Lumina, 2001, 192 p. (perioada 1864-1866);
Racoviţan Mihai, Istoria modernă a românilor. Prelegeri universitare, Sibiu, Edit. Techno Media
Press, 2002, 24 7 p. (Epoca Unirii, 1856-1866);
Răcilă Emil, Istoria economică a României, Bucureşti, Edit. Roloris, 2000, 383 p. (perioada 1856-1866);
Senatul, o instituţie fUndamentală a statului român modern, coordonator Alexandru Dumitrescu,
FMOR, Bucureşti, 1999, 168 p. (perioada 1864-1866);
Slăvescu Victor, Finanţele României sub Cuza Vodă, voi. I-III, Bucureşti, Edit. FCMI, 2003, 584 p.,
600 p., 568 p.;
Stamate Grigore, Frontiera de stat a României, Bucureşti, Edit. Militară, 1997, 360 p. (perioada
1856-1866);
Stan Apostol, Agricultura românească În faza finală a clăcăşiei. 1831-1864, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 1994, 192 p. (perioada 1856-1864);
Stan Apostol, Iosa Mircea, Liberalismul politic În România, de la origini până in 1918, Bucureşti,
EE, 1996, 40 1 p. (începuturile 1859-1866);
Stan Apostol, Putere politică şi democratie În România, 1859-1918, Bucureşti, Edit. Albatros, 1995,
391 p. (perioada 1859-1866);
Stanciu Ion, Oncescu Iulian, Istoria modernă a românilor, voi. Il, Târgovişte, Edit. Macarie, 2002,
289 p. (perioada 1856-1866);
Suciu Ioan Alexandru, România şi comunitatea europeană a Dunării (1856-1948), Edit. Ex Ponto,
Constanta, 2005, 380 p. (perioada 1856-1866 );
Surdu Victor, Ţărănimea. Făurirea statului national unitar şi moderni=area României (1821-191tl},
Bucureşti, Edit. Baricada, 1995, 144 p. (perioada 1856-1866);
Temeiuri pedagogice ale dezvoltării invătământului public şi particular, de la inceputuri până in
1864, coordonatori Virgil Joiţa, Elena Joiţa, Craiova, Edit. Aius, 2003,439 p.;
Todea Ioan, I. C. Brătianu. O viată În slujba tării şi a natiunii române (1821-1891), Editura Universitară, Bucureşti, 20 Il, 287 p. (perioada 1853-1866);
Totu Maria, istoria modernă a României, 1821-1878, Bucureşti, Tipografia Universităţii din Bucureşti, 1989, 287 p. (perioada 1856-1866);
Trandafir Nicu, Curs de istoria economiei naţionale, Timişoara, Edit. Universităţii de Vest, 1992, 163
p. (perioada pre-modernă, 1856-1866);
Ţap Dan, Dreptul şi statul În istoria românilor, Târgovişte, Edit. Macarie, 1998, 198 p. (perioada
1856-1866);
Unirea Principatelor Române, 150 de ani, catalogul expoziţiei tematice de la Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, 2009, 169 p.;
Unirea Principatelor şi Bucureştii (catalog realizat sub egida Muzeului Municipiului Bucureşti), Bucureşti, 2009, 100 p.;
Unirea Principatelor. Momente. Fapte. Protagonişti, editor Dumitru Ivănescu, Edit. Junimea, Iaşi,
2005, 191 p.;
Vitcu Dumitru, Ivănescu Dumitru, Turliuc Cătălin, Modernizare şi constructie naţională În România.
Rolul factorului alogen (1832-1918), Iaşi, Edit. Junimea, 2002,386 p. (perioada 1856-1866);
Vlad Ioan, Istoria administraţiei publice româneşti, Bucureşti, Edit. FRM, 2003, 208 p. (perioada
1856-1866);
Zaberca Vasile Mircea, Istoria administraţiei publice În România, Reşiţa, Edit. Eftimie Murgu, 1997,
138 p. (perioada 1856-1866);

C. Evoluţii politico-naţionale instituţionale interne referitoare la: perioada 1853-1856 şi
din Pen. Crimeea; Congresul de la Paris ( 1856) şi referirile la români; Adunările ad-hoc ( 1857) şi
exprimarea voinţei naţionale; Conferinţa 1 convenţia de la Paris (1858) şi calea deschisă către unirea
Principatelor Române; alegerea unionistului Al. I. Cuza ca domnitor al Moldovei şi Ţării Româneşti
(ianuarie 1859); domnia lui Cuza, consolidarea unirii, modernizarea României; abdicarea lui Cuza
(februarie 1866) şi urmările interne şi externe; instituţiile modernizării nucleului statal românesc.
războiul

-

Adăniloaie Nichita, ,.Adunările ad-hoc din 1857", în SAI, 72, 20007, Bucureşti, pp. 7-16;
Albu Emanuel, De la inalta Curte de Casaţie la Curtea Supremă de Justiţie (1861-200/), Bucureşti,
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TMO, 2001,404 p. (perioada 1861-1866);
Baciu Emilian, Clasa politică şi sistemul politic din România, Edit. Universitătii din Piteşti, 2002,
267 p. (perioada 1856-1866);
Bălan Dinu, .. Statutul alogenilor în Principatele Române în perioada 1831-1866: între teoria legislativă şi practica politică", în voi. Istoria: contribufii în căutarea unui nou mesaj, Târgovişte,
2005, pp. 82-101 (perioada 1856-1866);
Berindei Dan, .,24 ianuarie 1859--{<Ziua de aur a veacului))", în Academica, 9, 1999, nr. 4, Bucureşti,
pp. 3-4; în MSŞIAR, 24, 1999, Bucureşti, pp. 7-11;
Berindei Dan, .,Alexandru Ioan Cuza şi independenfa României", în MSŞIAR, 22, 1997, Bucureşti,
pp. 23-27;
Berindei Dan, .,Anfangsprobleme eines kleinen modernen Staates: Rumănien, 1859-1878", în NEH, 8,
1990, Bucarest, pp. 163-172 (perioada 1859-1866);
Berindei Dan, .. Biserica şi jăurirea României moderne", în SAI, nr. 60-61, 1993, Bucureşti, pp. 48-52;
Berindei Dan, .,Die Nationalbewegung der Rumănien im 18. und 19. Jahrhundert", în voi. Die
Entstehung der Nationalbewegung in Europa, îngrijit de Heiner Timmermann, Berlin,
Duncker und Humbold Ver1ag, 1993, pp. 251-260 (perioada 1848-1866);
Berindei Dan, .. Două lovituri de stat contradictorii şi complementare", în Dunărea de Jos, 4, 1999,
nr. 1, Călăraşi, pp. 10-13;
Berindei Dan, .. L 'impact de Rome el du droit romain sur le processus de constitution de la Roumanie
moderne", în voi. Antichita e rivoluzioni da Roma a Constantinopofi a Mosca, Roma, 1998,
pp. 275-285 (perioada 1859-1866);
Berindci Dan, .. La constitution des Etats modernes et roumains. Paraffeles historique", în Lettereature
di Frontiera. Lilleratures Frontalieres, 7, 1997, nr. 2, Roma, pp. 31-38;
Berindei Dan, .. La France el le processus de fa constitui ion de fa Roumanie moderne", în RREI, 25,
1991, nr. 5-6, Bucarest, pp. 381-387;
Berindci Dan, .. La jeunesse el le processus de constitui ion de fa Roumanie moderne Ousqu 'en 1878) ",
în RRH, 29, 1990, nr. 1-2, Bucarest, pp. 39-50;
Berindci Dan, .. La Strategie de {'unifica/ion etatique de la nation roumaine au mi/ieu du XIX e siecle
(1848-1861)", în RRH, 28, 1989, nr. 4, Bucarest, pp. 369-378;
Berindei Dan, .. Recunoaşterea dublei alegeri a lui Cuza", în Historia, 9, nr. 88 1 aprilie 2009, Bucureşti, pp. 22-23;
Berindei Dan, .,Reformele lui Cuza", în Historia, 9, nr. 89 1 mai 2009, Bucureşti, pp. 34-36;
Berindei Dan, .. The Nineteenth Century", în voi. Romania. A historical perspective, Boulder- New
York, 1998, pp. 201-234 (perioada 1856-1866);
Berindei Dan, .. Unirea de la 1859 ",în Academica, 16, 2006, nr. 46, Bucureşti, pp. 31-32;
Berindei Dan, .. Unirea Principatelor-împlinire şi început de drum", în MSŞIAR, 29-30, 2004 -2005,
Bucureşti, pp. 193-196;
Berindei Dan, .. Unirea Principatelor- prima etapă a implinirii Statului Nafional Român", în Academica, 15, 2005, nr. 34, Bucureşti, pp. 7-8;
Berindei Dan, Zub Alexandru, Edroiu Nicolae, Ivănescu Dumitru, Vitcu Dumitru, .. Unirea Moldovei
cu Ţara Românească", în Academica, 14, 2004, nr. 22, Bucureşti, pp. 20-33;
Berindei Dan, "Importanfa istorică a Unirii Principatelor", în Academica, 13, 2003, nr. 10, Bucureşti, pp. 22-24;
Blânda Virginia, .. Le contrâle politique de l'imprime en Moldavie (1832-1862)", în voi. Imprime et
Pouvoir. France, Russie, Principautes Roumaines (XVIe-X/Xe siec/es), Bucarest, 2008, pp.
126-13 8 (perioada 1856-1862);
Bocşan Mircea-Dan, .. Redactarea Codului civil român din 1865 ",în Studia iuris, 48, 2003, nr. 1, Bucureşti, pp. 72-75;
Bocşan Nicolae, .,Hotel Lambert şi românii (1830-1865) ",în voi. Tentafia Istoriei, C1uj-Napoca, 2003,
pp. 177-201; în limba franceză în voi. Idees politiques et mentalites en Pologne et en Roumanie
entre /'Orient et /'Occident (XV/IIe-XXe siec/es), Cluj-Napoca, 2002, pp. 61-86 (perioada
1856-1865);
Brătescu Liviu, .. «Moştenirea politică)) a lui Al. I. Cuza în perioada exilului", în voi. Unirea Principatelor. Momente. Fapte. Protagonişti, Iaşi, 2005, pp. 135-145;
Brătescu Liviu, .,Mişcarea separatistă din Moldova la 1866", în AIR, 2, 2005, nr. 1;
Bulgăr Gheorghe, .. Unirea şi independenfa românilor văzute de poet[ul Mihai Eminescu}", în voi.
Românii in istoria universală, IV-2, Eminescu: sens, timp şi devenire istorică, Iaşi, Tipografia
Universitătii ,,Alexandru Ioan Cuza", 1989, pp. 265-278;
Buşe Constantin, .. Tentative şi reuşite în drumul României spre Independenfă (1859-1876) ",în voi.
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Arta istoriei. Istoria artei, Bucureşti, 2004, pp. 359-370 (perioada 1859-1866);
Catalan Sever Mircea, "Le Processus de /'unification politique el administrative de /'Etat national
roumain (1859-1866)", în RRM, 28, 1989, nr. 4, Bucarest, pp. 417-428;
Catalan Sever Mircea, "Principiul integrilăfii teritoriale în politica românească în vremea lui
Alexandru Ioan Cuza", în Rl, s.n. 3, 1992, nr. 7-8, Bucureşti, pp. 753-767;
Cazacu Mihai, "La tentation autoritaire d'A/exandru Ioan Cuza (1863-1865) el la derive totalitaire
de Caro/li (1938-/940). Une possible filiation ideo/ogique? ", în voi. Democrafie în Europa
Centrală şi de Sud-Est. Aspirafie şi realitate (secolele XIX-XX), Satu Mare, 2000, pp. 57-68;
Căzănişteanu Constantin, .. Manifestări de protest fafă de răsturnarea domnitorului Al. I. Cuza şi aducerea
unei dinastii străine pe scena politică românească", în LÎP, 1989, nr. 4, Bucureşti, pp. 50-52;
Cemea Emil, Molcut Emil, Istoria statului şi dreptului românesc, Bucureşti, Editura Şansa, 1992, 278
p. (perioada 1856-1866);
Chirilă Nicoleta, "Căimăcămia de trei din Ţara Românească: octombrie 1858- ianuarie 1859", în
Carpica, Bacău, pp. 349-360;
Chiriţă Grigore, "De la domnia pământeană la dinastia de Hohenzollern (1859-/866). Prerogativele
şi semnificafii/e domniei în edificarea statului român modern", în RI, s.n., 5, 1994, nr. 7-8,
Bucureşti, pp. 729-741; 6, 1995, nr. 1-2, pp. 89-1 06;
Chirită Grigore, "Probleme ale modernizării statului şi societăţii româneşti în dezbaterile adunări/ar
ad-hoc ", în Rl, s.n. 1, 1990, nr. 1, pp. 7-21; nr. 2, pp. 109-129, Bucureşti;
Chirită Grigore, .. Tranziţia către modernitate În viziunea contemporanilor de la mijlocul secolului al
XJX-/ea ", în Rl, 7, 1996, nr. 9-1 O, Bucureşti, pp. 685-699;
Chiriţă Grigore, Organizarea instituţiilor moderne ale statului român (1856-/866), Bucureşti, Edit.
Academiei Române, 1999, 172 p.;
Ciocanu Vasile, .. Scriitori basarabeni şi Unirea Principalelor din 1859 ", in Dacoromania, 2004, nr. 16,
Alba Iulia, pp. 20-22;
Cioflâncâ Adrian, .. Naţionalism şi parohialism in competiţie. Note pe marginea dezbaterilor politice
privind unirea Principatelor Române", în voi. Vârstele Unirii, laşi, 2001, pp. 109-134;
Cioflâncă Adrian, "Politica/ Debates before the Un ion of the Romanian Principali/ies: between Nationalism and Parochialism ", in RRH, 2004, nr. 43, Bucarest, pp. 111-139;
Cioroianu Adrian, .. Avem o imagine mai clară asupra mişcării din /865 decât asupra celei din /990",
în Historia, Il, nr. Il O - februarie 20 Il, Bucureşti, pp. 20-21;
Ciubotaru Nicolae, "Ecoul Unirii de la 1859 în Basarabia", în voi. Civilizaţia medievală şi modernă
în Moldova, Chişinău, 2005, pp. 172-179;
Cojocaru Mihai, "«Problema evreească)) în contextul luptei pentru Unirea Principatelor", în AŞUJI,
46-47,2000-2001, Iaşi, pp. 131-147;
Cojocaru Mihai," O «ipoteză)) privind dubla alegere ca domn a colonelului Alexandru Ioan Cuza", în
voi. ltinerarii istoriografice, 1996, Iaşi, pp. 439-448;
Cojocaru Mihai, Partida Naţională şi constituirea statului român (1856-1859), Iaşi, Edit. Universită
ţii Al. 1. Cuza, 1995, 432 p.;
Cojocaru Mihai, "Mihail Kogălniceanu în Adunarea ad-hoc a Moldovei (1857)", în voi. In honorem
Ioan Caproşu, Iaşi, 2002, pp. 438-451;
Cosmeseu Marin, "Iancu Gheorghiu Budu, un entuziast unionist băcăuan", în Carpica, 22, 1991,
Bacău, pp. 107-110;
Crăciunoiu Şerban, "lndependenfa de stat a României-obiectiv major al politicii domnitorului Alexandru Ioan Cuza", în AUC, 1, 1996, nr. 1, Craiova, pp. 95-101;
Cristian Vasile, "Revolution et reformes: /'heritage de /'annee 1848 dans /'edification de la Roumanie
moderne (jusqu 'a la Guerre d'Independence)", în NEH, Bucarest, 8, 1990, pp. 149-162;
Cristoiu Ion, .. Elena Cuza pentru proletari", în Historia, 6, 2006, nr. 50, Bucureşti, pp. 42-45;
Damean Sorin Liviu, .. Alegerea unui prinţ străin pe tronul Principatelor Unite. Premisele unei opfiuni ", în Europa XXI, 7-8, 1998-1999, Bucureşti, pp. 79-90;
Damean Sorin, "Actul de la 11123 februarie /866: motivafii şi consecinfe", în AUCI, 8, 2003, nr. 8,
Craiova, pp. 149-158;
David Gheorghe," Unirea nafiunea a făcut-o!", în TRom, 18, 1989, nr. 380, Bucureşti, p. Il;
Deaconu Luchian, Gheorghe Otilia, Oltenia şi unirea Principatelor (1859), Craiova, Edit. AIUS,
1999, 320 p.;
Dobrescu Gheorghe, "Judecarea şi condamnarea colonelului Gheorghe Adrian", în Document, 6,
2003, nr. 1, Bucureşti, pp. 44-51;
Drăganu Tudor, Începuturile şi dezvoltarea regimului parlamentar în România până la 1916, ClujNapoca, Edit. Dacia, 12991, 377 p. (perioada 1856-1866);
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Dumitrescu Horia, "Unificarea administrativă a Focşanilor. 10 iulie 1862 ", în Cronica Vrancei, I,
2000, Focşani, pp. 54-57;
Dumitrescu Horia, Dumitrescu Maria, "Focşanii şi "Unirea cea Mică" [1859} ", în voi. Cronica
Vrancei, II, Focşani, 2001, pp. 69-77;
Dumitrescu Horia, Dumitrescu Maria, "Primarii din Focşani Între anii 1862-1937", în Cronica
Vrancei, III, 2002, Focşani, pp. 215-226 (perioada 1862-1866);
Dumitrescu Horia, Huţanu Dumitru, "10 iulie 1862- unificarea administrativă a oraşului Focşani ",
în Saecu/um F, 1, 2002, nr. 1, pp. 57-58;
Dumitrescu Mariana, Pensees pour un anniversaire [1873-2003}, Edit. Universităţii din Piteşti, 2003,34 p.;
Duţu Mircea, "laşul se războieşte cu Bucureştiul pentru Curtea de Casaţie", in Historia, 2, 2005, nr. 42,
Bucureşti, pp. 12-18;
Dvoracek Maria, Istoria dreptului românesc, voi. I, Iaşi, Edit. Fundaţiei Chemarea, 1992, 344 p.
(perioada 1856-1866);
Ene Ionel," O lege mai puţin cunoscută din vremea lui Alexandru Ioan Cuza", in RTSAA, 3, 1999, nr. 5,
Constanţa, pp. 124-127;
Falcan Dan, "Al. /. Cuza- Preludiul unei abdicări anunţate", in Historia, 11, nr. Il 0/ februarie 20 Il,
Bucureşti, pp. 16-19;
Filimon Aurel, "Abdicarea lui Cuza şi situaţia Principatelor În anul 1866 În viziunea diplomaţilor
belgieni", în voi. Naţional şi social În istoria românilor, Iaşi, 1997, pp. 389-404;
Filitti Georgeta, "Iancu Bălăceanu şi aducerea principelui Carol de Hohenzollern În România", în
MN, 13,2001, Bucureşţi, pp. 74-77;
Focşeneanu Eleodor, Istoria constituţională a României, 1859-1991, Bucureşti, Edit. Humanitas, 1992,
173 p. (perioada 1859-1866);
Gâlcă Mircea, ,.Atitudinea muscelenilor faţii de reformele şi politica externă din perioada domniei lui
Alexandru Ioan Cuza", în Argessis, 7, 1995, Piteşti, pp. 119-122;
Georgescu Maria, .,24 ianuarie 1859- zi de concordie naţională", în RIM, 1999, nr. 1, Bucureşti, pp. 1-4;
Georgescu Maria, "Alexandru Ioan Cuza -artizan al României moderne", în RA, 65, 2003, nr. 1-2,
Bucureşti, pp. 257-264;
Georgescu Maria, ,.Alexandru Ioan Cuza, domnul Unirii şi al reformelor", în RIM, 2000, nr. 1,
Bucureşti, pp. 2-3;
Georgescu Maria, ,.Regimul parlamentar şi apărarea ţării În perioada 1859-1866 ",în voi. Apărarea
naţională şi Parlamentul României, voi. 1, Bucureşti, Editura Militară, 1992, pp. 32-80;
Gheorghe Constantin, Şerbu Miliana, Miniştrii de Interne ai României (1862-2001), Bucureşti, Edit. MI,
2002, 192 p. (perioada 1862-1866);
Gheorghe Cosmin Lucian, .. Contribuţia lui Emanoil Chinezu la redactarea programului unionist craiovean. Dorinţele Românilor", în A UCI, 8, 2003, nr. 8, Craiova, pp. 141-147;
Gheorghe Elena Roxana, "Aspecte generale privind principalele instituţii politice din Ţara Românească şi Moldova, de la Regulamentele Organice până la adoptarea Constituţiei din 1866",
în A UCBŞtJur, 2, 2008, Târgu Jiu, pp. 249-262;
Gheorghe Otilia, ,,Episcopia de Râmnic şi Unirea Principatelor", în Drobeta, 9, 1999, Drobeta-Tumu
Severin, pp. 142-150;
Iarovschi Gheorghe, "Începuturile instituţiei Primăria Municipiului Brăila (Magistratul Oraşului) În
perioada 1831-1864, reflectate in documente de arhivă", in AnBr, 8, 2007, Brăila, pp. 9-24
(perioada 1859-1864);
Ioniţll. M., "Unirea Principatelor Române. 150 de ani", in MI, 43, nr. 5 (506) 1 mai 2009, Bucureşti,
pp. 61-64;
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Chiriţă Grigore, Societatea din Principatele Unite Romane În perioada constituirii statului national
(1856-1866), Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2004,357 p.;
Covaţă Angela, .. Un episod al relaţiilor stat-hiserică. Conflictul Alexandru Ioan Cuza -- So(tm1ie
Miclescu", în voi. Ipostaze ale modernizării În Vechiul Regat, IV, 2007, Bucureşti, pp. 153-160;
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1856-1866);
Tanaşoca Nicolae-Şerban, .. Ultima ungere bizantină de domn român [1864] ",în voi. Naţional şi universal În istoria românilor. Profesorului Şerban Papacostea cu ocazia implinirii vârstei de 70
de ani, Bucureşti, 1998, pp. 105-1 09;
Vicovan Ioan, .. Un mitropolit de seamă al Moldovei - Iosif Naniescu ", în TV. 1, 1991, nr. 4-8, laşi,
pp. 55-69 (perioada 1856-1866);
Vicovan Ioan, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, voi. Il. laşi, Edit. Trinitas, 2002, 371 p. (perioada
1856-1866);
Vomicescu Nestor, .. Vechimea şi neatârnarea Mitropoliei Moldovei in epoca înfăptuirii Unirii din 1859",
în TV, 3, 1993, nr. 8-10, Iaşi, pp. 147-162.

THE STAGES OF THE ALEXANDRU IOAN CUZA-UNION
OF 1859 BINOMIAL BIBLIOGRAPHY (III)
(Summary)
The author presents the main historiographical themes and works about named bibliography, Vth
period, 1989-2011: historical sources, historical synthesises, political-institutional evolutions, diplomacy
and foreign affairs, romanian army and military evolutions, Union of 1859-AI.I. Cuza Reign Period
personalities, economy and society, romanian peasantry and social evolutions, romanian culture and
society on the way of modemization.
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DIN VIAŢA POLITICĂ A ROMÂNIEI ÎN VREMEA RĂZBOIULUI
DEINDEPENDENŢĂ.GRUPAREA"CENTRU"
Initiativele constituirii unei

grupări

politice de "centru" pot fi sesizate în viata politică

românească

încă dinainte de instaurarea regimului monarhiei constituţionale. În vederea acestui scop, printre primele

demersuri datează din 1859-1860, atunci când oameni politici, precum G. Costa-Foru, Ch. Tell şi V.
Boerescu, reuşeau să pună bazele unei astfel de grupări, spre indignarea liberalilor şi a conservatorilor
care respingeau utilitatea unei astfel de întreprinderi'. În vederea consolidării propriei lor grupări pentru
desfăşurarea unei activităţi consistente pe scena politică a Principatelor Unite, V. Boerescu şi G. CostaForu iniţiau negocieri pentru atragerea altor personalităţi politice, de tipul lui Manolache Costache
Epureanu, deschizând astfel perspectiva colaborării cu elementele conservatoare. Încercarea lui Boerescu
eşua însă în 1861, în urma rivalităţii existente între D. Ghica şi G. Costa-Foru, dar şi ca efect al acţiunii de
subminare a vulnerabilului grup politic de către însuşi domnitorul Alexandru Ioan Cuza2 • Dezideratul
constituirii unui puternic partid moderat nu a fost însă abandonat de ilustrul jurist bucureştean nici după
instaurarea regimului constitutional în frunte cu principele Carol I la 1866. Apropiindu-se de D. Ghica, V.
Boerescu va încerca să-şi extindă baza de aderenti, reuşind să-şi asigure concursul temporar al lui I. Ghica
şi să-şi împlinească necesitatea expunerii publice a propriilor idei prin înfiinţarea ziarului Pressa în anul
1868 3.
Rămasă încă la stadiul intentiona), ideea configurării unei formaţiuni politice plasată între cele
două orientări, "dreapta" şi "stânga", va insoti ascensiunea politică a tandemului V. Boerescu-D. Ghica
sub domnia lui Carol I, facilitată de comuniunea doctrinară în jurul principiilor de "legalitate" şi "ordine",
care îi anima încă din timpul experienţei lor paşoptiste 4 , cât şi de noul statut pe care îl căpătaseră, acela de
consilieri ai şefului statului 5 . Ambii oameni politici colaborau în formaţiunea ministerială de la 18681870, în care D. Ghica exercita preşedentia Consiliului de Miniştri, iar V. Boerescu deţinea portofoliu!
diplomatiei româneşti, încercând transpunerea în actul guvernării a unui program politic moderat. 6
Instaurarea marii guvernări conservatoare în 1871 va determina pozitionarea celor doi oameni politici şi a
apropiaţilor lor către "dreapta", oferind cabinetului condus de Lascăr Catargiu sprijinul parlamentar
necesar. Mai mult, începând cu 1873 D. Ghica, care va detine preşedinţia Adunării Deputaţilor în aproape
întreaga perioadă a guvernării "dreptei", reuşea S'a. influenteze intrarea lui V. Boerescu în guvern, ca
ministru de Externe, calitate în care îl va seconda pe domnitor în demersurile sale diplomatice de obtinere
a recunoaşterii independentei României 7 •
Deşi conturată în interiorul marii coaliţii conservatoare, gruparea politică din jurul ziarului Pressa, în
frunte cu V. Boerescu şi D. Ghica, va evolua treptat către evidentierea unei şi mai voit "vizibile" identităţi, distinctă de aceea a "dreptei" reprezentată de premierul Lascăr Catargiu. Însă dacă detaşarea politică
a fost determinată de rivalităţile interne din cadrul majorităţii guvernamentale conservatoare, la nivel
doctrinar, o identitate aparte a "boerescanilor" nu va fi foarte clar demonstrată8 . Initiativele în directia
unei mai precise clarificări·a acesteia din partea lui Vasile Boerescu vor adânci şi mai mult ambiguităţile.
Periplul său politic până în 1879, când va intra în guvernul liberal condus de I. C. Brătianu, indică o afinitate a omului politic cu "dreapta" conservatoare. La 9/21 decembrie 1870, el identifica două "partide" pe
scena politică românească, unul "liberal" şi unul "moderat", echivocurile în ceea ce priveşte pozitionările
din zona "dreptei" atrăgându-i reticenta folosirii termenului de "conservator". Peste patru ani, la 27 mai/8
iunie 1874, acelaşi om politic oferea o interpretare proprie însă paradoxală conservatorismului românesc,
întelegându-1 nu ca "statu-quo" a situatiei existente Ia un moment dat, ci ca ''înaintarea statului bazati
fiind pe principiile solide de progres şi de civilizatiune a secolului"9 • Peste puţin timp, la 23 decembrie
Apostol Stan, Grupări şi curente politice intre Unire şi Independenţă (! 859-I877), Bucureşti, EE, 1979, pp. 62-64.
Constantin Dissescu, Partidele intr-un stat constituţional, Bucureşti, Editura Librăriei Socec, 1884, p. 314; Apostol
Stan, op.cit., pp. 67-68.
3
Idem, Vasile Boerescu (1830-1883), Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1974, p. 41.
4
Apostol Stan, Mircea Iosa, Liberalismul politic din România de la origini până la 1918, Bucureşti, 1996, p. 55.
5
Apostol Stan, op.cit., p. 41.
6
Ibidem, p. 52.
1
Mariu Theodorian-Carada, Beizadea Mitică, Imprimeriile "Informaţia zilei", f.a., p. 35.
8
LE. Torouţiu, Gh. Cardaş, Studii şi documente literare, voi. L "Junimea", Bucureşti, Institutul de Arte Grafice
"Bucovina", 1931, p. 125.
9
Apud Simion-Alexandru Gavriş, .. Identităţi doctrinare in prima parte a domniei lui Carol I: Cazul Vasile Boerescu ", în
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1873/4 ianuarie 1874 el se prezenta ca "liberal, însă liberal moderat", pentru ca, în şedinţa Camerei din 5/17
iunie 1875 să evidenţieze importanţa "partidului conservator din care am onoarea de a face aparte" 10.
După cum vor dovedi conţinuturile articolelor sale din Pressa, sau din apelurile către alegători,
mai ales în timpul campaniei electorale pentru alegerile senatoriale din 1877, V. Boerescu încerca să ofere
o interpretare proprie conservatorismului românesc, imprimându-i, valenţa "progresului", chestiune
contradictorie în accepţiunea contemporană.
Distanţarea faţă de guvernul Lascăr Catargiu din partea grupării din jurul celor doi oameni politici
care îi includea, alături de alţi aproximativ treizeci de deputaţi, pe George T. Brătianu, Alexandru Orăscu,
Aristide Pascal, George G. Meitani, devenea notorie cu prilejul alegerilor parlamentare din anul 1875 11 .
Cu acest prilej, în coloanele Pressei, pe atunci încă oficiosul conservatorilor indiferent de nuanţă, spre
indignarea celor mai reprezentative personalităţi ale lor, Vasile Boerescu făcea să apară "Manifestul
Partidei Liberal-Conservatoare către alegătorii districtului Ilfov". Deşi nu-şi revendica o identitate
separată de aceea a marii grupări guvernamentale, mărginindu-se, drept comitet electoral, să asigure
unitatea de acţiune în cele patru colegii din judeţul Ilfov, devenea sesizabilă o anumită tendinţă de a-şi
extinde influenţa şi la nivel naţional, arătându-se "gata să dea concursul său tuturor amicilor politici din
districte, care ar voi să se puie în relaţii cu dânsul" 12 . De asemenea, la 17 martie 1876 ziarul Curierul
Bucureştilor constata colaborarea dintre V. Boerescu, D. Ghica şi Gh. Gr. Cantacuzino în cadrul
"Partidului Conservator Liberal Democrat", având Pressa ca principal mijloc de propagandă politicău.
Întreruperea colaborării politice cu gruparea formată din conservatorii şi junimiştii care îl sprijineau pe
primul-ministru Lascăr Catargiu a determinat încetarea rolului de oficios guvernamental pentru ziarul
condus de Boerescu, acela care, după o scurtă perioadă de încetare a aparijiei sale în intervalul aprilie
1876-23 ianuarie 1877, reapărea ca principalul organ de presă al "Centrului" 1 .
Părăsirea formulei ministeriale de către Vasile Boerescu, D. Ghica şi Gh. Gr. Cantacuzino în intervalul 1875-1876 şi opoziţia pe care o tăceau guvernului Lascăr Catargiu personalităţile din jurul ziarului
Pressa, erau condamnate de noul oficios al "dreptei", Timpul, sub acuzaţia că "au pus rivalităţile personale şi apetituri neiertate mai presus de unitatea partidului conscrvator" 15 . Pentru a-şi justifica trecerea in
opoziţie, susţinea ziarul conservatorilor, grupul V. Boerescu-D. Ghica invocasc pericolul care il reprezenta
pentru "partidul" aflat la guvernare ascensiunea "direcţiunii noi de la laşi", in frunte cuT. Maiorescu, P.P.
Carp şi Th. Rosetti, in realitate însă, dizidenţii proiectându-şi un traseu politic diferit de cel al colaboratorilor lor din ultimii cinci ani 16 • Gruparea politică "centristă" apărea din ce in ce mai clar conturată in iunie
1876 17 . Ea cuprindea mai multe elemente moderate care colaboraseră cu guvernul conservator, tineri
intelectuali cu pregătire juridică, din mediul baroului, al magistraturii şi al învăţământului universitar
bucureştean, alături de comercianţi şi bancheri 18 • Liantul acestora a fost, fără îndoială, Vasile Boerescu
alături de D. Ghica. Punctele lor de contact cu lumea juriştilor şi a bancherilor, relaţiile personale ale acestora, au jucat un rol important in coagularea tuturor acestor elemente. La 3/15 decembrie 1875, Vasile Boerescu
făcea parte din Consiliul de administraţie al "Băncii de Bucureşti", alături de preşedintele Dimitrie Ghica,
vicepreşedintele Gheorghe Ad. Ghermani şi de Principele Alexandru B. Ştirbei, Salomon Aşer, Abram L.
Emanuel, Eulogio Georgief, Ştefan Ioanide şi M. Klein 19 . Ulterior, la Il februarie 1877, Vasile Boerescu
era ales "decan al corpului advocaţilor", alături de membrii "consiliului de disciplină", Grigore G. Păucescu,
George Meitani, George Vernescu, Dimitrie Paul Vioreanu, Petre Lungeanu şi Pompiliu Rizu 10 .
Încă de la inceputul existenţei sale, respectiva grupare, căreia contemporanii îi atribuiau şi
denumiri precum "partita conservatoare şi opoziţiunea constituţională", ţinea să afirme că "partitul nostru
a fost şi va fi întotdeauna contra roşii/ar, fiind prin natura sa contra tuturor extremelor, fie extrema stân~ă
care o reprezintă Românul cu ai săi, fie extrema dreaptă, a guvernului noii direcfiuni din laşt' 1•
voi. Cultură, politică şi societate in timpul domniei lui Carol 1. 130 de ani de la proclamarea Regatului României,
coordonatori Gheorghe Clivcti, Adrian-Bogdan Ceobanu, Ionuţ Nistor, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2011, p. 223.
10
Ibidem, p. 224.
11
Constantin Bacalbaşa, Bucureştii de altă dată, voi. 1, 1871-1884, ediţia a 11-a, Bucureşti, Editura Ziarului
"Universul", 1935, p. 145.
12
Ibidem, pp. 152-153.
13
Apostol Stan, Grupări şi curente politice, p. 427.
14
Nerva Hodoş, Al. Sadi Ionescu, Pub/icaţiuni/e periodice româneşti, cu o introducere de Ion Bianu, Bucureşti,
Librăriile Socec, 1913, p. 383.
1
~ Timpul, anI, nr. 6, 23 martie 1876, p. 1.
16
lbidem.
17
Apostol Stan, Vasile Boerescu, p. 102.
18
1bidem.
19
Biblioteca Naţională a României (în continuare BNR), fond Saint Gcorgcs, arhiva Basile Boerescu, pachet XLIII, f. 338.
20
Ibidem, f. 109.
21
Românul, an XX, 15-16 martie 1876.
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Necesitatea apariţiei sale în peisajul politic românesc era justificată de o parte a presei româneşti care profesa idei similare, exemplul atitudinii favorabile pe care Cezar Bolliac şi al său ziar, Trompeta Carpafilor
fiind elocventă în acest sens. Acesta considera că existenţa a trei partide politice trebuie să fie de esenţa
oricărui stat constituţional, indiferent de numărul colegiilor electorale: "dreapta" ("retrograzii anacronişti"),
"stânga" ("radicalii săritori liberalişti") şi "centrul" ("moderaţii conservatori progresişti")21 • Aceste grupări aveau ca reprezentanţi pe Lascăr Catargiu, C.A. Rosetti şi pe Beizadea Mitică (D. Ghica). Potrivit lui
Bolliac, conservatorismul lui L. Catargiu se împotrivea tuturor reformelor şi revoluţiilor petrecute în România, acuzându-1 că şi-ar fi propus revenirea la modelul de organizare prefanariot. Progresul continuu,
forma de guvernământ republicană, schimbarea vechii paradigme asupra rolului religiei, al proprietăţii, al
familiei în societate, instaurarea egalităţii sociale perfecte "legiuită în inteligenţă şi avere" ar fi fost
coordonatele statului român imaginat de "stânga" radicală. Prin comparaţie, "Centrul" susţinea respectul
Constiruţiei şi modificarea legilor organice numai justificată de necesităţi, religia ortodoxă, proprietatea şi
familia ca valori sociale şi naţionale imuabile şi un reformism socio-politic "cu chibzuire" care să nu
atingă fondul tradiţional 23 . Bolliac îşi afirma orientarea politică apropiată "Centrului" pe care o profesa în
coloanele gazetei sale, susţinând accederea la guvernare a oamenilor politici cu vederi asemănătoare.
La începutul anului 1877, gruparea politică din jurul ziarului Pressa apărea bine individualizată
pe eşichierul politic românesc, oficiosul acesteia "nemaifiind o presă reacţionară şi retrogradă cum a fost
mai înainte, ci o presă progresistă dar moderată, va reprezenta Centrul în Cameră" 24 • Observatorii politici
începeau, aşadar, să-i atribuie o orientare doctrinară diferită de aceea a "dreptei" cu care, până nu demult,
colaborase. Aceasta era şi intenţia membrilor grupării din jurul lui Vasile Boerescu, pe care nu vor ezita
să o afirme în desele lor încercări de informare şi clarificare ideologică, însă se poate constata o anumită
inerţie care va face foarte dificilă renunţarea la instrumentarul terminologie şi conceptual specific conservatorismului. În "profesiunea de credinţă" tăcută publică la începutul lui februarie 1877, "centriştii"
afirmau c:1 obiective fundamentale ale propriei politici, "conservarea şi desvoltarca treptată şi fără zguduiri a tuturor principiilor liberale conţinute în Constintţiunea noastră, aplicarea sinceră şi !cală a tuntror
legilor. întărirea Dinastici şi a naţionalităţii române, consolidarea statutului nostru suveran destinat a
ocupa un loc distins în societatea celorlalte state ale Europei"25 •
Afinităţile doctrinare ale noii grupări cu marca formaţiune conservatoare din care se desprinsese
-.au puse în evidenţă şi prin receptarea ~ i cJOrecum favorabilă din partea oficiosului conservator Timpul,
în special în privinţa obiectivului ei fundamental şi anume "triumful ideilor de libertate şi conservaţiune
în acelaşi timp"26 • Numai că, din perspectiva "moderaţilor", mijloacele practice de realizare a unor astfel
de deziderate difereau de acelea ale foştilor lor colaboratori. Dacă din punct de vedere constiruţional, susţineau aceştia, nici "stânga", nici "centrul" şi nici "dreapta" nu-şi aveau nici o raţiune de existenţă, întreg
spectrul politic declarându-şi fidelitatea faţă de principiile izvorâte din pactul fundamental, în practica
politică însă toate cele trei orientări se evidenţiau prin acţiuni şi tendinţe caracteristice, extremiste în cazul
"stângii" şi al "dreptei": "Este rău că în ţara noastră să fie numai dreapta şi stânga: trebuie să fie şi centro.
Trebuie un element moderator între cele două estreme; şi acest element este acela ce-l dă centrof' 21 •
"Partidul Centru" se autodefinea din punct de vedere ideologic ca "adevărat liberal şi conservator, adevărat
democrat în sensul ştiinţific al cuvântului, care să modereze ambele estreme". Pressa cea nouă, spre deosebire de cea veche, care servise ca organ de presă al grupărilor conservatoare, nu-şi schimbase principiile
politice, ci doar devenise "espresiunea unui partid afirmat şi format din nişte elemente esistente deja, dar
risipite şi desorganisate până acum", coagulând aşadar o serie de oameni politici cu vederi moderate 28 .
Deşi oficiosul conservator îşi nega apartenenţa la "extrema dreaptă", totuşi metodele violente întrebuinţate în actul de guvernare, tendinţa anihilării adversarilor politici învinşi, erau indicii clare, afirmau
"centriştii", că partidul conservator avea acea orientare. Spre deosebire de marea formaţiune conservatoare,
informau ideologii de la Pressa, ,,Partidul Centrului" apăruse pe scena politică în urma unui "raţionament
mai rece şi mai moderat" al celor 40 de deputaţi "care nu erau din stânga, care erau toţi conservatori dar
care nu erau de aceeaşi nuanţă conservatoare" şi care, ca "jună dreaptă" se plasaseră în opoziţie faţă de
grupul lui L. Catargiu, reprezentând "bătâna dreaptă". "Grupul acesta însemnat" se constituia din oameni
politici cu experienţă, dar şi din tineri intelectuali şi patrioţi care se grupaseră în jurul Pressei29•
22

Trompeta Carpaţilor, an XIV, nr. 1277,24 decembrie 1876, p. 1.
Cezar Bolliac, Partitele în Constituţie în Ibidem.
24
Curiero/, an V, nr. 7, 27 ianuarie 1877, p. 3.
25
Pressa, nr. 7, 1 februarie 1877, p. 3.
23

26

Ibidem, p. 1.
Ibidem.
28
1bidem.
29
Ibidem.
27
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Paradoxală

ca încercare de definire a unei individualităţi ideologice, ea îi subliniază totuşi rădăcinile
conservatoare. Încă de la apariţia sa, noua grupare politică ţinea să-şi afirme o menire novatoare în viaţa
politică românească. În concepţia omului politic Grigore Ventura, lipsa tradiţiei istorice făcea imposibilă
o clară delimitare a "partidelor" româneşti în "absolutiste" şi "revoluţionare", fiind mult mai corectă o definire a nuanţelor lor după fidelitatea faţă de dinastie şi Constituţie. Neexistând o clară precizare a principiilor şi a programelor, viaţa politică românească avusese, până la apariţia "Centrului", imaginea unui
adevărat "carnaval politic", în care luptele dintre partide le aduceau la guvernare în funcţie de "variaţiunile
opiniei publice". "Centrul" propunea mediului politic românesc o luptă pe bază de "principii şi tendinţi",
iar nu una de persoane, "cu fraze şi terorii abstracte'J 0 . În ciuda deselor ei încercări de autodefinire politică, adversarii nu îi atribuiau o natură distinctă de aceea a "dreptei" cu care intrase în conflict, liberalii
susţinând că "parti ta de la Pressa a fost parti ta care se numea dreapta şi apoi catargiască'J 1 •
Eforturile de organizare a noii formaţiuni politice, care începea să folosească frecvent şi denumirea
de "partid conservator şi liberal", erau aduse la cunoştinţa publicului prin intermediul oficiosului său. Era
anunţată în curând inaugurarea "Clubului Centrului" în capitală. Organizarea în teritoriu a "partidului"
făcea progrese importante, mai multe comitete fiind formate în judeţele din provincie, subordonate celui
central din Bucureşti. Consolidarea partidelor politice româneşti, subliniau "conservatorii-liberali", trebuia să
parcurgă obligatoriu etapa organizării locale, cunoscută până atunci numai "partidului radical", ignorată
complet de "dreapta"32 . La 10 martie 1877, "Partidul Centru" îşi anunţa aderentii că deja beneficia de un
club, rezultat al eforturilor de organizare din ultimele două luni, care îşi avea sediul în palatul "Dacia", la
etajul întâi şi care se baza "pe un mare număr de adeziuni" 33 . În cuprinsul fondului "Kreţulescu
Lahovary" din cadrul Arhivelor Naţionale Istorice Centrale există mai multe documente datate februarie
1877 care cuprind un proiect de organizare a "Grupului sau Partidului Liberal-Conservator (OrganisatorProgresist)" precum şi a unui plan de preluare a puterii, ambele părând să indice, prin terminologia
folosită şi ideile politice susţinute, o apropiere de concepţiile politice ale "Centrului"34 .
Având ca deziderat general "conservaţiunea prin progres", respectiva grupare politică era condusă
de un "comitet central" sau un "comitet general", compus din "bărbaţi maturi şi juni (noua generaţiune)
de munteni şi moldoveni în număr de 15 sau 25" şi profesa "principiuri şi idei positive de ordine, de
economii, de securitate, de bun trai şi ~rogres real în loc de ficţiuni şi idei anarhice, de partide sau coterii
vechi care disolvă statul şi naţiunea"3 ·. Ca şi "inovaţie politică" se prevedea ca el să cuprindă "bărbaţi
maturi şi juni (noua generaţiune) din deosebite clase şi profesiuni sociale, munteni şi moldoveni",
"partidul liberal-conservator" aspirând astfel la o anvergură politică naţională. Proiectul de organizare
prevedea specificarea organismelor de conducere, "programul-apel", "organul (organe) de publicitate",
"adesiuni judeţene-comitete judeţene", efectivele "corpurilor electorale" 8.527 de alegători în Moldova şi
16.703 în Muntenia, indicând preocupări serioase în vederea asigurării unei ascensiuni rapide noii grupări
politice. Se prevedea crearea unei "asociaţiuni pentru încurajarea şi desvoltarea industriei naţionale
(agricolă, manufacturieră, minieră, comercială)"36 . În ceea ce priveşte baza profesională a aderenţilor, se
spera ca aceasta să devină cât mai cuprinzătoare, incluzând funcţionarii publici, cei din magistratură, din
învăţământul public, cadrele armatei, clerul, cei din diplomaţie, pensionarii, proprietarii mari şi mici,
sătenii împroprietăriţi, profesiunile liberale, meseriaşii, studenţii 37 .
În concepţia "liberalilor conservatori", Consiliul de Miniştri urma să fie compus din 4 sau 5 munteni,
2 sau 3 moldoveni, Adunarea deputaţilor din 157 de membri din care 80 de "români" şi 70 "moldoveni",
iar Senatul din 76 de membri din care 39 "români" şi 37 "moldoveni"38 • Din perspectiva lor, trebuia
îndepărtat de la putere: "elementul anarhic şi revoluţionar, elementul turc intrigant pentru domnie",
"elementul avocat gheşeftar corupător, elementul hrăpitor degradator"39 . În preajma închiderii Camerelor
sau imediat după, trebuia înlocuit guvernul cu "bărbaţi apţi, experimentaţi, energiei şi decişi care, puinduse în condiţiuni politice normale şi chezăşuitoare degajaţi de resentimente pentru trecut, de spirit de
partidă şi de coterie, prin revisuirea mai multor legi şi instituţii cu libertăţi nemărginite şi drepturi de
iniţiativă foarte întinse, care fac imposibil orice guvern pentru desvoltarea în bine morală şi materială a
30

Ibidem, nr. 21, 17 februarie 1877, p. 2.
Românul, 26 noiembrie 1877, p. 1055.
32
Pressa, nr. 25, 23 februarie 1877, p. 1.
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Ibidem, nr. 39, 10 martie 1877, p. 1.
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României, să poată da ţării un guvern constituţional regulat de securitate, de ordină şi eficaciu spre a
restabili printr-o adrninistraţiune regulată, disciplinată şi inteligentă, o justiţie nepărtinitoare, o economie
înţeleaptă şi prevăzătoare, o libertate bine înţeleasă; securitatea, bunul trai, ordinea inteligentă, progresul
real şi conservaţiunea prin progras în politică, în legiferare, în justiţie, în morală, în economie socială, în
învăţământ public, în administraţie, în finanţe, în lucrări publice, în agricultură, comert, industrie, mine, în
arte şi meserii, profesiuni liberale, cu alte cuvinte prosperitatea morală şi materială în genere şi în parte
care interesează la gradul cel mai mare atât pe adrninistraţi, pe Dinastie cât şi pe Puterile Garante şi mai
direct pe Puterile limitrofe',..0 • Guvernul trebuia să cuprindă, prin membrii săi, "România de sus
(Moldova), România Centrală (România mare) şi România de jos (România mică)',.. 1 • După "formarea
Ministerului chiar în timp când va fi închisă sesiunea Corpurilor Legiuitoare", urma să se procedeze la
"numirea agenţilor diplomatici, numirea şefilor în administraţiile centrale şi speciale, numirea prefecţilor
şi subprefecţilor, disolvarea Camerelor fie chiar în timpul când sesiunea este închisă, convocarea
colegiilor electorale, formarea comitetelor electorale',..2 .
Proiectul cuprindea o listă cu foştii miniştri începând cu anul 1866, "maturi şi juni din dreapta,
juna dreaptă, stânga, juna stângă", 30 de oameni politici "de dincolo de Milcov", dintre care, al căror nume
nu era tăiat cu o linie orizontală, posibil colaboratori ca 1. A. Cantacuzino, N. Callimachi-Catargiu, Lascăr
Catargiu, P.P. Carp, D. Cozadini, N. Ionescu, Col. D. Leca, Gh. Mârzescu, T. Maiorescu, V. Pogor, Th.
Rosetti, D. A. Sturdza43 şi 38 de personalităţi politice "de dincoace de Milcov", din care ca posibili
colaboratori figurau D. Berindei, N. Creţulescu, Gh. Gr. Cantacuzino, M. Ferichidis, 1. Ghica, D. Gr.
Ghica, N. Haralambie, Gh. Chiţu, Al. N. Lahovary, Col. Gh. Manu, Al. Orăscu, Col. Al. Pencovici, N.
Racoviţă, I. Bălăceanu, E. Stătescu, Gh. Vernescu. Surprinde totuşi excluderea lui V. Boerescu, a lui D. P.
Vioreanu44 . Excluzând personalităţile politice liberale radicale precum primul-ministru 1. C. Brătianu sau
conservatoare caL. Catargiu, "partidul liberalilor-conservatori" se apropia ca şi concepţie de cel constituit
în jurul Pressei şi al conducătorului ei, Vasile Boerescu. Cercetări ulterioare mai amănunţite vor demonstra
sau nu identitatea cu gruparea politică a acestuia.
De la începuturile sale, "partidul Centru" se plasa în opoziţie faţă de guvernul Brătianu. Colaborarea politică a guvernului liberal cu "fracţioniştii" în frunte cu ministrul de Externe, Nicolae Ionescu, îi
crea serioase probleme de imagine accentuate în urma interpelării Iu\ M. Kogălniceanu despre situaţia
Universităţii din Iaşi, neglijată de profesorii ei în favoarea politicii, situaţie care era privită de oficiosul
"Centrului" ca "un proiect al descompunerii sau clătinării lui de la putere'"' 5 . Iminenta ieşirii liberalilor
radicali de la guvernare survenea ca urmare a "tendinţelor extremiste" ale acestora, prin care produseră
îndepărtarea elementelor moderate din Coaliţia de la Mazar-Paşa, multe dintre acestea tăcându-le o
opoziţie deosebit de puternică. În mod oficial, comitetul Coaliţiei liberale de la Mazar-Paşa din 1875 se
desfiinţase în urma unei întruniri a membrilor săi la 7 februarie 1877. Guvernul rămânea să se ~rijine pe
"stânga radicală de dincoace de Milcov", pe "roşii" şi pe cea "Fracţiunea liberă şi independentă' .
Falsificarea alegerilor de către guvernul Coaliţiei liberale la 1876, contrar a ceea ce susţinea foaia
radicală, constituia o altă temă antiguvernamentală a "centriştilor". Ea va fi reluată frecvent pe parcursul
campaniei electorale pentru alegerile senatoriale din aprilie 1877. Dând curs unei solicitări mai vechi a
primului său ministru, stânjeni! de opoziţia cu care guvernul său se confrunta în Senat, Domnitorul îşi
dădu acordul pentru dizolvarea acestuia la 23 martie/4 aprilie 1877, tocmai în momentul în care emisari
ruşi, precum Colonelul Bobrikov şi Generalul Katelei soseau în ţară, în scopul informării asupra
infrastructurii româneşti, a metodelor întrebuinţării şi a apărării ei, în momentul declanşării războiului
ruso-turc. Motivaţia cuprinsă în decretul de dizolvare se referea la imposibilitatea formării unei majorităţi
parlamentare din grupările politice care contribuiseră la răsturnarea guvernului conservator, corpul
ponderator nedorind "nici să răstoarnă Guvernul, nici să-i voteze legile financiare", irosind timpul destinat dezbaterilor serioase în numeroase interpelări47 . Stabilirea desfăşurării alegerilor în zilele de 9 aprilie
pentru colegiul I, Il aprilie pentru colegiul al II-lea şi 13 aprilie 1877 pentru colegiul universităţilor, ignorând termenul constituţional de 21 de zile între desfiinţarea Senatului şi convocarea corpurilor electorale, a fost decizia de autoritate a guvernului liberal pentru ca viitoarea convenţie cu Rusia, în linii mari
40
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detinitivată la momentul respectiv, să nu intâmpine dificultăţi din partea unui Senat ostil48 • Măsura care
dezvăluia interesele politice ale executivului a fost intâmpinată cu ostilitate de către opoziţia conservatoare şi de "Centru", in paginile ziarelor Timpul şi Pressa, actele guvernului tiind calificate ca abuzive.
Motivând iminenta declanşării războiului ruso-turc, guvernul incălcase articolul 46 din Constituţie, prin
convocarea alegerilor inaintea termenului de 21 de zile astfel că Senatul ieşit din alegeri nu putea ti
reprezentantul legal al ţării. În aceste condiţii, participarea conservatorilor la alegeri se impunea ca "un
strigăt al ţării in contra regimului incapabil şi revoluţionar". Prin particiEar:a la alegeri, conservatorii
luptau pentru "a scăpa ţara şi pe Domnitor" din mrejele guvernului liberal 9 • In contextul extern complicat, scurtarea termenului alegerilor, considerau "centriştii", oferea indicii asupra scopurilor frauduloase
ale partidului guvernamental in respectivele alegeri. Se spera totuşi in diminuarea influenţei negative a
comitetelor electorale ale liberalilor care, potrivit obiceiului, îşi subordonau autorităţile locale pentru
succesul candidaţilor stabiliţi de la centru. Simpatizanţii "Centrului" erau rugaţi să-şi stabilească candidaţii
încercând, mai ales, să nu-şi împartă voturile50 .
Alegerile senatoriale au fost considerate drept un moment politic favorabil iniţiativelor de reconciliere şi de regrupare din partea formaţiunilor conservatoare dezbinate după ieşirea de guvernare in urmă
cu un an şi a măsurii acuzării foştilor miniştri ai administraţiei Lascăr Catargiu. Astfel, la inceputul lunii
aprilie 1877, foile de opoziţie îşi informau cititorii despre alianţa electorală recent constituită şi compusă din
"cele două partide reprezentate de ziarele Timpul şi Pressa"51 • Conducerea ei era asigurată de un "comitet
central" compus dintr-un număr egal de membri din fiecare partid, sub preşedinţia Prinţului Dimitrie
Grigore Ghica, cuprinzându-i pe Ioan N. Alexandrescu, George Apostoleanu, Constantin D. Athanasiu,
Constantin Boerescu, Panait Casimir, Dimitrie Cornea, Alexandru Orăscu, Dimitrie Hagi Pandele, George
Constantin Filipescu, Grigore Păucescu, Vasile Pogor, Dimitrie Rosetti, Prinţul Alexandru Barbu Ştirbei,
Prinţul Grigorc Mihail Sturdza, Gen. Christian Tell, dr. Nicolae Turnescu şi Dimitrie P. Vioreanu. Scopul
colaborării politice dintre foştii parteneri de guvernare de la 1871-187652 , acela de a "menţine principiile
de stabilitate şi progres", era menţionat intr-un program minimal care prevedea restabilirea echilibrului
constituţional, afectat de guvernarea liberală. o administraţie onestă in interesul tuturor cetăţenilor,
conducerea justiţiei de către oameni oneşti şi capabili, administrarea finanţelor astfel încât să fie menţinut
creditul statului, îmbunătăţirea agriculturii, respectul pentru Biserica ortodoxă română. Alegătorii aveau
misiunea ca, prin voturile exprimate, să pună capăt dezordinii din toate ramurile activităţilor publice 53 .
Toate aceste deziderate fuseseră compromise de guvernarea de până in acel moment a lui 1. C. Brătianu.
Desfiinţarea Senatului şi deschiderea luptelor politice pe fondul pericolului extern care plana asupra ţării
demonstra lipsa de prevedere politică a guvernanţilor. S-ar ti impus, în optica opoziţiei, ca guvernul
liberal, expresie a Senatului dizolva!, să ti manifestat spirit de conciliere şi preocupări serioase pentru
remedierea consecinţelor negative ale fostei guvernări. Însă, in ciuda concursului pe care Senatul îl oferise,
guvernul, preocupat exclusiv de interese de partid, îl dizolvase, fără motiv şi contrar uzanţelor parlamentare, cu scopul de a-şi impune influenţa şi asupra lui precum în toate structurile statului54 •
În manifestul electoral intitulat Către domnii alegători ai Senatului, opoziţia unită a "dreptei"
dezvăluia alegătorilor că in perioada de aproape un an de când liberalii se aflau la guvernare, administraţia fusese încredinţată unor persoane aservite interesului politic, justiţia, deposedată de personalul onest şi
bine pregătit prin destituiri in scopuri politice şi ameninţată chiar in cea mai importantă instituţiei a sa,
Curtea de Casaţie, armata, supusă tendinţei guvernamentale de dezorganizare, finanţele, prin deticitarea
lor gestiune se aflau în pragul bancrutei. Alegătorii erau avertizaţi asupra pericolului impunerii impozitului progresiv, "invenţiune a şcoalei socialiste care echivala cu negarea chiar a avuţiei" şi de emitere a
hârtiei-monedă55 • Se făcea apel la unitatea de acţiune şi de concepţie pentru obţinerea victoriei in alegeri,
cu atât mai mult cu cât D. Ghica, preşedintele comitetului electoral al celor două partide de opoziţie,

T. Maiorescu, Istoria contimporană a României (1866-1900), Bucureşti, Editura Librăriei Socec, 1925, p. 121.
Timpul, nr. 76, 3 aprilie 1877, p. 2.
so Pressa, nr. 57,5 aprilie 1877, p. 1.
li Timpul, nr. 76, 3 aprilie 1877, p. 1.
s2 Presa de opozitie fllcea elogiul personalităţilor conservatoare, capabile şi cu realizări anterioare în folosul statului în
comparaţie cu liberalii guvernamentali: L. Catargi, "bărbat stimat de chiar adversarii lui şi iubit de toţi aceia care cunosc zelul
şi iubirea lui pentru binele public", P. Mavroghcni, specialistul financiar care scăpase statul de bancruta în care îl aruncase guvernarea radicalilor, Gen. Florcscu, "părintele armatei române", Alexandru Lahovary, care reformase magistratura, T.
Maiorescu, rcformatorul învăţământul românesc, Vasile Bocrescu care se remarcase în apărarea drepturilor politice şi
economice ale României pe plan extern, G. Filipcscu, C. Brăiloiu, V. Pogor, P. Carp, Turnescu, Negruzzi, Grigore Păuceseu.
Ibidem, nr. 80, 8 aprilie 1877, p. 1.
n Ibidem.
s4 Pressa, nr. 57, 5 aprilie 1877, p. 2.
sslbidem.
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primise asigurarea din partea Domnitorului că Guvernul va respecta libertatea alegerilo~.
Retorica opoziţiei în campania electorală condamna omnipotenta afişată de guvernul "partidului
radical", care preferase dizolvarea Senatului şi lipsa oricărui dialog cu alte forţe politice. Situaţia externă
ameninţătoare nu constituise pentru guvern un argument suficient pentru consultarea reprezentanţilor
naţiunii, fie ei chiar din partidul majoritar. Direcţia politică de urmat pe plan extern fusese luată în
culisele guvernului Brătianu, fiind susceptibilă de erori cu consecinţe ireparabile pentru ţară: "Nici partidul Dreapta, nici partidul Centru, nu au luat şi nu pot lua nici o parte la crearea şi la direcţiunea stării de
lucruri actuale"57. Lipsa reprezentării lor în Parlament, mai ales după desfiinţarea Senatului, le absolvea
astfel de orice responsabilitate. Dimpotrivă, aceasta revenea cabinetului Brătianu, considerat promotorul
unei politici interne discreţionare şi a unei orientări externe proruse, ambele desfăşurate într-o atmosferă
de confruntare internă a celor două tabere create prin darea în judecată a foştilor miniştri conservatori şi
de imposibilitatea guvernului de a depăşi "miseria pasiunilor lor obişnuite", formularea ziarului
guvernamental Românul, "avem război între Rusia şi Turcia şi război între Catargieşti şi România", fiind
elocventă din acest punct de vedere58 .
Soluţia politică pe care o vedeau conservatorii pentru înlocuirea guvernului liberal cu unul adecvat
provocărilor externe depindea de obţinerea unui rezultat electoral favorabil de către personalităţi capabile
precum M. Kogălniceanu, Manolache Costache Epureanu ~i Dimitrie Ghica dintre care trebuia găsit "omul
situaţiei" care să se fi impus în faţa "nulităţilor radicale" 9 . Deosebit de interesantă este menţionarea lui
Manolache Costache ca variantă pentru preluarea guvernului, conservatorii demonstrând abandonarea
animozităţilor faţă de persoana fostului colaborator al liberalilor din Coaliţia de la Mazar-Paşa, interesul
obţinerii unei bune reprezentări parlamentare impunându-le atragerea tuturor marilor nume aflate în opoziţie cu guvernul liberal. Acest deziderat al opoziţiei de "dreapta" este confirmat de importanţa pe care
personalităţile ei reprezentative o confereau momentului alegerilor şi de disp(lnibilitatea pe care o afişau
pentru colaborarea chiar şi cu alte grupări în vederea asigurării succesului ckctoral. Astfel, la 30 martie
1876, N. Gane ii exprima amicului Iacob Negruzzi, îngrijorea sa in legătură cu şansele de reuşită ale
"Junimii" politice in alegerile senatoriale care stăteau să înceapă, P.P. Carp, candidatul acesteia fiind puternic combătut de adversarii politici locali, "cogălniceşti" şi de "fracţionişti". Se impunea, in viziunea sa,
un consiliu în cadrul societăţii pentru dezbaterea variantei unui "compromis cu cogălniceştii pentru campania electorală, fără a angaja viitorul'o6°. La Iaşi, aranjamentul politic local nu a reuşit, "vechiul partid
conservator" şi "Junimea" reuşind să facă totuşi posibilă alegerea lui P.P. Carp la colegiul al II-lea, în
timp ce M. Kogălniceanu, noul ministru de Externe, câştiy;ase un număr important de mandate pentru
"partizanii" săi şi implicit pentru guvernul 1. C. Brătianu6 . La Bucureşti, confruntarea dintre putere şi
opoziţie dezvăluia intenţia fiecărei tabere de a-şi apropia unele personalităţi politice greu definibile ca
apartenenţă partinică. În cadrul întrunirii electorale de la sala Ateneului, liberalii radicali propuseră candidatura lui C. Bosianu pentru a combate candidatura lui Dimitrie Ghica, însă "Centrul" îşi asigura electoratul că Bosianu urma să-şi pună candidatura la colegiul al II-lea, însuşi "amicul personal" al acestuia, G.
Vernescu pronunţându-se pentru candidatura lui D. Ghica. În viziunea opoziţiei, astfel de demersuri conturau strategia politică a radicalilor pentru a destructura "Centrul" şi a-i desprinde o parte din electorat62 •
Spectrul fraudării alegerilor şi a ingerinţelor administraţiei în procesul electoral pentru asigurarea
succesului candidaţilor guvernului constituia o temă de opoziţie devenită clasică în toate momentele
electorale ale perioadei 1876-1878. Primul-ministru I.C. Brătianu, care deţinea şi interimatul Internelor, era
acuzat că intervenise în desfăşurarea alegerilor prin instrucţiunile secrete pe care le dădea prefecţilor de
56
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tipul lui Isaia Lerescu, de a folosi toate mijloacele pentru a-şi apropia victoria în alegeri: "Sistemul teroarei
propagat de prefecţi şi de subprefecţi, a fost mijlocul întrebuinţat în alegerile senatoriale[ ... ] Demagogii
care au creat în materie electorală şcoala bâtelor şi pe care d. Brătianu o deghiza cu denumirea influenţei
morale, tot d-sale îi era dat a crea o nouă şcoală deghizată prin denumirea liberelor alegerf.63. Organul de
presă oficial al "Centrului" deschisese chiar o rubrică cu această tematică. Erau denunţate, nu fără temei,
abuzurile comise de Jrefecţi şi de autorităţile subordonate guvernului pentru a asigura victoria candidaţilor guvernamentali : arestarea în preziua alegerilor a unor mari proprietari precum G. Papadopol de la
Piteşti, pentru intimidarea alegătorilor colegiului I de a nu vota pentru candidatul opoziţiei sau de a se
abţine de la vot, activitatea obstrucţionistă desfăşurată de prefectul de Brăila, Radu Mihai, "om dibaci şi
dintre cei mai devotaţi" regimului lui I. C. Brătianu împotriva candidaţilor opoziţiei 65 .
Discursul de politică externă al opoziţiei în timpul campaniei electorale a fost unul centrat pe
ideea menţinerii neutralităţii într-un eventual conflict ruso-turc, doar o atitudine neangajantă menţinând
garanţiile europene pentru statul român. Cu o zi înaintea pătrunderii trupelor ruseşti în România, la 10
aprilie 1877, ziarul grupării lui Vasile Boerescu îşi reafirma poziţia sa neutralistă. Admiţând totuşi că
"Tratatul de la Paris care garantează existenţa statului român[ ... ] va fi pus în joc prin declararea resbelului
între Rusia şi Turcia", se considera că participarea militară a României de partea unei dintre cele două
puteri echivala cu "ruperea" tratatului menţionat şi pierderea implicită a garanţiilor de securitate. Tot ceea
ce se putea spera de la o un război victorios era "independenţa absolută", adică tocmai ceea ce presa
liberală şi I.C. Brătianu blamaseră, pe când se aflau în opoziţie, la "acei publicişti şi oameni politici cari
emiseseră ideea de a lucra pentru independenţa complectă a statului român, pe calea însă diplomatică şi
fără a-1 espune la nenorocirile şi şansele resboiului şi aceasta încă cu condiţia de a avea garanţia întregei
Europe" 66 . Numai că obţinerea acesteia, nu însemna şi garantarea ei de către puterile europene. Opoziţia
făcea totodată aluzie la misiunea lui Brătianu de la Livadia şi îşi expunea temerea ca acesta să nu fi
contractat nici o angajament preliminar cu Rusia67 .
Finalul alegerilor consemna victoria detaşată a liberalilor radicali, conservatorii numărând 14 aleşi
de diferite nuanţe la colegiul I şi numai 5, la colegiul al II-lea 68 . În noul Senat intrau, in urma alegerilor,
unii dintre foştii miniştri încă aflaţi sub acuzare, precum L. Catargiu, V. Boerescu, G.Gr. Cantacuzino şi
P.P. Carp 69 • Înfrângerea în alegerile din aprilie 1877 a alianţei dintre "dreapta" şi "centru" precum şi
spectrul izbucnirii războiului ruso-turc, în cadrul căruia guvernul liberal îi pregătise României un rol
activ, a contribuit la o nouă reorientarea "Centrului", desprinzându-se de colaboratorii lui conjuncturali.
Pe parcursul Războiului de Independenţă, în ciuda unei retorici de opoziţie, atitudinea "Centrului"
faţă de actele guvernului Brătianu a fost una moderată 70 . Prin intermediul articolelor publicate în oficiosul
Pressa, multe dintre ele denotând stilul şi ideile lui V. Boerescu, precum şi prin discursurile acestuia
rostite de la tribuna Senatului, gruparea "centristă" va da expresie unei concepţii neutraliste, refractară
oricărei implicări militare a României într-un război la sudul Dunării. Menţinerea garanţiilor iluzorii pe
care Tratatul de la Paris, devenit inoperant, le-ar mai fi oferit integrităţii României precum şi un
comportament adecvat potrivit statutului de "bastion contra panslavismului", pe care Europa i-1 rezervase,
erau tezele des uzitate de "partidul conservator-liberal", demonstrând neînţelegerea momentului istoric
precum şi lipsa de perspectivă asupra situaţiei internaţionale şi a poziţiei României în criza balcanică71 •
Incheierea convenţiei cu Rusia, care reglementa trecerea trupelor ei pe teritoriul românesc către teatrul de
operaţiuni din Bulgaria la 4116 aprilie 1877, fusese criticată de V. Boerescu drept începutul unei o politici
"aventuroase" a ~uvernului, recomandând o "politică de echilibru şi interes", concordantă cu aceea a
Puterilor Garante 1. Mare jurist considera că rezervele româneşti la adresa Rusiei şi a politicii sale
proveneau dintr-un "instinct natural de conservaţiune al naţionalităţii noastre" 73 • El vedea în lipsa unei
garanţii speciale din partea Europei pentru România, o lacună a Tratatului de la Paris şi îşi exprima
speranţa că noul context geopolitic creat de evenimentele din Balcani va determina puterile europene să-şi
63
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reconsidere pozitia şi să acorde tării noastre un statut similar celui al Belgiei neutre74 . Aşadar, Boerescu
recomanda o "politică de echilibru şi interes, iar nu politică de sentiment şi entuziasm" 75 .
În conceptia sa, reglementarea trecerii trupelor ruseşti prin România nu era incompatibilă cu statutul
neutralităţii pe care statul român trebuia să îl menţină, conformându-se unui iluzoriu Tratat de la Paris ~e
6
care îl considera încă valabil, încă "un liman de scăpare, un adăpost sigur pentru naţionalitatea noastră" •
Specialistul în drept internaţional, fostul ministru de Externe al României din perioada 1873-1875,
dovedea o regretabilă lipsă de pătrundere a semnificaţiei evenimentelor internaţionale care însoţiseră
declanşarea noului episod al chestiunii orientale în anul 1875. Menţinând aceeaşi inertie conceptuală întrun moment în care politica activă constituia unica soluţie pentru România, făcând apologia Tratatului de
la Paris şi a unui ireal statut al neutralităţii care ar fi rezultat din respectivul act european, al cărui continut
şi efecte constituise unul din obiectele importante ale preocupărilor sale intelectuale, Vasile Boerescu
dovedea tocmai lipsa pragmatismului şi a simtului politicii de interes pe care o recomanda insistent
guvernului Brătianu. Surprinzătoare pentru experienţa sa politică erau şi unele erori de interpretare a
obiectivelor de politică regională a marilor imperii limitrofe. Astfel, proprietarul celui mai important ziar
de opoziţie se arăta convins că existenţa unui stat român neutru între Imperiul Otoman, Austro-Ungaria şi
Rusia era soluţia preferată de toate aceste puteri, Rusia având chipurile un "interes legitim" şi privind cu
"fericire" cum la frontiera sa meridională se dezvolta şi prospera un stat român creştin77 . Se impunea, în
respectivul context, o politică prudentă din partea guvernului român pentru a nu pierde garanţia
neutralităţii, fie ea una "imperfectă", "incompletă" însă atât de "reală" în opinia sa, încât orice demers
diplomatic pentru obţinerea recunoaşterii ei echivala cu negarea ei chiar de către români 78 . Deşi vota
convenţia ruso-română la 17 aprilie 1877, Vasile Boerescu se pronunţa pentru menţinerea neutralităţii pe
care o înţelegea ca o limitare a acţiunilor guvernului român la o atitudine de rezervă în cadrul războiului
ruso-turc sau la organizarea defensivei în interiorul ţării împotriva unui eventual atac otoman. O poziţie
identică împărtăşea şi colaboratorul său apropiat, Dimitrie Ghica, cel care, în şedinţa Senatului din 30
aprilie 1877, îşi declara sprijinul pentru politica cabinetului Brătianu propunând, în contexn1l actelor de
agresiune ale n1rcilor pc linia Dunării, o moţiune prin care era declarată starea de război a României cu
Imperiul Otoman şi încetarea raporturilor de subordonare faţă de acesta 79 .
Amicul politic al său, Vasile Boerescu, relua şi cu acest prilej teza importanţei Tratatului de Paris
în definirea statutului internaţional al României teoretizată de ilustrul jurist în lucrarea sa La Roumanie
apres le Traire de Paris du 30 mars 185680 . Nu putea omite însă politica de ostilitate pe care Turcia în
mod constant o promovase în legătură cu România, încălcând capitulaţiile încheiate cu principatele române,
recunoscute prin Tratatul de la Paris, adevărata "basă a naţionalităţii noastre'.e 1. Politica pe care o sugera
guvernului în vederea evitării izolării politico-diplomatice era aceea de a armoniza interesele României cu
acelea ale Europei. Situaţia României era aceea a unui stat independent din punctul de vedere al "autonomiei interioare", însă îi lipsea "exerciţiul suveranităţii exterioare", statul român nefiind considerat ca
entitate diferită de Imperiul Otoman. Obiectivul suprem al politicii externe româneşti trebuia să fie transformarea României într-un regat independent condus de dinastia de Hohenzollern şi sub garanţia Europei,
întocmai precum Belgia, singurul mijloc, în concepţia sa, prin care puteau fi satisfăcute interesele europene de echilibru82 . În condiţiile politicii ostile a Turciei, V. Boerescu susţinea legitimitatea demersului
României de a se alia cu Rusia, drept care decurgea "şi după legea tratatelor şi după legea divină"83 . Ca
atare, se asocia moţiunii lui D. Ghica, pe considerentul că România era îndreptăţită să se apere, aprobând
însă numai alianţa "defensivă" cu Rusia, "căci o aliantă ofensivă ar presupune trecerea noastră peste Dunăre, ar însemna amestecul intereselor noastre cu acelea ale popoarelor de peste Dunăre. Însă noi nu avem
nimic a face peste Dunăre'.84. Reafirmând necesitatea obţinerii "independenţei României sub garanţia
Europei", deja cunoscutul său obiectiv de politică externă, V. Boerescu oferea asistentei o definiţie a
independenţei folosind concepte clasice ale conservatorismului românesc: "Independenţa dar a României
însemnează moderaţiunea, ordinea, pacea, progresul, civilizaţiunea la Portile Orientului'.a5 . Din păcate,
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Boerescu nu proiecta decât o construcţie intelectuală, acţiunile în vederea realizării fiind asumate de
guvernul liberal.
Actul proclamării independenţei a fost salutat atât în mediile puterii cât şi ale opoziţiei. Ziarul
liberalilor radicali, Românul, felicita Camerele pentru votul lor care clarifica situaţia generală a ţării 86 , iar
conservatorii de la Timpul aprobau proclamarea independenţei României care, în opinia lor, se impunea
ca un drept dar şi o consecinţă a stării de lucruri existentă, creată de semnarea convenţiei cu Rusia, în urma
infructuoaselor încercări ale Guvernului de a obţine garantarea neutralităţii României din partea Puterilor
Garante87 • Era, fără îndoială o probă de patriotism pe care "dreapta" înţelegea să o dea în acel moment
istoric important. Fiind vorba despre realizarea obiectivului major al naţiunii, obţinerea independenţei,
conservatorii nu se deosebeau de liberalii guvernamentali sub raportul aspiraţiilor, deosebirile de păreri
intervenind cu privire la mijloacele întrebuinţate pentru atingerea lui, opoziţia declarându-se deja ostilă
trecerii armatei române peste Dunăre 88 . În cadrul acesteia, ziarul Pressa condus de Vasile Boerescu,
autorul majorităţii articolelor de fond, recomanda guvernului reglementarea colaborării militare cu Rusia
printr-un "tratat în toată forma", idee ce indica formaţia de sa de jurist89 . Tratatul de alianţă cu Rusia
trebuia să fie unul "expres şi formal" care să prevadă "basele, limitele şi condiţiunile" alianţei care avea
să fie înaintat validării de către Corpurilor Legiuitoare. El urma să aibă valoarea şi "forma unul adevărat
act internaţional", constituind astfel baza cooperării militare cu Rusia, prin care se putea evita situaţia
neplăcută în care armata română ar fi fost silită "a combate ca o divisiune a armatei ruse"90 • Ziarul
"Centrului" recomanda guvernului să obţină simpatia Puterilor Garante pentru cauza românească, care să
asigure participarea României la un viitor congres de pace91 . Necesitatea încheierii unui tratat de alianţă
cu Rusia, care să individualizeze armata română în cadrul operaţiunilor militare, ideea pe care organul de
presă al lui Vasile Boerescu o va susţine pe întreaga perioadă a războiului coincidea, nu întâmplător, cu
viziunea lui Carol în această chestiune. Relaţiile apropiate ale reputatului jurist cu cercurile Palatului,
vechea colaborare a acestuia la proiectul princiar de obţinere a independenţei pc cale diplomatică
confirmă comuniunea de idei a acestuia cu Domnitorul Carol. În plus, susţinerea parlamentară oferită de
Vasile Bocrescu şi Dimitrie Ghica guvernului în chestiunea votării convenţiei cu Rusia, dincolo de unele
critici, arată susţinerea pe care cei doi oameni politici o acordau politicii principelui.
Implicarea armatei române în războiul ruso-turc de la sudul Dunării a fost întâmpinată cu un val
de critici din partea opoziţiei conservatoare. Neîncheierea unui tratat care să recunoască statutul de
cobeligerant al României 92 şi politica discreţionară urmată de guvernul Brătianu în vederea angajării
armatei în război, fără consultarea reprezentanţilor naţiunii, constituiau principalele teme ale acesteia93 .
Treptat însă, virulenta oficiosului "centrist" se va diminua, informându-şi cititorii că, dat fiind contextului
războiului care impunea o solidarizare cu militarii români care luptau în Bulgaria, nu va recurge la acţiuni
94
opoziţioniste de tipul întrunirilor publice care să creeze dificultăţi guvernului . Astfel, Dimitrie Ghica,
într-o adresă către directorul politic al ziarului Pressa din 12/24 august 1877, solicita încetarea polemicii
cu jurnalele "diferitelor partide politice" în momentele grave prin care trecea ţara când se impunea
solidaritatea tuturor'5 . Demersul nu a rămas fără rezultate, numerele următoare nemaiconţinând articole
politice polemiste, abordându-se subiecte legate de armata română şi de evenimentele de pe continen~6 •
86
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demersul lui D. Ghica nu mai trebuie să surprindă, dată fiind apropierea acestuia de cercurile
guvernamentale, probate prin susţinerea actelor guvernului în Parlament, ziarul lui V. Boerescu nu-i va
urma întru totul sfatul. Prestaţia guvernului va fi continuare monitorizată de cel care, în ciuda revendicării
unei orientări ideologice diferite, continua să fie perceput ca principalul organ de presă al opoziţiei
conservatoare, pe fondul problemelor financiare şi al dezinteresului personalitătilor junimiste de la
Timpul, lăsat în grija exclusivă a lui 1. Slavici97 •
Redeschiderea Corpurilor Legiuitoare în toamna anului 1877 avea să cunoască o nouă
repoziţionare a politicianului de la Pressa. În şedinta Senatului din 26 noiembrie 1877, el dădea citire
unui "program al partidului conservator întreg", unei "programe politice a partidului conservator cu toate
nuanţele sale", dezvăluind o nouă apropiere de "dreapta" conservatoare. Suspendând criticile împotriva
guvernului liberal până la momentul încheierii păcii şi reafirmând dorinţa obţinerii independenţei, însă pe
o altă cale decât aceea a războiului, V. Boerescu şi D. Ghica înţelegeau să menajeze guvernul, legăturile
lor cu Palatul, în ciuda opoziţiei pe care o continuau prin presă, impunându-le această atitudine98 • În
Senat, opoziţia va acţiona unitar împotriva guvernului prin interpelări frecvente. Se poate remarca,
începând cu momentul premergător încheierii Tratatului preliminar de pace de la San Stefano, o mai
strânsă colaborare a grupării lui V. Boerescu cu "dreapta", delimitându-se de actele guvernului, pe care le
sprijinise cu puţin timp în urmă, atitudine care se înscria de altfel în evoluţia sinusoidală a raporturilor
"Centrului" cu liberalii guvernamentali. Astfel, la 13 februarie 1878, D. Ghica, P.P. Carp, V. Boerescu şi
P. Vioreanu solicitau, printr-o moţiune de blam, demisia Guvernului Brătianu "care nu mai are destulă
autoritate morală pentru a apăra interesele ţării" la viitorul congres de pace99 •
Hotărârile defavorabile României adoptate la San Stefano şi mai apoi la Congresul de Pace de la
Berlin, nevoită să consimtă la cesiunea sudului Basarabiei, în favoarea Rusiei şi la modificarea articolului
7 din legea sa fundamentală în schimbul recunoaşterii independenţei sale, au stâmit firesc un val de indignare împotriva politicii guvernului condus de I. C. Brătianu, considerată una perdantă şi antinaţională.
Gruparea politică constituită în jurul lui D. Ghica şi V. Boerescu nu putea rămâne însă în afara marii
dezbateri cu privire la conduita de urmat de către România în urma deciziilor areopagului european.
Hotărârea congresului în privinţa României din 19 iunie/ 1 iulie 1878 era considerată de presa
guvernamentală drept "cea mai mare inechitate a secolului XIX" 100 • Cu regret se constata că, după ce
plenipotenţiarii români fuseseră invitaţi să dezvolte apărarea drepturilor României înaintea congresului,
"ca reprezentanţii unui stat independent", decizia laută de Marele Puteri fusese diametral opusă cererilor
lor, abordând o chestiune internă a ţării, aceea a egalităţii drepturilor politice şi civile ale evreilor, care
fusese deja rezolvată prin Constituţie 101 . Într-o încercare de a-şi păstra capitalul politic, în atmosfera
apăsătoare şi deprimantă ce caracteriza peisajul politic românesc după Congresul de la Berlin, ziarul
liberalilor radicali va adopta, pentru o anumită perioadă de timp, o atitudine intransigentă, de respingere a
deciziilor Europei, pliindu-se curentului ostil cedării sudului Basarabiei 102 • Acest tip de discurs profesat
de liberalii guvernamentali, inspiraţi de C.A. Rosetti, îşi propunea să neutralizeze virulenta ce caracteriza
declaraţiile opoziţiei conservatoare, căreia i se adăugau luări de poziţii critice ale unor liberali ca G.
Vernescu sau a unor membri ai "Fracţiunii libere şi independente" 10 .
Din arsenalul retoricii opoziţiei făceau parte contestări ale persoanelor şi capacităţii celor doi miniştri români participanţi la Congresul de la Berlin104 , acuze aduse primului-ministru I.C. Brătianu pentru
hotărârile sale unilaterale şi netransparente care îi caracterizase mandatul, în momentele importante din
timpul războiului, înlăturând pe conservatori, prin procesul politic ce li se intentase, de la consultările fireşti
asupra situaţiei ţării 105 • Actele de politică externă ale guvernului erau blamate sub aspectul oportunităţii şi
al moralităţii, broşuri precum Crima de la Livadia fiind elocvente pentru a constata surescitarea spiritelor
97
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din ţară şi dorinta opoziţiei conservatoare de a reveni în atenţia publică, speculând momentul nefavorabil
al guvernului liberal creat prin hotărârile Congresului de la Berlin 106 • Opoziţia spera în schimbarea
guvernului liberal după insuccesul miniştrilor săi la Berlin. În acest sens, Pressa publica, la 26 iunie 1878,
un articol cu reale valenţe de program ministerial, prin care era recomandată acceptarea din partea României
a tuturor rezoluţiilor congresului, pe considerentul că "a sfida toate puterile mari, ar fi o faptă de nebunie"
şi se solicita convocarea unei Constituante care să opereze la modificarea articolului 7 din Constituţie şi
să aprobe primirea Dobrogei. Din punctul liberalilor de vedere, toate aceste modificări operate de Congres în
privinţa României nu aveau nevoie de convocarea unei Constituante 107 . Treptat, tonul intransigent al
articolelor presei proguvemamentale se va estompa, devenind evidentă preocuparea acesteia de a induce
sentimentul general de optimism şi a pregăti opinia publică pentru acceptarea dispoziţiilor din noul Tratat
de Pace de la Berlin.
La 7/19 august 1878, Gh. Gr. Cantacuzino, într-o scrisoare către Vasile Boerescu, îi dezvăluia regretul
pe care îl încerca privind "le triste spectacle de nos divisions intestines" din viaţa politică românească,
mai ales după ce "notre pays a perdu une province, nos droits d'autonomie ont eti~ foules aux pieds par les
Puissances" 108 . În opinia omului politic se impunea o regenerare a politicii interne româneşti printr-o
apropiere a tuturor grupărilor politice, facilitată şi girată de Domnitorul Carol: "Il nous faut retablir avant
tout la concorde et la paix entre tous les partis qui se disputent 1' influence dans le pays. On n'estjamais
fort quand on est divise. Une reunion des chefs de tous les groupes apres avoir pn!alablement prepare le
terrain, pourrait attendre un heureux resultat. Le Prince Charles purrait y employer son intervention
personnelle" 109 .
Propunând astfel formarea unui guvern de uniune naţională, Gh. Gr. Cantacuzino sugera că principala preocupare a acestuia ar fi trebuit să fie "a s'occuper d'une forte et solide organization intericurc
qui devrait porter principalement sur l'armee, les finances ct l'administration" 110 • Clasa politică românească trebuia să-şi reconsidere maniera de raportare la marile nevoi naţionale, rcsponsabilizându-se şi
solidarizându-sc în scopul împlinirii lor, părăsind calea îngustă a politicianismului şi scopul mărunt al
venirii cu orice preţ la guvernare: "Une entcntc sur les grandcs idccs qui doivent dorenavant former notrc
programme de politique interieurc et extcrieure[ ... ]. Il ne s'agirait plus de venir au gouvernement pur
changer des fonctionnaires et perdre le temps en polemique sterile et en un monotone travail de chancellerie. On prendrait la function pour appliquer telle ou telle grande idees, executer tel programme de
reformes reelles et utiles, qu'on aurait prealablement discutees et sur lesquelles la convinction et l'entente
le devaient etablir d'avance. Il faudrait pour atteindre ce but la bonne foi, la sincerite, l'union, d'esprit et
de coeur entre tous les chefs et homes politiques importants" 111 •
Era, fără îndoială, un scurt moment de idealism pe care omul politic apropiat liderilor "Centrului"
îl încerca în contextul psihologic creat de sacrificiile care fuseseră impuse nefericitei Românii la Congresul de la Berlin din 1878. Deosebit de interesant ca exerciţiu de sinceritate şi de bune intenţii în sensul
reformării vieţii politice româneşti sub aspectul moralităţii şi al solidarităţii în slujba intereselor vitale ale
naţiunii, într-un veritabil "moment zero" al politicii româneşti, "planul" lui Gh. Gr. Cantacuzino şi altele
similare vor rămâne fără urmări practice. Însuşi destinatarul acestor mărturisiri va iniţia negocieri menite
a-i aduce apropierea de liberalii guvernamentali din jurul primului-ministru I. C. Brătianu, aparent o nouă
dovadă de oportunism politic la Vasile Boerescu, însă o mutare caracteristică pentru talentul său politic.
"Arhiva Boerescu" de Ia Biblioteca Naţională a României cuprinde totodată şi un foarte interesant proiect
de "alianţă" dintre "cele două partide, stânga şi Centru", datat 21 decembrie 1878 112 . Alianta urma să fie
perfectată "îndată ce şefii fiecărui partid vor consulta pe amicii lor cei mai apropiaţi şi vor declara că
această alianţă este primită". Oficializarea consimţământului conducerilor ambelor partide urma să fie
făcută publică prin intermediul presei şi al adunărilor, unde să se explice ,,necesitatea" constituirii ei.
Scopul înţelegerii era tocmai accederea la putere sub forma unui "minister mixt care se va constitui cât
mai curând şi, cel mai târziu, îndată ce Adunările actuale vor fi dizolvate". Conducerea guvernului urma
să fie încredinţată lui I.C. Brătianu, V. Boerescu condiţionând intrarea în alianţă de necesitatea ca "trei
fotoliuri trebuie să se dea centrului şi anume acela al ministerului de Externe, al Justiţiei şi un al treilea
N. D. Popescu, Istoria resboiului româno-ruso-turc şi a neatâmărei României 1875-1878, partea a V-a, Bucureşti,
1903, p. 21.
Românul, 5 iulie 1878,623.
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oarecare." Înainte însă de formarea guvernului mixt, Cabinetul Brătianu trebuia să pregătească terenul
prin "a se face modificări în administraţiunea ţării în sensul alianţei formate şi după o înţelegere ce se va
face între capii partidelor aliate", iar "fiecare partidă aliată va lucra, cu propriile sale forţe, pentru ajungerea
scopului comun", comitetele judeţene ale ambelor partide urmând să acţioneze independent, fără a se "absorbi"
unele în altele, "însă ele vor lucra spre a-şi ajuta reciproc amicii lor în alegeri şi spre a se ajunge scopul
comun al partidelor aliate". Tot până la formarea guvernului mixt "centru-stânga", liderii ambelor formaţiuni politice, "se vor vedea şi înţelege asupra chestiunilor mai însemnate ce vor fi a se supune Corpurilor
Legiuitoare, asupra propunerilor pentru revizuirea Constituţiunii, ci şi asupra oricăror alte măsuri importante de guvernământ". Chiar şi după instituirea noului cabinet, "fiecare partidă aliată îşi va avea acţiunea
şi influenţa sa legitimă atât în toate ramurile administraţiei unei ţări cât şi în toate afacerile statului"113 •
"Scopul final" al demersului celor două forţe politice era "unirea acestor două partide efectuată deocamdată sub formă de alianţă [ulterior] fusiunea lor şi crearea sau întărirea unui singur şi forte partid liberal şi
naţional". Era unica soluţie prin care "se vor calma pasiunile, se vor înlătura luptele violente şi se vor grupa
la un loc toţi oamenii de bine şi buni patrioţi; că numai astfel se va putea crea o mare forţă naţională de
114
natură a face faţă dificultăţilor prezente şi a înlătura pericolele viitoare exterioare" . În "planul de acţiu
ne" se prevedea "domolirea pasiunilor şi să începem lucrarea unei contopiri pentru a se forma, gradat, un
partid mare naţional liberal care să întrunească mai multe forţe. Pentru aceasta trebuie să luăm pe oamenii
cei buni, capabili şi onorabili oriunde îi vom găsi, fără preocupare de nuanţă politică. Trebuie să eliminăm,
tot treptat, pe cei răi, adică pe cei incapabili sau imorali". Evident că preferinta pentru ocuparea anumitor
posturi vacante trebuia să se acorde "deocamdată, celor buni cari aparţin nuanţelor din guvern" 115 .
Schimbarea de optică a "omului politic de la Pressa" devine evidentă, după ce în noiembrie 1877
el exprima în Senat poziţia "partidului conservator întreg" relativă la implicarea ţării în Războiul de Independenţă, peste un an, în decembrie 1878, concepea o alianţă cu liberalii primului-ministru I.C. Brătianu
în vederea constin1irii "unui singur şi forte partid liberal şi naţional". Deschiderea perspectivei reasumării
unui rol politic însemnat pentru sine şi gruparea politică pe care o conducea, în contextul necesităţii reglementării chestiunii evreieşti în acord cu dispoziţiile areopagului european justifică opţiunea proliberală a
lui Vasile Boerescu şi nicidecum o abandonare a principiilor sale politice, mult mai ancorate în zona
"dreptei".
În plus, experienţa sa diplomatică, legăturile sale personale şi profesionale cu mediile financiare
evreieşti cat şi imaginea favorabilă de care continua să se bucure in ochii Domnitorului Carol! explică
preluarea de către conducătorul .. Centrului" a portofoliului Externelor în cabinetul 1. C. Brătianu la 11
iulie 1879, acţionand pentru recunoaşterea europeană a independenţei Romaniei. Soarta grupării politice
pe care o conducea a depins în mod hotărator de poziţionările liderului. După ieşirea din guvernul Brătianu,
Vasile Boerescu a schiţat o reapropiere de conservatori, însă sfarşitul său în 1883 a condus, inevitabil, la
disoluţia grupării de .. centru", la închegarea căreia contribuise atat de mult.

FROM ROMANIA'S POLITICAL LIFE DURING
THE W AR OF INDEPENDENCE. THE POLITICAL GROUP "CENTRE"
(Summary)
Politica! group "Centre" represented the ephemeral materialisation of some older initiatives to
create a party placed between the left and right-wing conservative. Led by the former Romanian Foreign
minister, Vasile Boerescu, the owner of the newspaper "Pressa", this politica! group included politicians
who were placed in opposition to the Conservative Government led by Lascăr Catargiu such as D. Ghica,
Gh. Gr. Cantacuzino, D.P. Vioreanu. During the War of Independence, "The Centre" opposed armed
involvement of Romania making a strong press opposition to the Government I.C. Brătianu. In 1879,
Vasile Boerescu was included as Minister ofForeign Affairs in the liberal govemment.
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Bogdan CARANFILOF

CONSERVATORISMUL ROMÂNESC (1862-1922)
ORIGINI. DOCTRINĂ. PARTID. GUVERNARE. PERSONALITĂŢI
Atracţia faţă de studiul doctrinei conservatoare provine din evidenta dificultate pe care o presupune receptarea corectă a setului de certitudini pe care se bazează. Fără a nega complexitatea liberalismului
şi socialismului, problemele pe care acestea le indică, ca şi soluţiile pe care le oferă sunt uşor decelabile
în suprastructura ideologică ce le guvernează. ,,A fi conservator este un lucru foarte dificil. Cu mult mai
uşor este să fii socialist sau liberal..."'. Liberalismul şi socialismul oferă reţete universale, panacee la
toate dificultăţile naturii umane, fie că se referă la libertatea individuală, minimalizarea rolului statului în
economie sau, dimpotrivă, planificarea economică şi omogenizarea socială. "A oferi oamenilor un singur
panaceu, aşa cum socialiştii oferă panaceul naţionalizării, înseamnă doar a-i înşela şi pe ei şi pe noi
înşine. Viaţa nu este atât de simplă" (Anthony Eden). Soluţii universale pentru omul universal. Dar există
un astfel de om? Într-un celebru pasaj din Considerations sur la France, Joseph de Maistre, reflectând
asupra condiţiei umane în lumina Revoluţiei franceze, spunea: "Constituţia din 1795, ca şi cele dinaintea
ei, este făcută pentru om. Am văzut în viaţa mea francezi, italieni, ruşi etc. ba chiar, graţie lui Montesquieu, ştiu că poţi fi persan; în ceea ce îl priveşte însă pe om, nu l-am întâlnit până acum; iar de va fi
existând, n-am aflat-o până acum" 2•
Conservatorismul provine din scepticismul faţă de cunoaşterea umană. În faţa complexităţii sale,
conservatorismul îşi declină puterea ideologică a unei doctrine politice, înlocuind-o cu rezolvarea punctuală
a problemelor din societate. Setul său de principii poate fi rezumat într-unul singur, lansat de vicontele
Falkland: atunci când nu este necesar să schimbi nimic, este necesar să 1111 schimbi nimic. Evident, aceste
cuvinte, esenţă a doctrinei conservatoare, au suscitat numeroase dezbateri şi interpretări, adesea contradictorii; ele pot fi citite, într-adevăr, în cheia retrogadă a inflexiunii şi imobilismului de care ar da dovadă
conservatorismul. Pe de altă parte, conservatorii nu au proclamat niciodată necesitatea de a sta pc loc a
unei societăţi, ci doar rezistenta la schimbarea de dragul schimbării. Progresului liberal conservatorii îi
opun evoluţia, lentă, organică, în acord cu gradul de dezvoltare a societăţii.
Aşadar, conservatorismul nu se pretează facil alinierii într-o tipologie doctrinară, întrucât acesta
nu oferă principii clar delimitate şi programe specifice. A fi conservator poate fi o stare de spirit. A fi
conservator înseamnă "a prefera familiarul necunoscutului, a prefera ceea ce s-a încercat necunoscutului,
faptul misterului, realul posibilului, limitatul nemărginitului, ceea ce este aproape îndepărtatului, ceea ce
este îndeajuns supra-abundenţei, acceptabilul perfectului, râsetul de azi beatitudinii utopice. Legăturile şi
fidelităţile familiale vor fi preferate seducţiei unor ataşamente mai profitabile; a dobândi şi a amplifica va
fi mai puţin important decât a păstra, a cultiva şi a te bucura de ceea ce ai; durearea unei pierderi va fi mai
acută decât atracţia unei noutăţi sau promisiuni. Înseamnă a fi pe potriva soartei pe care o ai, a trăi la nivelul propriilor mijloace, a te mulţumi cu acea nevoie de mai multă perfecţiune care este pe măsură omului
şi a împrejurărilor în care trăieşte" 3 . În viziunea conservatoare, societatea nu poate fi guvernată prin
precepte teoretice fără valoare practică. Soluţiile trebuie să vină din experienţă, din acumulările anterioare,
aşadar cu aplicabilitate verificată decât din idei utopice. De aici ataşamentul conservatorilor faşă de normele nescrise, de tradiţie şi de context. Tot pe această linie se înscrie şi ataşamentul faţă de instituţiile
văzute ca factori de stabilitate, monarhia şi biserica. În timp ce liberalii imaginează un cortegiu de planuri
posibil mai profitabile pe termen scurt, conservatorismul preferă atenta observare a societăşii pentru
rezolvarea problemelor punctuale.
Adversarul cel mai puternic din punct de vedere ideologic al conservatorismului a fost, evident,
liberalismul. Acesta a imaginat un set de aspiraţii pozitive dezirabile în orice societate, cu atât mai mult în
rândul celor în care exista o slabă dispersie a puterii. Liberalismul proclamă nevoia de deschidere a
societăţilor, accentul pus pe individual, libertate totală a sferei private, aşadar neconstrângeri economice,
domnia legii, drepturi şi libertăţi individuale. Adăugând la aceasta caracterul profetic al liberalismului,
precum şi prosperitatea economică generată de aplicarea acestor principii, se poate lesne evidenţia

Adrian Paui-IIiescu, .. Conservatorismul", în Doctrine politice. Concepte universale şi realităşi româneşti, coord. AlinaMungiu Pippidi, Editura "Polirom", laşi, 1998, p 73.
2
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laşi, 2002, p 196.
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succesul de care s-a bucurat şi încă se mai bucură doctrina liberală. Mergând până acolo încât Francis
Fukuyama vedea, într-o celebră lucrare4 , "srarşitul istoriei" în instaurarea de societăţi liberale în întreaga
lume. Conservatorismul nu se declară, aprioric, împotriva acestui set de principii, cu atât mai mult cu cât,
de-a lungul timpului, ele au fost încorporate, în diverse forme în structurile ideologice conservatoare, ci
aplicării lor fără discernământ, spontan şi ca reţetă universală. Critica liberalismului "nu urmăreşte instaurarea unui anti-liberalism, ci doar denunţarea pretenţiei, destul de răspândite, că liberalismul ar fi doctrina
salvatoare, că aplicarea scrupuloasă a principiilor şi reţelelor sale ar garanta succesul social oriunde şi
oricând"5 • Din aplicarea liberalimului mai derivă un risc spre care majoritatea societăţilor, în mod
inconştient, alunecă din ce în ce mai mult. Fenomenul a fost surprins cu acribie de Jose Ortega y Gasset în
lucrarea Revolta maselor, în care denunţă dispariţia elitelor conducătoare în defavoarea maselor, mase
omogene, fără ideal, fără aspiraţii sau conştiinţă identitară. "Există un fapt, care, bun sau rău, este cel mai
important din viaţa publică a Europei de astăzi. Acest fapt este accesul maselor la deplina puterea socială.
Dar cum, prin definiţie, masele nu trebuie nici nu pot să guverneze pe ele însele, şi cu atât mai puţin să
conducă societatea, aceasta înseamnă că Europa traversează actualmente cea mai gravă criză pe care o pot
suferi popoare, naţiuni şi culturi'".
Punctul de origine al celor două mari ideologii, liberalismul şi conservatorismul este acelaşi: izbucnirea Revoluţiei franceze din 1789, care zguduie din temelii structurile Vechiului Regim şi propune o
nouă societate bazată pe principii venite pe filiera iluministă: transformarea individului în cetăţean conştient
de drepturile ce îi revin, contractul social, separaţia puterilor în stat etc. Pentru spiritele conservatoare este
evident că revoluţia a ultragiat prin amploare, pe de o parte şi prin seria de consecinţe pe care le-a comportat, pe de altă parte. În acest context, apare firesc demersul lui Edmund Burke, cel care întreprinde un
impresionant excurs asupra Revoluţiei franceze 7 , sfârşind prin a pune bazele conservatorismului englez.
Dacă lărgim cadrul contextual spre a ne oferi o privire de perspectivă, vom înţelege vehementa cu
care au fost întâmpinate mişcările revoluţionare în genere. Edmund Burke nu era în principiu împotriva
unui set de valori liberale8, nici nu respinge, de exemplu, ideea contractului social, ci îl citeşte prin propria grilă de interpretare. "Guvernarea, afirmă Burke, nu se constituie în virtutea drepturilor naturale, care
pot exista şi complet independent de ea; şi ele există cu mult mai multă limpezime şi într-un grad mult
mai mare de perfecţiune abstractă: dar tocmai perfecţiunea lor abstractă este defectul lor practic. Având
dreptul la orice, ei doresc totul. Guvernarea este o invenţie a înţelepciunii omeneşti nevoită să se îngrijească de nevoile respective. Printre aceste nevoi trebuie socotită şi nevoia, rezultând din societatea civilă,
unei constrângeri îndeajuns de puternice impuse pasiunilor lor. Societatea necesită nu numai o stăpânire a
pasiunilor oamenilor ca indivizi, ci şi înclinaţiile de masă sau de grup să fie adesea contracarate la fel ca
şi cele individuale, ca voinţa lor să fie ţinută sub control iar pasiunile lor să fie aduse sub ascultare.
Aceasta nu se poate face decât printr-o putere care există în afara lor, şi care, în exercitarea funcţiunii
sale, să nu fie supusă acelei voinţe şi acelor pasiuni pe care, conform însărcinării sale, trebuie să le ţină în
frâu şi să le stăpânească. În acest context, constrângerile exercitate asupra oamenilor trebuie socotite ca
făcând parte dintre drepturile lor, la fel ca şi libertăţile. Dar cum libertăţile şi constrângerile se schimbă o
dată cu vremurile şi cu împrejurările, şi cum pot suferi nemărginit de multe modificări, ele nu pot fi stabilite pe baza vreunei reguli abstracte; şi nimic nu este mai prostesc decât să fie discutate pe baza unui asemenea
principiu". Ceea ce îi repugnă, în primul rând, gânditorului englez este ruptura bruscă produsă de mişcă
rile revoluţionare, dezordinea, haosul ca prelungiri naturale ale revoltelor populare.
Într-adevăr, secolul al XIX-lea a potentat virtuţile mişcărilor cu caracter revoluţionar; din acest
punct de vedere ele apar romanţate, deghizate în idealuri sublime şi principii generoase. Discursul utopic
revoluţionar schiţează antinomia între forţele pozitive şi forţele negative, impregnând trăsături eroice
celor care, în conformitate cu dorinţa populară, propagă şi forţează îndeplinirea cuceriri lor revoluţionare.
În realitate, studiul atent al tipologiei mişcărilor revoluţionare ne dezvăluie capcanele pe care le
ascunde discursul utopic revoluţionar. Cele mai multe revoluţii nu îşi ating, în cele din urmă, scopurile
propuse sau, altfel spus, "unele revoluţii reuşesc în timp ce majoritatea eşuează"9 . Putem conchide,
împreună cu Sorin Mitu, că revoluţiile conferă iluzia unei schimbări majore de natură politică sau socială,
înlocuirea vechi lumi cu o nouă eră, fără ca în practică aceste deziderate să depăşească stadiul iluzoriu la
care sunt condamnate din start. În 1649, în Anglia, regele Carol 1 este decapitat la capătul unui război
Francis Fukuyama, Sfârşitul istoriei şi ultimul om, Editura "Paidcia", Bucureşti, 2008.
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civil lesne încadrabil în categoria mişcărilor revoluţionare. O parte din societatea engleză se ridicase
împotriva pretenţiilor regelui Carol 1 de proeminenţă a Coroanei în raport cu legislativul, legitimată de
teoria monarhiei de drept divin. Ori, re~imul politic instaurat de Oliver Cromwell excede cu mult concentrarea puterii din perioada monarhică. In 1660 se produce Restauraţia prin repunerea pe tronul Angliei a
Stuarţilor, respectiv a lui Carol al II-lea.
De asemenea, una din cauzele profunde ale Revoluţiei Franceze a fost persistenta monarhiei absolutiste devenită anacronică, incompatibilă cu valorile unei societăţi moderne mai ales în siajul mişcării
iluministe şi a ideilor proferate de aceasta. După execuţia lui Ludovic al XVI-lea, în urma evoluţiilor
politice Franţa cunoaşte două regimuri de tip dictatorial mult mai puternice şi împovărătoare decât cel
regal: dictatura iacobină şi Imperiul napoleonian. În 1815, după exilul lui Napoleon, şi Franţa va recurge
la Restauraţie prin readucerea Bourbonilor pe tronul Franţei, respectiv a lui Ludovic al XVIII-lea.
În aceste condiţii, ce rămâne din cele două mişcări revoluţionare? Evident, setul de consecinţe pe
care le dezvoltă şi pe baza cărora se va remodela întreaga societate europeană. Pe termen mediu şi lung
idealurile revoluţionare engleze sau, în special, franceze vor fi exportate şi inserate ca principii de bază
ale statelor moderne. Pe termen scurt ele au născut violenţă, suferinţă, haos şi au produs noi tipuri de regim dictatorial. Rămâne totuşi întrebarea, şi aici intervine reflexia conservatoare, dacă nu se putea ajunge
Ia aceste evoluţii pe cale graduală, evolutivă. Acelaşi Ortega y Gasset preciza că "această raţiune istorică
ne dezvăluie vanitatea oricărei revoluţii generale, a oricărei tentative de a transforma subit o societate
pentru a reîncepe istoria aşa cum au pretins că fac minţile confuze din 89. Metodei revoluţiei ea îi opune
singura alternativă demnă de o experienţă îndelungată pe care europeanul o are în spatele său. Revoluţiile,
atât de inconsecvente în graba lor ipocrit generoasă de a proclama noi drepturi, au călcat în picioare şi au
distrus dreptul fundamental, atât de fundamental, încât el constituie definiţia însăşi a substanţei sale,
dreptul la continuitate. Singura diferenţă radicală între istoria umană şi istoria naturală este că prima nu va
putea nicodată să o ia de la capăt" 10 .
În acest sens, apelăm din nou la exemplu englez ca fiind pe deplin edificator. În 1688, în Anglia
va avea loc aşa-numită "revoluţie glorioasă" (termenul este probabil impropriu); în fapt o paşnică schimbare de dinastie prin înlocuirea lui Iacob al II-lea Stuart cu Wilhelm de Orania. În pofida împotrivirii lui
Iacob, evenimentele nu aveau să degenereze într-un nou război civil ci, dimpotrivă, transferul de putere sa fAcut pe cale nonconflictuală. Tocmai pentru că Anglia a fost ferită de un nou cataclism revoluţionar
explică, măcar parţial, traseul evolutiv fascinant pe care 1-a avut în perioada următoare. Nu întâmplător
conservatorismul se dezvoltă şi îşi reliefează conturul ideologic în Anglia; aici, cu excepţia războiului
civil la care ne-am referit mai sus, dezvoltarea statală modernă cunoaşte o evoluţie netulburată. În conjunctura specifică societăţii engleze se nasc practicile instituţionale moderne: limitarea prerogativelor
regale, separaţia puterilor în stat, existenţa unui cabinet sprijinit de majorităţi parlamentare sau libertatea
de expresie. În Anglia, partidele politice, dar şi societatea în general au preferat violenţei revoluţionare,
rezolvarea legală, paşnică a problemelor prin tactici proprii parlamentarismului, în primul rând. Era firesc
ca într-o ţară ataşată valorilor tradiţionale, evolutive, conservatorismul să joace un rol de prim plan. De
altfel, conservatorismul englez a dat dovadă de o "remarcabilă elasticitate şi putere de adaptare la nou".
Dacă nu putem închega o doctrină propriu-zis conservatoare, în schimb se pot trasa câteva linii
directoare ce guvernează practica conservatoare. Prima din ele ar putea fi dimensiunea adaptativă a conservatorismului ce reclamă "soluţii practice Ia probleme practice", izvorâtă din realismul politic pe care îl
presupune abordarea conservatoare sau, cu alte cuvinte, adaptarea la cotidian, Ia detaliu, o muncă continuă şi asiduă prin care se descoperă şi se rezolvă problemele care apar în societate 11 • Din 1822, partidul
tory britanic, viitor conservator, a întreprins o serie de reforme, nu la presiunea publică cum se întâmpla
în Franţa, ci din realismul politic ce i-a permis să seziseze nevoia urgentă de reforme. Astfel, au diminuat
protecţionismul vamal, au reformat Codul penal sau au asigurat libertatea de asociere a muncitorilor.
Semnificativ este însă adoptarea, la iniţiativa conservatoare, a reformei electorale din 1867, care a potentat caracterul democratic al regimului politic englez. În timp ce Franţa cunoaşte un nou val de violenţă în
1871 (Comuna din Paris), muncitorii britanici foloseau ca arme de luptă întrunirile, convenţiile şi adresarea
de petiţii Parlamentului britanic, aşadar o cale legală, non-violentă de rezolvare a conflictelor, consecinţă
a adaptării regimului politic la nevoile societăţii.
O altă dimensiune a gândirii conservatoare este cea critică. Aşa cum am reliefat deja, conservatorismul se opune soluţiilor prefabricate, răspunsurilor universale sau a reţelelor miracol care ar asigura
progresul unei societăţi. Împotriva acestor politici, conservatorismul dezvoltă o critcă raţională, susţinând
că "prima componentă fundamentală a efortului de rezolvare a problemelor omeneşti este nu a descoperi
10
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ce se poate face, ci a înţelege ce nu se poate face" 12 • Evident, această critică se referă în primul rând la
practica liberală de creaţie a proiectelor himerice, utopice, de soluţii generoase care însă nu pot fi
transpuse în practica cotidiană. Soluţiile raţionale necesită viziune, experienţă şi tact în abordarea lor şi
tocmai asta încearcă să facă conservatorii.
De aici se pot deduce şi celelalte coordonate ale gândirii conservatoare: experienfa, în sensul
folosirii a ceea ce s-a acumulat sau s-a încercat deja în faţa riscului abordării noului, contextualismul, aşe
zarea problemelor într-un context social relevant sau nonconformismul, ceea ce se traduce în "neîncrederea funciară în marile idei ce domină fiecare epocă, înclinaţia de a vedea sâmburele de nebunie din
orice dominantă intelectuală sau politică, dar şi sâmburele raţional din ceea ce nu este la modă, din ceea
ce apare ca revolut, desuet, depăşit"u.
Marile evenimente din istoria umanităţii au produs întotdeauna reacţii pe măsură. Este şi cazul
Revoluţiei Franceze care, printre atâtea altele, a determinat o reflecţie serioasă şi durabilă ce va deveni un
curent de opinie, o ideologie, o doctrină şi, nu în ultimul rând o practică politică: conservatorismul. Acesta va deveni, într-un timp relativ scun, una din componentele esenţiale ale arhitecturii Europei moderne şi
care, alături de liberalism şi socialism, determină configurarea politică a bătrânului continent. Supus la
severe critici, pe de o pane din direcţia societăţilor preponderent liberale, pe de altă pane din interiorul
propriilor societăţi, conservatorismul îşi va urma cu obstinaţie propria cale ce i-a permis dezvoltarea
instituţională şi consolidarea ideologică.
Ion Bulei avea dreptate să remarce procesul discriminator la care a fost supus conservatorismul de-a
lungul timpului. Fie că sunt din zona de dreapta a liberalismului, fie din stânga socialismului, criticile vizează aşa-zisul caracter retrogad al conservatorismului, incapabil să preia idei noi, anacronic în rapon cu
timpurile moderne. "Termenul de conservatorism a servit ca antiteză progresului şi a devenit mai mult sau
mai puţin o insultă" 14 • Cu atât mai mult, tema a servit de minune istoriografiei româneşti din perioada
comunistă care, în cheia obsedantei luptei de clasă, a tratat extrem de sever mişcarea conservatoare.
"Detinerea şi păstrarea privilegiilor de clasă au stat la baza oricărei manifestări de reactiune fată de ideile
liberale pătrunse şi răspândire în Europa şi pe alte continente, mai ales după victoria revoluţiei franceze
din 1789" 15 • Conservatorismul românesc a fost văzut deseori ca apanajul clasei boiereşti de sorginte medievală, a căror unic scop era păstrarea proprietăţii funciare în detrimentul maselor ţărăneşti. În schimb,
liberalismul derivat din mişcarea naţională românească ce prinde contur încă din secolul al XVIII-lea, ar
fi fost agentul înnoitor din societate, reprezentantul modernităţii. Apare aşadar schiţat tabloul politic
românesc din "forţele înnoitoare" şi "forţele reacţionare" 16 , între "progres" şi "involuţie".
Se poate lesne observa simplismul acestei abordări maniheiste, care nu lasă loc de nuanţe. În
studiul ideologiilor politice, în genere, se cere cercetătorului, în primul rând, obiectivitate, aşadar lipsa de
patimă, ca şi renunţarea la clişee, fie ele perpetuate la nesÎarşit. Conservatorismul, ca şi liberalismul sunt
doctrine politice moderne, fiecare cu plusurile şi scăderile sale şi trebuie aşezate în cadrul contextual în
care apar şi se dezvoltă şi nu în rapon cu ideile politice contemporane. Într-adevăr, ca pane a lumii
actuale de azi, caracterizată prin toleranţă, deschidere şi o gamă foane largă de drepturi şi libertăţi, ne
putem ultragia în faţa, de exemplu, a sistemului de vot românesc din secolul al XIX-lea, fără însă, să ne
întrebăm în ce grad de maturitate politică se prezentarea societatea timpului respectiv. La fel, împingerea
conservatorismului, ca ideologie până în zorii secolului al XIX-lea, aşa cum fac unii cercetători 1 denotă,
dacă nu maliţiozitate, cel puţin o neînţelegere profundă a acestor fenomene.
Cele două doctrine politice se dezvoltă în spaţiul românesc pe filieră occidentală şi aparţin celor
două mari spaţii de civilizaţie: cel francez, mediu de propagare a ideilor liberale şi cel german, bastion
european al conservatorismului. Dezvoltarea instituţională a grupărilor liberale şi conservatoare se face târziu
însă, oficial în 1875 şi 1880, în urma totuşi a practicii politice moderne şi a unor fecunde polemici ideologice
care vor contribui la conturarea fizionomiei proprii celor două doctrine. Până la primul război mondial,
liberalii şi conservatorii, împreună cu regele Carol 1 vor pune bazele unui sistem politic constituţional, cele
două partide altemând la guvernare, chiar dacă nu totdeauna în mod egal. În fapt, şi acesta este probabil
12
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unul din factorii care alimentează clementa la adresa liberalismului, marile evenimente politice din această perioadă au fost posibile prin sprijinul preponderent liberal, fie că vorbim de aducerea lui Carol I,
obţinerea independenţei, transformarea României în regat sau intrarea în Primul Război mondial.
Conservatorii, în schimb au avut o practică administrativă superioară, lideri politici serioşi şi inteligenţi şi,
nu în ultimul rând, suportul ideologic junimist, care grupa marile spirite culturale ale epocii.
Aşa cum arătam, Partidul Conservator s-a înfiinţat formal în anul 1880, dar primul guvern de
orientare conservatoare poate fi socotit cel din 1862, condus de Barbu Catargiu, primul guvern, de altfel,
de după recunoaşterea oficială a Unirii celor două Principate, Moldova şi Ţara Românească. Destinul
guvernului Catargiu a fost unul dramatic, în chiar acelaşi an prim-ministrul fiind asasinat în condiţii
neelucidate, pe fondul divergenţelor grave între domnitorul Cuza şi gruparea conservatoare, mai ales în
cee ce priveşte necesitatea unei reforme agrare ce presupunea distribuirea de pământ ţăranilor. Poate şi
din această cauză, personalitatea lui Barbu Catargiu, remarcabil om de stat şi gânditor conservator, a fost
minimalizată. La Catargiu se pot seziza foarte clar şi distinct germenii principiilor care vor forma doctrina
conservatoare: oroarea faţă de mişcările revoluţionare, gradualismul, organicitatea sau admirarea fără
rezerve a sistemului politic englez. Revoluţia de Ia 1848 este, în viziunea lui Catargiu, "o tristă parodie",
în timp ce "reformele violente sau intempestive sunt convulsii sociale care lasă mai multe urme ale răului
decât germeni ai binelui (... ) De aceea, este de o mie de ori mai dezastruos ca o ţară să aibă legi bune,
călcate însă în picioare, decât să aibă legi mediocre, dar respectate sau chiar să nu aibă deloc. În Anglia,
englezii se supun legilor vechi, care sunt chiar contrarea secolului nostru şi nu fac altele decât cu foarte
mare circumspecţie. În Franţa s-au schimbat patru sau cinci charte constituţionale în ultimii 60 de ani.
Care dintre cele două ţări totuşi, ne întrebăm, este mai bine guvernată?" 18
E de înţeles, pe de o parte, efervescenta ce caracteriza mişcarea liberală în implementarea de reforme de tip occidental. România era un stat abia creat, mult în urma părţii vestice a continenn1lui european
sub raport economic, social sau instituţional. Soluţia părea la îndemână: era de ajuns a se transplanta
modelul occidental de dezvoltare prin componentele sale specifice. Constituţia din 1866 a fost inspirată
de modelul belgian, codul civil era cel francez şi exemplele pot continua. Dar tocmai această frenezie a
schimbării nelinişteşte spiritele conservatoare care, la fel ca liberalii, îşi doresc dezvoltarea, dar pe căi
specifice, în acord cu gradul de dezvoltare a României, unul insuficient pentru aplicarea fără discemă
mânt a modelului occidental. "În Moldo-Valahia avem mult mai multe de făcut decât în alte ţări, avem de
făcut foarte multe, avem totul de făcut; dar nu trebuie totul răsturnat sau distrus" 19 .
Testul de maturitate politică pentru conservatorism a fost, fără îndoială, marea guvernare conservatoare din 1871-1876, caracterizată de Titu Maiorescu drept "cea mai tare expresie a ideii conservatoare în
limitele Constituţiei de Ia 1866" 20 . Ea a reprezenatat, în primul rând, stabilitate politică în raport cu
frământările grave din primii ani ai domniei lui Carol I şi care îl exasperaseră pe tânărul prinţ. De altfel,
între Carol şi gruparea conservatoare a existat întotdeauna o afinitate21 tradusă în identitatea de opinii asupra
unor probleme importante, precum cele referitoare la elaborarea Constituţiei sau la întărirea prerogativelor
regale.
Instaurarea cabinetului Catargiu se făcea şi într-un context extern delicat în urma războiului franco-prusac, care neliniştise spiritele francofile, preponderente în societatea românească, precum şi acutiză
rii afacerii Stroussberg. De altfel, guvernul Catargiu se va orienta pe planul politicii externe spre o
apropiere de Austro-Ungaria, în pofida resentimentelor pe care românii le resimţeau la adresa acestei mari
puteri, dat fiind situaţia din Transilvania. De altfel, marea realizare a acestei perioade din perspectivă
externă a fost semnarea tratatului comercial cu Austro-Ungaria prin care, printre altele, se urmărea
înlăturarea dependenţei economice faţă de Imperiul Otoman22 • Tratatul, care a fost încheiat în 1875 şi era
valabil pe o perioadă de zece ani, a trezit destule reacţii adverse, deoarece era evident că favoriza interesele economice austriece în detrimentul celor româneşti. Conservatorii au susţinut, în schimb, importanta
politică a tratatului şi rolul său în strângerea legăturilor României cu statele Europei Centrale. "O-lor,
spunea Petre P. Carp, care este situaţiunea noastră? Legaţi cu Poarta Suverană prin lanţuri politice, am
susţinut totdeauna şi susţin şi azi, că sub punctul de vedere economic am fost şi suntem liberi. Aceasta
este, în puţine cuvinte, situaţiunea noastră politică. Ea nu s-a contestat însă, şi nu numai de Poartă în mod
direct, ci şi din alte părţi în mod mai indirect, şi ni s-a zis că suntem legaţi cu Poarta nu numai prin
legături politice, ci şi prin legături economice. Noi am protestat. O notă nu este suficientă ca să creeze un
18
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cu protestarea, trebuia să probăm prin un fapt că suntem în stare a-1 exercita. Ei bine,
23
această probă vi se cere astăzi prin votarea acestei convenţiuni" • Pe termen mediu tratatul a contribuit,
însă, la subdezvoltarea industriei româneşti ceea ce, în final, a dus şi la deteriorare a relaţiilor românoaustrice din perspectivă politică.
Pe plan intern guvernarea conservatoare a fost destul de prolifică, fapt datorat, aşa cum subliniam,
de legătura strânsă dintre principele Carol şi conservatori. Multe proiecte de legi adoptate în această
perioadă sunt menţionate de Carol I în memoriul din 1870, aşa cum sunt modificarea legii de organizare
armată (1872), insituirea Creditului funciar rural (1873), legea comunală care asigura numirea directă a
primarilor de către guvern, revizuirea Codului Penal, reorganizarea Curţii cu juri 24 . Asta va duce la
intensificarea legăturilor personale între şeful guvernului şi Carol I, care îl va decora pe Lascăr Catargiu
cu ordinul Casei de Hohenzollern-Sigmaringen "pentru purtarea sa sinceră şi marile servicii aduse", aşa
cum îi mărturisea Carol tatălui său încă din 1873. În 1876, suveranul se despărţea cu sinceră amărăciune
de Catargiu, care "a condus afacerile statului, timp de cinci ani, cu energie şi prudentă şi a introdus multe
reforme necesare"25 •
În 1880, în urma unui proces complex şi lung, se formalizează apari/a Partidului Conservator, ca
a doua forţă politică a ţării, alături de Partidul Naţional Liberal, apărut in 1875. Nucleul organizatoric era
format din 88 de oameni politici, dintre care se distingeau Lascăr Catargiu, 1. Em. Florescu, Manolache
Costache Epureanu, Al. Lahovari, Titu Maiorescu, Vasile Pogor, Theodor Rosetti, Petre Mavrogheni,
Alexandru Ştirbei, Ion Bălăceanu 26 . A fost adoptat un program, redactat de preşedintele partidului,
Manolache Costache Epureanu şi un statut al noului partid politic, al cărui oficios era, încă din 1876,
ziarul "Timpul", pus acum sub redacţia lui Mihai Eminescu. Programul Partidului Conservator' preciza
că "dorinţele de progres şi de libertate nechibzuite au introdus prea adesea in mecanismul nostru politic
fraza goală in locul realităţii. Se mulţumesc cu formele exterioare ale libertăţilor publice, ( ... ) se mulţu
mesc cu etichetele instituţiunilor progresului, fără a căuta dacă acele instituţiuni pot rodi la noi şi cer şi
altele mai costisitoare şi mai neroditoare". În faţa acestei stări de lucruri conservatorii îşi propuneau, in
planul politicii externe, "o politică modestă şi chiar respectuoasă către toate puterile, dar demnă şi stărui
toare, care exclude orice vederi ambiţioase, ( ... ), o politică onestă şi consecventă care să ne concilieze
bunăvoinţa şi să inspire increderea". În ceea ce priveşte politica internă, programul conservator trasa
principiile ideologice pe care le reclama ideologia conservatoare puse in antiteză cu cele liberale: "În faţa
abstracţiunilor umanitare, ce profesează partidul liberal, ideea dezvoltării istorice a individualităţii noastre
naţionale, ideea naţionalităţii româneşti. In contra aspiraţiunilor de a trece dincolo de instituţiunile pe care
şi le-a dat ţara, consolidarea acestor instituţiuni (... ) Tendinţei adversarilor de a se rezema mai ales pe masele neculte şi neconştiente şi pe elementele parazite şi tulburătoare ale societăţii, adică pe forţa brutală,
opunem ideea constituţiunii noastre, care fundează edificiul politic mai ales pe clasele avute şi luminate şi
pe elementele muncitoare şi liniştite, adică pe raţiune!". În ceea ce priveşte ceea ce îşi propuneau
conservatorii din perspectivă guvernamentală, programul era relativ modest conţinând câteva direcţii de
acţiune. Se avea in vedere protejarea proprietăţii prin legi speciale, simplificarea administraţiei, relaxarea
politicii fiscale sau întărirea capacităţii combative a armatei române.
Partidul Conservator nu s-a putut ridica la înălţimea organizatorică a rivalilor liberali. I-au lipsit
organizarea pe baze raţionale din punct de vedere administrativ a partidului, o ierarhie clar delimitată sau
o prezenţă masivă in teritoriu. În fapt, Partidul Conservator nu era o organizaţie omogenă, coerentă, ci o
serie de cluburi cu viaţă proprie care au perpetuat o stare de disoluţie permanentă. Partidul Conservator a
"rămas de-a lungul istoriei sale destul de inchistat, rigid in formele sale organizatorice, fără deschideri
prea largi". 28 Aceasta a dus la ample divizări, rupturi sau disocieri in cadrul partidului, dintre care cea mai
importantă a fost reprezentată de Partidul Conservator Democrat al lui Take Ionescu. De asemenea,
relaţia partidului cu gruparea junimistă, asupra căreia vom reveni, a fost una cel puţin dificilă.
După căderea guvernului Catargiu, conservatorii au cedat locul Ia guvernare liberalilor, ei rămând
în opoziţie 12 ani, timp in care România îşi dobândeşte independenţa în urma războiului ruso-româno-turc din
1877-1878 şi îşi proclamă transformarea în regat, în 1881. Revenirea Ia putere a conservatorilor se face în
1888 si durează până in 1895, alături de conservatorii atlându-se la putere şi junimiştii. Aceştia fuseseră
preferaţi de rege pentru afinităţile lor în raport cu Germania, România alăturându-se din 1883 Triplei
Alianţe. Junimiştii au elaborat din această postură un program foarte ambiţios de guvernare care, in linii
drept,

P.P. Carp, Discursuri parlamentare, Editura "Grai şi suflet-Cultura naţională", Bucureşti, 2000, pp 38-39.
Sorin Liviu Damean, Carol/..., pp. 168-169.
25
Memoriile regelui Carol/. De un martor ocular, voi. III, Editura "Machiavelli", Bucureşti, 1994, p 22.
26
Ion Bulei, Sistemul politic al României moderne. Partidul Conservator, Editura Politică, Bucureşti, 1987, p. 16.
27
Programul Partidului Conservator (1880), în Ioan Stanomir şi Laurenţiu Vlad, A fi conservator... , pp. 44 7-45 1.
28
Ion Bulei, Sistemul politic al României... , p 10.
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marii a fost transpus în practică în anii ce au urmat. Se avea în vedere descentralizarea administrativă,
reforme economice ce vizau politica vamală sau echilibrarea valutei, potenţarea industrei româneşti şi o
lege a mine lor, diminuarea presiunii politice asupra judecătorilor, în general o administraţie onestă dar şi
eficientă. A vând în vedere că în 1888 izbucniseră noi tulburări în lumea satelor, s-a încercat amliorarea
situaiiei ţăranilor printr-o lege de vânzare din moşiile statului şi o îmbunătăţire a legii tocmelilor agricole. 9 A fost, din nou, o perioadă de dezbinare la nivel de panid, între conservatori şi junimişti, pe de o
pane şi în sânul conservatorilor, pe de altă pane, între Lascăr Catargiu şi Petre P. Carp. Din 1891 Catargiu a preluat din nou conducerea unui guvern conservator, care a reuşit o relativă unificarea a poziţilor
divergente reuşind să se menţină în funcţie timp de patru ani. Din 1895 va funcţiona sistemul rotativei
guvernamentale, adică altemarea la putere a celor două partide, liberal şi conservator.
Următoarele guvernări conservatoare au fost lipsite de consistenţă. Cea din 1899-1901, sub
conducerea lui Gheorghe Cantacuzino, care devenise preşedintele partidului după moartea lui Lascăr
Catargiu, şi Petre P. Carp s-a desfăşurat sub semnul unei severe crize financiare pe care conservatorii nu
au reuşit să o evite. Cea din 1905-1907 s-a încheiat brusc o dată cu izbucnirea marii răscoale ţărăneşti a
cărei rezolvare a fost asumată de liberali.
Ultima guvernare conservatoare importantă s-a desfăşurat între anii 1910-1914, primii doi ani
condusă de Petre P. Carp, iar următorii doi ani de Titu Maiorescu. În această perioadă, Carp a încurajat
adoptarea unei serii de legi care să sprijine dezvoltarea industrială punând un accent mai mare pe intervenţia statului în mersul economiei. De asemenea, au fost adoptate legi care sprijineau asistenţa socială,
dar şi o lege prin care ţăranii putea cumpăra pământ (250.000 ha) din proprietatea statului30 . Guvernul
Maiorescu s-a remarcat prin implicarea României în al doilea război balcanic din 1913, obţinând, prin
Pacea de la Bucureşti, cedarea Cadrilaterului de către Bulgaria.
Probabil cea mai interesantă parte din conservatorismul românesc este reprezentată de doctrina
conservatoare. Aceasta comportă, la nivel tcoreric, aspectele principiale pe care le-am evidenţiat pentru
conservatorismul european, cu nuanţe specifice pentru o societate de tipul celei româneşti. Trăsăturile cheie
ale acestei doctrine arfi criticaformelorfărăfond, ataşamentulfaţă de tradiţie, gradualismul şi organicitatea, critica raţionalismului politic şi a revoluţiei şi reacţiunea. Deşi îşi trage seva ideologică din spaţiul
european, conservatorismul respinge occidentalizarea forţată dorită de liberali ca unică cale de realizare a
dezvoltării româneşti. Şi, la fel ca omologii lor europeni, conservatorii români "începând cu prima generaţie pe care o ipostaziază strălucit un Barbu Catargiu, caută să reconcilieze moderaţia politică cu acceptarea
de principiu a modernizării instituţionale"31 . Spre deosebire de liberalism, conservatorismul îşi dublează
programul politic printr-o permanentă reflecţie. La asta se referea şi Xenopol când spunea că "deosebirea
partidelor în ţara noastră ca în orice altă ţară din lume s-a făcut pe baza ideilor, nu pe baza persoanelor,
nici a claselor din care făceau parte( ... ). Şi era firesc lucru să fie aşa, deoarece niciodată alcătuirea partidelor politice nu se face pe temeiul împărţirii în clasele sociale, ci numai pe acela al ideilor, ~rin care se
apropie adeseori elemente din straturi deosebite şi se îndepărtează elemente din acelaşi strat"3 . De altfel,
Xenopol va demonstra documentat că nu toţi conservatorii erau boieri, asa cum şi liberalii încorporau
reprezentanţi ai boierimii 33 • Semnificativ este şi momentul 1907, când liberalii îşi asumă în totalitate
reprimarea răscoalei ţărăneşti, aşa cum semnificativ este şi faptul că nici liberalii, nici conservatorii nu şi
au dorit niciodată în mod serios o amplă reformă agrară de distribuţie a pământului către ţărani.
Mare parte din suportul ideologic al conservatorismului românesc este oferită de apariţia societăţii
ieşene Junimea. Junimismul reprezintă "un curent de idei complex (literar, ideologic, cultural, ~litic)
care a inaugurat o nouă orientare nu numai în literatura şi cultura epocii, dar şi în spiritul public". Ea a
fost întemeiată la laşi în 1863 din ambiţia şi jovialitatea unor tineri educaţi şi a devenit în timp un adevă
rat director de conştiinţă al spiritului public românesc. Printre cei mai străluciţi reprezentanşi junimişti îi
regăsim pe Titu Maiorescu, Petre P. Carp, Costache Negruzzi, Vasile Pogor, Theodor Rosetti. Unii dintre
ei vor activa, cu relativ succes, şi în viaţa politică a vremii.
Fără îndoială că figura cea mai reprezentativă a conservatorismului în general şi a Junimii în special a fost Titu Maiorescu (1840-1917). Maiorescu era format din punct de vedere intelectual în mediul
german, liceul terminat la Viena, după care a urmat universităţile din Berlin şi Giessen, încheiate cu doctoratul în filosofie. După 1863, Maiorescu a ocupat în ţară înalte posturi universitare, printre care şi cea de
rector a Universităţii în Iaşi.
29
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cea mai importantă la ideologia conservatoare o reprezintă lansarea în
spaţiul public, în 1868, a celebrei teorii a formelor fără fond, adevărată forma mentis a culturii româneşti.
În mijlocul beatitudinii de a face totul în numele progresului, Maiorescu opune în mod raţional cumpă
tarea, tactul, creşterea organică opusă rupturi lor bruşte şi salturilor radicale. Teoria formelor fără fond
este importantă nu numai prin rolul de verdict sever şi just pe care 1-a jucat în epocă, ci şi prin caracterul
ei profetic, teoria având reverberaţii inclusiv până în ziua de azi. Ea va fi aprobată şi dezvoltată, criticată
şi hulită, dar va rămâne ca un reper ideologic peste trecerea timpului. Pornind de la o banală polemică
culturală, Maiorescu aruncă o privire de perspectivă asupra societăţii româneşti ale cărei tare particulare
sunt propagate Ia nivel general. "Cufundată până la începutul secolului XIX în barbaria orientală, societatea
română, pe la 1820, începu a se trezi din Ietargia ei, apucată poate de-abia atunci de mişcarea contagioasă
prin care ideile Revoluţiei franceze au străbătut până în extremităţile geografice ale Europei. Atrasă de
lumină, junimea noastră întreprinsese acea emigrare extraordinară spre făntânile ştiinţei din Franţa şi
Germania, care până astăzi a mers tot crescând şi care a dat mai ales României libere o parte din lustrui
societăţilor străine. Din nenororcire, numai lustrui dinafară! Căci nepregătiţi precum erau şi sunt tinerii
noştri, uimiţi de fenomenele măreţe ale culturii moderne, ei se pătrunseseră numai de efecte, dar nu pă
trunseră până la cauze, văzură numai formele de deasupra ale civilizaţiei, dar nu întrevăzuseră fundamentele istorice mai adânci, care au produs cu necesitate acele forme şi fără a căror preexistenţă ele nici nu ar
fi putut exista. ( ... ) faţă de această direcţie a publicului român noi nu putem crede că adevăratul mobil
care 1-a îndemnat spre cultura occidentală să fi fost o preţuire inteligentă a acestei culturi. Mobilul propriu
nu a putut fi decât vanitatea descendenţilor lui Traian, vanitatea de a arăta popoarelor străine că le suntem
egali la nivelul civilizaţiunii. Numai aşa se explică viţiul de care este moli~sită viaţa noastră publică,
adecă lipsa de orice fundament solid pentru formele dinafară ce le tot primim" 5 .
E drept că teoria lui Maiorescu a primit critici serioase chiar din partea unor spirite conservatoare
cum era A.D. Xenopol. "A pretinde ca un popor, spunea istoricul ieşean, să nu aibă şcoli pentru că nu se
poate avea decât şcoli rele, să nu aibă pinacoteci pentru că nu se poate pune în ele decât monumente de
artă străină, a nu avea liberatate pentru că aceasta este des călcată in picioare, a nu face poezii pentru că
faci poezii rele, a nu scrie istorie pentru că ştiinţa şi mijloacele necesare pentru aceasta sunt încă slabe şi
că prin urmare nu se poate ajunge la adevăr ( ... ), a pretinde aceasta, zic, este a ucide chiar posibilitatea
progresului a cărui natură cere de a merge de la rău la bine, de la neştiinţă la ştiinţă. A face aceasta este a
împiedica mişcarea intelectuală care este esenţa progresului'.J 6 • Dar Maiorescu avea probabil dreptate să
observe că simpla imitare a formelor apusene nu era de ajuns într-o societate înapoiată cum era cea românească. Forma constituţională, de exemplu, era înaintată, dar în realitate, majoritatea prevederilor sale,
precum separaţia puterilor în stat, alegeri corecte sau drepturi şi libertăţi erau inaplicabile. Un alt exemplu
poate fi legea instrucţiunii emisă în timpul domniei lui Cuza şi care instituia învăţământul obligatoriu şi
permanent. În realitate, din cauza lipsei şcolilor, profesorilor sau din alte cauze, legea nu s-a putut aplica
niciodată; în perioada interbelică, peste jumătate din populaţia României continua să fie analfabetă.
Construcţia instituţională trebuia pornită de la bază şi continuată lent, prin acumulări succesive, şi nu
copiat doar vârful acestei construcţii. "La noi, s-au copiat, s-au introdus reforme constituţionale în viaţa
publică fără să se întrebe, fără să se dea bine seama dacă la noi există un adevărat tiers etat, care să simtă
necesitatea unei asemenea reforme şi să aibă preponderanţa meritată în stat'.J 7 .
Un element de primă mărime fără de care nu se poate imagina ideologia conservatoare românească este tradiJia, ataşamentul faţă de fondul românesc primordial, mai ales în condiţiile absenţei unei tradiţii instituţionale româneşti. Conservatorii deplâng, în continuarea teoriei formelor fără fond, pierderea
identităţii ancestrale a poporului român în faţa spoielii de civilizaţie occidentală. "Asimilat-a oare poporul
nostru, se întreba Constantin Rădulescu-Motru, în firea sa obiceiurile, instituţiunile, cultura Apusului, pe
care în aparenţă le imităm atât de docil? Deşteptat-au formele civilizaţiunii apusene în mijlocul cărora noi
ne învârtim şi fondul sufletesc care le susţine aiurea? Sau sub aceste forme de împrumut, trăieşte mai departe fondul nostru propriu, moştenit din veacuri?"38 Evident, liberalii reproşau conservatorilor ataşamen
tul faţă de epocile trecute, în sensul de reacţionarism, de rezistenţă Ia schimbare şi obstinaţia în apărarea
proprietăţii. Proprietatea, aşa cum o vedeau conservatorii era "întruparea cea mai eminentă a activităţii şi
iniţiativei omeneşti. Societatea o consacră în interesul societăţii, adică al tuturor. Proprietatea este născută
o dată cu omul intrat în stare socială. Ea se naşte din voinţa colectivă, din instinctul omenirii. De aceea,
Titu Maiorescu, Critice, Editura Tineretului, Bucureşti, 1967, pp. 113-123.
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37
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domnii mei, tradiţia de proprietate trebuie să rămână întreagă"39 . S-a pronuntat pentru respectarea tradiţiei
Mihai Eminescu, în diverse articole din Timpul, în care deplânge gloria trecută a poporului român în raport
cu mizeria care sufocă societaea contemporană, consecinţă a existentei "păturii superpuse". Eminescu se
întoarce spre un trecut idealizat, voievodal şi vede în perpetuarea acestuia soluţia de regenerare morală şi
naţională. Tot în spiritul tradiţiei conservatoare se pronunţă Manolache Costache Epureanu, Nicolae
Iorga, Alexandru Lahovari sau Aurel C. Popovici.
Dacă imitarea fără discemământ a civilizaţiei occidentale este o practică blamabilă, atunci ce propune conservatorismul? Aşa cum am mai precizat, conservatorii opun progresului evoluţia. Evoluţia se
face lent, organic, cu atingerea fiecărui stadiu în viaţa unei societăşi. "Conservatorii, spunea Constantin
Rădulescu-Motru, nu sunt contra progresului, ci contra falsificării acestui progres prin concepţii mistice.
Ceea ce ei vor este progresul real. Şi progresul real, după ei, nu poate merge decât alături cu ridicarea sufletească. A încuraja prin toate mijloacele, chiar prin cele nepermise, aşa cum s-a făcut şi la noi în ţară,
creearea unei burghezii, în scopul de a avea prin ea o industrie naţională, pentru ca apoi să constaţi că
burghezia creată cu sacrificii enorme în loc să facă fabrici face numai speculaţii de bursă şi că ţara are de
pe urma ei înmulţirea zarafilor şi nu pe a industriaşilor, aceasta pentru conservatori nu este progres politic, ci este politicianism de căpătuială. (... ) A împrumuta tiparul extern al vieţii statelor constituţionale,
fără a împrumuta şi sufletul acestor state, ( ... ) a vota cele mai liberale legi din lume în care sunt înscrise
toate drepturile pentru cetăţeni, şi în fapt să se tolereze absoluta iresponsabilitate a puterii executive,
acestea toate nu constituie un progres, ci o falsificare a progresului'>'~ 0 • De asemenea, Titu Maiorescu arăta
că "noi nu suntem în situaţia naţiunilor mari care pot suporta orice experienţă". Situaţia României, situată
la confluenţa a trei imperii, reclama prudenţă; reformele trebuiau să vină din necesitate şi să li se dea timpul necesar de a-şi face efectele. De altfel, evoluţionismul este preluat ca temă de reflecţie şi de gânditori
liberali precum I.G. Duca, care afirma că "progresul nu înseamnă saln1ri, progresul nu e violenţă, progresul e grija, grija permanentă a viitorului, c preocupare de a-1 pregăti şi de a-1 asigura. În înţelesul doctrinei
liberale, progresul nu e zvâcnire incoerentă, ci mişcare organizată'..~ 1 . De aceea, in vâltoarca evenimentelor care se succed foarte repede după Primul Război mondial, conservatorii nu au reuşit să ţină cadenta şi
au dispărut din istorie, fără a fi prea mult regretaţi de masele populare.
Aşa cum s-a evidenţiat deja, conservatorismul, în genere, şi conservatorii români, de asemenea au
dezvoltat o severă critică la adresa mişcărilor de tip revoluţionar. Aspiratia spre libertate nu trebuie să
presupună în mod necesar activizarea spiritului revoluţionar. Pornind de la Revoluţia franceză din 1789,
conservatorii români au criticat şi mişcarea de la 1848 din Ţara Românească. "După părearea noastră
orice revoluţie e criza unei boale sociale", scria Mihai Eminescu într-un articol din Timpul, în timp ce
Titu Maiorescu preciza că "mişcarea de la 1848 avusese însemnătatea ei, întrucât manifestase, cu oarecare
răsunet în Europa, deşteptarea conştiinţei naţionale în românii din Principate şi vointa lor de a se dezvolta
în conexitate cu civilizaţia occidentală. Dar ca organizare politică, înlăuntrul acestei tendiinţe generale,
oamenii de la 1848 nu au lăsat şi nu au avut nici o concepţie reală". 42 În viziunea conservatoare, revoluţiile sunt
originea cataclismelor sociale, generatoare de haos, dezordine şi subdezvoltare. De unde negarea identită
ţii între revoluţionari şi spiritele liberale, democratice. "Dar liberal era Marat, decreta Al. Lahovary, care a
cerut capetele a două milioane de francezi, pentru singurul cuvânt că aceste capete nu gândeau ca capul lui,
capete din care a şi obţinut o parte destul de însemnată? Dar liberal era Robespierre, care a făcut să
funcţioneze doi ani ghilotina în permanentă în contra tuturor partidelor care nu îmbrăţişau doctrinele lui şi
a făcut să curgă şiroaie de sânge ilustru şi nevinovat, până când aduse pe acelaşi eşafod, capul lui de
nebun criminal?' 143
Nu în ultimul rând, conservatorismului îi este propriu reacţionarismul. A fi reacţionar însemna,
în condiţiile timpului respectiv, a dori să te întorci la timpurile dinainte, la stările de lucruri din trecut. Cuvântul s-a născut din polemica liberalo-conservatoare, din dorinţa de stigmatizare reciprocă a celor două
ideologii poltice. Evident, conservatorii au respins cu vehemenţă infamanta etichetă de "reacţionari". "Nu
ştim, preciza Mihai Eminescu, de unde şi până unde partidul conservator a ajuns să aibă onoarea de a fi
numit reacţionar. Spunem onoarea tocmai pentru că ceea se numeşte reacţiune în alte ţări e atât de departe
la noi şi pentru că elementele unei reacţiuni lipsesc, din nefericire, atât de mult, încât putem privi această
stafie cu ochii reci ai unor judecători şi să vedem întâi, dacă are vreo realitate, al doilea, dacă existând
într-adevăr, ar fi un rău pentru dezvoltarea naţiei româneşti şi al treilea, dacă, stinsă fiind, ar mai putea fi
39
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reînviată'..w. În această grilă de interpretare, reacţiunea nu însemnă revenirea la vechiul regim politic ci

are menirea de a capta energia naţională în scopul mobilizării societăţii. Reacţiunea, în viziunea lui Constantin Rădulescu-Motru nu este altceva decât un simptom de sănătate al corpului social aflat în primejdie
şi nu un simbol al parazitismului social. "Când organismul social e viguros, atunci îndreptarea mai este cu
putinţă. Boala poate fi alungată prin una din acele reacţiuni de sănătate care survin brusc ca să deschidă
un drum vieţii înăbuşite. În urma reacţiunii, forţele se reculeg şi întregesc din nou individualitatea ameninţată să se descompună. De aşa ceva avem noi Românii atâta nevoie!'-4 5
Tocmai de cee ce se temea mai tare conservatorismul, s-a întâmplat în timpul Primului Război
mondial şi în perioada ulterioară atât pe plan general european, cât şi în România: o ruptură radicală ce
produce transformări de substanţă la nivelul întregii societăţi. În pofida solidităţii doctrinare, care a sedus,
de-a lungul timpului mare parte din intelectualitatea românească, conservatorismul românesc n-a avut nici
o şansă la testul popularităţii determinată de introducerea votului universal. S-a adăugat la aceasta implozia partidului cauzată de permanenta senzaţie de instabilitate şi fragilitate din cadul rânduri lor sale şi care
i-a măcinat permanent vitalitatea şi i-a diluat capacitatea de reacţie. Alexandru Marghiloman, ultimul preşedinte al unui partid conservator, dar şi semnatarul Păcii de la Bucureşti care i-a afectat grav popularitatea a fost invitat, în 1922 să conferenţieze la Institutul Social Român pe baza doctrinei conservatoare.
Din cuvintele rostite de Marghiloman transpare regretul unei întregi epoci care îşi epuizase rolul istoric.
În zadar, încerca Marghiloman să evidenţieze, încă o dată, menirea doctrinei conservatoare "prin faptul că
nu făgăduieşte utopic, că se fereşte de a specula vorbele; prin faptul că fiind partizană a evoluţiei nu a
revoluţiei, nu răspunde aşteptărilor impacienţilor, care sunt mulţi în statele noi, nu este deseori apropiată
de putere"; societatea românească interbelică, insuficient maturizată politici şi needucată nu putea decât
să privească cu neîncredere şi suspiciune o mişcare a cărei percepţie publică era încărcată de conotaţii
negative. Conservatorismul încheie un ciclu istoric, perioada modernă din istoria românească şi va trăi
doar prin moştenirea sa sub raport ideologic. Istoria, se spune, este scrisă de învingători. Conservatorii, de
această dată au făcut parte din tabăra învinşilor, rămânând să aştepte judecata unilaterală a istoriei.

ROMANIAN CONSERVATISM (1862-1922). ORIGINS. DOCTRINE. PARTY.
GOVERNMENT. PERSONALITIES
Keywords: conservative, conservative ideology, politica) doctrine, revolution
Conservatism is a politica! ideology which is extremely difficult to comprehend in terms of
politica! doctrine. Unlike liberalism and socialism which propose universal, prefabricated formulas,
applicable in any society, conservatism declines the ideologica! power of a politica! doctrine to human
complexity.
Conservatism, similar to liberalism, has its point of origin in the French Revolution that shakes
the very grounds of the anachronic structures in the Old Regime. Reflecting on the consequences of the
French revolutionary movement, English thinker Edmund Burke makes a solid digression and ends in
establishing the English conservatism. In fact, in England, conservatism will develop in the most coherent
way, highlighting its guidelines: the adaptive power, which requires practica! solutions to practica!
problems, the critica! si de, experience in the sense of accumulation and nonconformity.
In Romania, the two major politica! ideologies, liberalism and conservatism were taken through
the Westem channels, German and French and obtained their own physiognomy in the second halfofthe
nineteenth century. The Conservative Party formally emerged in 1880, having in its composition largescale politicians such as Petre Carp P, Al. Lahovary, Lascar Catargiu 1. Em. Florescu, Manolache
Costache Epureanu. An important component of Romanian conservatism was the cultural movement
Junimea in Iassy, as a prechamber for reflection ofthe conservative ideology.
The main ideologica! features of Romanian conservatism are: the theory of forms without
substance, the true mentis form of Romanian culture, launched in 1868 by Titu Maiorescu, tradition,
gradualism and organic structure, the criticism of revolutionary movements and reaction. They can be
detected in the writings of politicians from that period, but also among a large part of Romanian
intellectuals who advocated conservatism, such as Mihai Eminescu. Romanian conservatism disappeared
from history after World War 1, in an extremely complicated context, generating radical changes, which
was just what the conservatives feared most.
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Timpul, 5 ianuarie 1879.
Constantin Rădulescu-Motru, Cultura romană... , pp. 182-183.
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GicăMANOLE

VOCAŢIA

DE LIDER A LUI MAIORESCU.
DE LA AMICIŢIE LA RIVALITATE CU P.P. CARP
Destinul lui Titu Maiorescu probează, dincolo de timp, că omul superior a ştiut şi va şti
oricând/oriunde să-şi asume condiţia, chiar dacă lumea în care trăieşte, gândeşte, creează nu-i
pregătită să-I înţeleagă la dimensiunea exactă. Orgolios, încăpăţânat, dotat cu mari calităţi intelectuale, Maiorescu şi-a organizat viaţa de timpuriu, supunând-o unei aspre discipline morale,
existenţiale, neezitând să-şi asume, când era cazul, examene de conştiinţă deloc confortabile. A
fost conştient din adolescenţă că el este altfel decât ceilalţi. Ştia să-şi gâtuiască, blocheze pornirile inferioare, gregare, fiind mereu obsedat de nevoia faptei autentice 1, ziditoare de idee,
convins de timpuriu că el este predestinat unei misiuni de îndeplinie.
Încă din tinereţe, Maiorescu a avut vocaţie de conducător, iar această calitate el şi-a descoperit-o singur, prin trudă intelectuală tenace. Şi-a învins aproape orice slăbiciune, iar seriozitatea sa 1-a convins că poate să fie ceea ce vrea doar cu condiţia să se pună doar în slujba
adevărului, iar pentru împlinirea acestui ideal credea că "nu are dreptul să înceteze lupta, chiar
când e singur împotriva tuturor"3 . Este mai mult decât evident că Maiorescu a optat în a-şi
construi un destin superior în acord cu potenţialul intelectual şi energiile sufleteşti creatoare
disponibile 4 , de care era perfect conştient. Înainte ca înşişi contemporanii 5 să accepte că rolul
politic jucat de Titu Maiorescu, în viaţa politică românească, este unul de maximă importanţă 6 ,
mentorul Junimii şi-a dezvăluit, printr-o acerbă luptă de idei, marile sale disponibilităţi întm
7
câştigarea a ceea ce s-a numit "prima bătălie canonică" din cultura română, faptul fiind
posibil, cred, şi din cauza unei mari credinţe interioare ce-i va potenţa o indestructibilă credinţă
în propria valoare 8 •
Maiorescu a fost convins de propria-i valoare încă din adolescenţă; de aici nevoia de a se
impune celorlalţi, de a conduce, de a-i fi recunoscută valoarea, într-un cuvânt de "a străluci" 9 ,
1

Aşa, spre exemplu, intr-o scrisoare către baronul Kutschcra, din 25 iulie 1859, Maiorescu îşi încurajează prietenul ce

căzuse

la un examen: "Baroanc, după părerea mea, nu există decât o singură situaţie ingrozitoare: aceea a lipsei de energie
(sub!. GM). Numai in asta să nu cazi, baroanc; numai in asta nu! Prin urmare, inainte! Trebuie să reuşeşti!. .. Iar o
lovitură ca aceea pc care ai primit-o poate avea şi consecinţe bincfllcătoarc, dacă ştii s-o eviţi, baroanc, dacă ştii s-o eviţi
energic ... De aici înveţi să-ţi insuşcşti o concepţie mai serioasă, iar de seriozitate poţi avea oricând nevoie ... Numai să nu
regreţi trecutul! -Auzi tu? Nu există trecut! -Numai să nu-i pierzi capul şi să te crezi nenorocit! Nu există nefericire.
La faptă şi înainte! (sub!. GM)", in Titu Maiorescu, Juma/ şi Epistolar, voi. li (martie /859- 17 iulie 1860), Editura
Minerva, Bucureşti, 1978, pp. 80- 81.
2
Titu Maiorescu, Juma/ şi Epistolar, voi. 1 (noiembrie 1855- martie 1859), studiu introductiv de Liviu Rusu, ediţie
îngrijită de Georgcta Rădulcscu-Dulghcru şi Domnica Filimon, Editura Minerva, Bucureşti, 1975, p. 113: ,,Fraţilor români",
scrie tânărul Maiorescu unui domn Câmpeanu, "elevilor d-tale, ca unora ce sunt chemaţi a juca o rolă publică le poftesc
să împlinească aşteptările, care le pune naţiunea in fiii săi de ăst fel, cari le pun şi cu, ca a opt milionta panc a naţiunci".
Vezi şi Octav Botez, Scrieri, ediţie îngrijită de nic Dan, cu o prefaţă de Zaharia Sângeorzan, Editura Junimea, laşi, 1977, p.
142. Edificatoare in acest sens este şi însemnarea din 15 noiembrie 1856: " ... m-a cuprins iarăşi acea dorinţă de a răzbate, pc care-o
am atât de des, acea dcspcrarc de a fi încă necunoscut, acea voinţă de a sparge barierele ... " (Însemnări zilnice, l, p. 47).
Vezi şi op. cit, p. 36: "0 să le arăt eu măgarilor de vicnczi ce un Român!", insemnare din Il manie 1856.
3
Sovcja, Titu Maiorescu. Cu un portret din tinereţe, Editura Canca Românească, Bucureşti, 1925, p. 5. Vezi şi Titu
Maiorescu, op. cit., p. 63: "Voiu rămânca rece, cu superioritatea mea, in contra nulclor ăstora", insemnare din
februarie 1857, precum şi cea din 26 aprilie 1858: " ... a pretenţiei mele sigure de izbândă" (p. 95).
4
Soveja, op. cit., p. 5.
5
Ibidem.
6
N. Iorga, Istoria literaturii româneşti contemporane li. În căutarea fondului, Bucureşti, Editura "Adevărul", 1934, p.
14. N. Iorga, scriind despre ,,Agonia Junimii" la inceputul secolului XX, reacţiile acesteia faţă de noile curente literare
apărute nu ezită se noteze: "Maiorescu, desfăcut de literatură, intr-o mare carieră politică, nu putea să stcie in faţa
noilor curente ... " (Ibidem).
7
Nicolae Manolcscu, Istoria critică a Literaturii Române. 5 secole de literatură, Editura Paralela 45, Piteşti, 2008, p. 362.
8
Ion Pctrovici, Tilu Maiorescu. 1840- 1917, p. 5. Vezi şi Alexandru Dobrcscu, Introducere în opera lui Titu
Maiorescu, pp. 29-57.
9
Alexandru Dobrescu, op. cit., p. 29.
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iar consecinţa va fi că la Academia Theresiană, pentru un grup de zece elevi , el va fi liderul
necontestat, căci "şcolarii cei mai buni ai clasei ... umblă tot după mine ... Se lăţi în batjocură
vorba că eu fundez o şcoală filosofică" 11 • Însemnarea aceasta ultimă, din 25 iunie 1857, în care
ne vorbeşte despre "şcoala filosofică" din juru-i, nu era deloc o glumă de vreme ce revine
asupra subiectului într-o altă însemnare, peste patru luni, la 23 octombrie 1857 12, în care-şi
arată indignarea că "întregul institute revoltat împotriva mea"JJ. Descoperindu-şi atât de timpuriu vocaţia de lider, Maiorescu conduce grupul său de tineri "filosofi", îi sfătuieşte şi-i modelează după propria concepţie, le îndrumă lecturile, iar acolo unde-i nevoie (cazul baronului
Johann von Kutschera), le ridică moralul. Acesta-i primul său mentorat, iar grupul de "filosofi
maiorescieni" sui generis, odată cu plecarea din Viena a fiului lui Ioan Maiorescu, se va
dezintegra în ciuda tentativelor lui Maiorescu de a-şi controla, reactiva discipolii.
De aceea nu a fost deloc întâmplător faptul că, atunci când, la iniţiativa sa, se va crea la
14
laşi Junimea, aceasta va gravita în jurul lui Titu Maiorescu "aidoma unui roi în jurul mătcii" ,
15
cuprinzând, desigur, "tineri cu frumoasă pregătire" , cu toate că, la începuturi, la Junimea, o
vreme, şi P.P. Carp "a putut trece un moment drept conducătorul prezumtiv al grupului" 16 • Junimea, expresie a "unei elevate confrerii de spirite" 17 , din momentul fondării a grupat în sânul
ei tineri de structură şi formaţie culturală asemănătoare 18 (Titu Maiorescu, 1. Negruzzi, P.P.
Carp, V. Pogor, Th. Rosetti), care împărtăşeau idei asemănătoare în domeniul cultural-literar,
"dar mai ales în materie politică" 19 , şi aceasta în ciuda faptului că n-aveau "statute"20 şi că "se
abţineau cu desăvârşire de la orice acţiune politică" 21 •
Afirmaţia lui Maiorescu, după care politica nu reprezenta o preocupare serioasă la Junimea, deşi tranşantă şi susţinută de Iacob Negruzzi 22 şi Gh. Panu 23 , poate fi amendată dacă ne
raportăm la punctul de vedere al lui Sorin Alexandrescu 24 , care respinge clişeele standard privind interpretarea Junimii realizând o abordare cu totul inedită asupra societăţii ieşene 25 • După
10

Titu Maiorescu, op. cit., p. 80 şi urm.
Ibidem, p. 73.
Ibidem, pp. 80- 82.
13
Ibidem, p. 80: "Dacă sunt 10 [elevi], dintre 280 [de elevi], care mai vorbesc cu mine! Aceştia sunt discipolii mei, iar
eu însumi maestrul". Tânărul Maiorescu mai notează că grupul său de discipoli c numit de elevi "Cristos şi cei 12
apostoli", "Hans Sachs şi ucenicii cismarului", alţii îi zic "Adonis", "Piato", "Socratcs". Toate acestea, se încurajează
Maiorescu (pc care le considera batjocuri, prigoniri), "să le suporţi liniştit, surâzând, şi nici o compensaţie pentru asta!
Uneori sarcina îmi devine uriaşă: îi ţin piept, dar pc urmă mă slecştc atât de mult, încât, când rămân singur, mă întind
pc pat şi sunt fără niciun gând- trist!" (p. 81 ). Apoi, continuă Maiorescu înviorat: "Nu trebuie să trec cu vederea că cel
care e al doilea în şcoala noastră, Franz Srbjk (primul, desigur, era elevul Titu Maiorescu - n.GM), un student care a
fost totdeauna remarcabil, în timpul din urmă s-a legat foarte strâns de mine ... " (p. 82), faptul dovedind marea nevoie a
viitorului mcntor junimist de înţelegere, afecţiune, recunoaştere a valorii proprii de către cei din jurul său.
14
Alexandru Dobrcscu, op. cit., p. 55.
Il D. Murăraşu, Istoria literaturii române, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1941, p. 253.
16
Şerban Cioculescu, Vladimir Streinu, Tudor Vianu, Istoria literaturii române moderne, Editura Eminescu, 1985, p.
170; Gh. Panu, în Amintiri de la "Junimea" din laşi, voi. Il, Editura Rcmus Cioflcc, Bucureşti, 1942, p. 146, notează
că, la început, la conducerea Junimii ar fi fost un "trio format din d-nii Maiorescu, Carp şi Pogor. D. Carp era pc atunci
conferenţiar obişnuit; erau timpurile eroice". Şi Al. Piru nu-l consideră pe Maiorescu ca pe singurul întemeietor al
Junimii, notând că, "în 1863, sub guvernarea democratică a lui Alexandru Ioan Cuza, un grup de tineri dornici de a da
un alt curs culturii şi literaturii româneşti înfiinţează la laşi o asociaţie liberă sub lozinca "entre qui veut, restc qui peut", cu
numele de Junimea" (Istoria literaturii române de la inceput până azi, Editura Univers, Bucureşti, 1981, p. 118).
17
Z. Omea, Junimea şi junimismul, ediţia a 11-a, p. 27.
18
E. Lovinescu, T. Maiorescu, p. 117. Vezi şi Tudor Vianu, Structura junimistă, în ldem, Opere, III, Scriitori români,
Sinteze, Editura Minerva, Bucureşti, 1973, pp. 44-48.
19
Ibidem, p. 119.
20
Titu Maiorescu, Istoria politică a României, p. 31.
10
11

12

21

1bidem.

22

Iacob Negruzzi, Amintiri din "Junimea", în ldem, Scrieri, II, p. 105.
Gh. Panu, op. cit., pp. 235 - 248. Gh. Panu susţine "că la Junimea nu se făcea politică ... , dar nu că Junimea nu făcea
politică" (p. 235).
24
Sorin Alexandrescu, "Junimea"- discurs politic şi discurs cultural, în ldem, Privind inapoi, modernitatea, pp. 47-90.
2
l Sorin Alexandrescu susţine că Junimea s-a constituit "ca un grup de presiune", acţionând politic şi cultural "pentru aşi impune vederile", petrecându-se, după opinia sa, "în istoria culturală românească ... o manipulare teoretică perfectă: s-a luat
23
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Sorin Alexandrescu, Junimea n-a fost altceva decât un grup intermediar între societate şi instituţiile sale publice, superioare. Ea s-a preocupat, printre altele, de construcţia unei infrastructuri
sociale26 ce avea ca scop plasarea membrilor Junimii în poziţii cheie (administraţie, justiţie,
28
învăţământ etc.) 27 • După Sorin Alexandrescu, Junimea sistematizează gândirea conservatoare ,
29
contestă radical tot ce s-a construit până la ea, propune un "contra-program" ce va genera o
30
poziţionare politică concurenţială , urmărind să-i smulgă clasei politice existente ,,monopolul
1
creării Statului Modern'.J • Maiorescu, cât şi P.P. Carp, se raportau la prezent, în opoziţie cu
clasa politică liberală (LC. Brătianu şi C.A. Rosetti), căci a vrut cu dinadinsul să proclame ruptura cu trecutul. Contestând trecutului totul, acuzându-1 de vinovăţia stărilor de lucruri prezente,
profund negative şi gestionate catastrofal, junirniştii voiau să convingă că ei sunt autentica şi
"singura voce autorizată a Noului Regim: ei sunt singurii politicieni care se nasc în acelaşi timp
cu acesta'.J 2 • Din acest motiv, crede Sorin Alexandrescu, Junimea îşi justifică fidelitatea "faţă
de rege şi constituţie"33 , construieşte o teorie ierarhizată a vieţii sociale în care poziţiile publice
se fie ocupate doar în baza competenţelor dovedite, incompetenţii, desigur, neavând acces la
decizie, fie ea politică, culturală, administrativă 34 , în caz contrar instituţiile statului liberal să fie
boicotate, chiar desfiinţate 35 • Susţinem ideile seducătoare ale lui Sorin Alexandrescu cu privire
la Junimea, nefiind de acord, însă, cu opinia acestuia că, încă de la început, P.P. Carp a fost
6
"adevăratul conducător politic al grupului, Maiorescu fiind mai degrabă ideologul său'.J .
De fapt, Titu Maiorescu era recunoscut de tinerii intelectuali ce aveau în comun nu doar
acea formaţie culturală, drept lider înainte de constituirea de facto a Jzmimii, aşa cum ne-o confirmă unul dintre memorialiştii societăţii ieşene, Iacob Negruzzi 37 • Un alt memorialist al Junimii, Gh. Panu, îl aprecia pe P.P. Carp ca pe un membru marcant al societăţii ieşene, dar nu ca
pe un ,junimist practicant"38 , ci unul de "culise'' 39 şi cu o prezenţă rară40 , atribuindu-i, totuşi,
pentru început, un rol de prim rang într-un "trio format din d-nii Maiorescu, Carp şi Pogor''"''.

drept referent, drept realitate, ceea ce nu era decât un efect al scriiturii" (op. cit., p. 48). Vezi şi Nicolae Manolcscu, op.
cit., p. 361.
26
Sorin Alexandrescu, op. cit., p. 52.
27
Ibidem, p. 53.
28
Ibidem, p. 59.
29
Ibidem, p. 58.
30
Ibidem.
31
/bidem.
32
Ibidem. Interpretările lui Sorin Alexandrescu, după care principalul scop al întemeierii Junimii, la 1864, a fost unul politic,
au fost anticipate, cu douA decenii înainte, de istoricul ieşean Mihai Cojocariu (vezi rcecnzia acestuia la Z. Ornca,
Junimea şi junimismul, ediţia a Il-a revizuitA şi adAugitA, Bucureşti, Editura Eminescu, publicatA în Al/AX/, tom XVI,
1979, pp. 602- 609), care nu ezitA sA susţină !MA echivoc: ,,Junimea a fost creatA şi ca un instrument politic" (p. 603).
n Sorin Alexandrescu, op. cit., p. 60.
34
În acest sens, altfel ar putea fi cititA!înţcleasA lista de persoane "din jurul nostru", din aprilie 1870, (Titu Maiorescu,
Însemnări zilnice, 1, p. 133), ocazie cu care Maiorescu trece în revistA pe cei pe care s-ar putea bizui în eventualitatea
intrArii Ia guvernare. Lista cuprinde 57 de nume, dintre care nu lipsesc P. Poni, 1. Slavici, Al. Lambrior, L. Negruzzi,
N. Gane, M. Eminescu, S. BondArescu, Şt. Vârgolici, V. Burlă, Petre Missir, Ion CreangA etc. (Ibidem, pp. 133- 136).
35
Titu Maiorescu, În contra direcţiei de astăzi in cultura română, în Idem, Critice, antologic şi prefaţA de Paul Georgescu,
1966, p. 83.
36
Sorin Alexandrescu, op. cit., p. 53.
37
Iacob Negruzzi, dupA ce rcvcnise de la studii din Germania, în iarna lui 186311864, voia sA pnă un "şir de prelegeri
publice", ca "lumea sA vorbească despre mine" şi ,,să se facă cunoscut" (Amintiri din "Junimea", în ldem, loc. cit., p. 67).
In acest sens, îl presa pc V. Pogor să-I acompanieze, sil-I susţină. Pogor nici nu-l lua în seamă, zicându-i: "A început
asemenea cursuri Maiorescu, si!. aşteptAm întoarcerea sa din străinătate". La revenirile insistente ale lui 1. Negruzzi,
acelaşi V. Pogor, cu răccali!. şi laconic, îl puse la punct: "SA vie Maiorescu" (Ibidem). De aici se observA cA prestigiul
cultural, intelectual ce-l dobândise tânărul Maiorescu, la Iaşi, în doar un an, prin "prelecţiunile populare" ţinute la
Banca Moldovei şi nu numai, era atât de mare încât şi în absenţa sa, înci!. înainte de constituirea Junimii (februarie
1864), era considerat un lider cultural autentic.
38
Gh. Panu, op. cit., p. 146.
39
/bidem.
40
Ibidem.
41
/bidem.
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Gh. Panu (a frecventat Junimea între anii 1874- 1881) recunoaşte că, despre P.P. Carp, la
Junimea, se vorbea ca despre "un membru principal, însă notaţi pe atunci nu ca de un şef"' 2 •
Liderul real al Junimii (nu avem niciun motiv să ne îndoim de afirmaţiile sale), de la constituire
43
şi încă două decenii înainte, în opinia lui Gh. Panu, a fost Titu Maiorescu , chiar dacă susţine
şi că ,,mult timp situaţia a rămas nelămurită între d. Maiorescu şi d. Carp, cu privire la şefie'M,
pentru ca, după 1881, 1. Negruzzi să noteze, în ale sale Amintiri de la "Junimea", că P.P. Carp,
totdeauna pasionat de politică, "era pe cale să creeze o întreagă direcţie nouă (după 1881 n.GM), în care noi, vechii prieteni, îl urmam Iară şovăire'"' 5 •
Deşi de origini sociale diferite, unul fiu de intelectual, iar celălalt dintr-o veche familie
boierească, Titu Maiorescu şi P.P. Carp, amândoi cu studii strălucite în Germania, au avut un
cult neschimbat faţă de consecventa în viaţă a principiilor etice, dorinţa asocierii solidare într-un
grup, cât şi pentru prietenie superioară. Întâlnindu-se la Iaşi, în toamna anului 1862, vor forma
împreună cu V. Pogor, Th. Rosetti şi Iacob Negruzzi, o comunitate cultural-intelectuală46 de
elită, iniţiativa aparţinându-i lui Titu Maiorescu, aşa după cum reiese din scrisoarea către sora
sa, Emil ia, joi, 26 martie 1864: " ... Ştii, eu am izbutit, în fine să adun în jurul meu, cele mai
viabile elemente din Iaşi: Rosetti, Carp, Pogor, acum şi Negruzzi, în curând Boian ş.a.m.d. alcătuim o societate bazată pe principii de Încetăţenit Împreună (sub!. GM). În legătură cu ea,
am intenţii de largă perspectivă',..'. Odată identificate "elementele viabile" din Iaşi, Maiorescu,
după un interstiţiu de un an de zile (august 1864- septembrie 1865, timp în care Junimea, din
cauza procesului în care a fost implicat, şi-a încetat activitatea48 ), articulează programul socie49
tăţii ieşene , întrunind asentimentul celor prezenţi. Urmează, după cum se ştie, câteva studii temeinice publicate de Ti tu Maiorescu în Convorbiri Literare (.. Despre scrierea limbii române"1866; .. Asupra poeziei noastre populare" - 1868; .. Limba română În jurnalele din Austria" 1868; ,.În contra direcţiei de astăzi În cultura română .. - 1869; .. Observări polemice" - 1869),
în care sunt dezvoltate fundamentele criticii culturale şi social-politice maioresciene50 , temeiul
viitoarelor acţiuni junimiste, nu doar în plan ideologic, ci şi politic. Aşadar, nu încape îndoială
că, la început, ideologia cultural-politică junimistă a fost articulată, definitiv, de Titu Maiorescu, după cum, începând cu anul 1881, rolul lui P.P. Carp în definitivarea ideologiei politice junimiste, credem că a fost determinant51 •
/bidem. Vezi şi Iacob Negruzzi, op. cit., p. 174.
.,Şeful, adevăratul şef, pc atunci, era d. Maiorescu. El era şeful literar necontestat, dar era desigur şi şeful politic (subl.
GM), influenţa era în jurul D-lui Maiorescu, d. Carp era pe al doilea plan" (Gh. Panu, op. cit., p. 147). Tot Gh. Panu îşi
nuanţează opinia precizând că, cât timp Junimea a păstrat în principal caracterul literar, natural că şeful trebuia .,să fie
omul cel mai de valoare pe terenul literar şi critic (Maiorescu- n.GM)", ca şi cum ar fi avut semne de întrebare privind
adevăratul lider politic al Junimii. Voi reveni, ceva mai încolo, cu un foarte interesant portret politic, flcut omului
politic Titu Maiorescu, de acelaşi Gh. Panu.
44
Gh. Panu, op. cit., p. 147.
4
~ Iacob Negruzzi, op. cit., în loc. cit., p. 234.
46
Ion Bulci, op. cit., în loc. cit., p. VIII.
47
Titu Maiorescu, Jurnal şi Epistolar, voi. IV (22 iulie /862- 30 iunie/12iulie 1864), Editura Minerva, Bucureşti,
1983, p. 223.
48
Z. Omea, op. cit., p. 40.
49
Aşa, la 5/17 ianuarie 1866, Titu Maiorescu, după o pauză de aproape 6 ani, reia Jurnalul, unde notează, printre altele:
.,Ieri, marţi, scara adunarea literară a fost la Pogor. Erau prezenti şi Mitică Sturza şi cu Roznovanu ... Eu am citit
programul societăţii noastre; totul primit, şi am stabilit şi prelegerile populare. Dintr-asta va să iasă mult, dacă ceilalţi
au râvnă pentru cauză; dacă nu, în orice caz mult pentru mine (subl. GM)" (Însemnări zilnice, 1, p. 121 ).
~o E. Lovinescu, T. Maiorescu, p. 190 şi urrn. Vezi şi Alexandru Dobrescu, op. cit., pp. 100 - 139, care nu ezită în a denunta, la
Maiorescu (.. În contra directiei de astăzi în cultura română"), absenţa .,simţului istoric" (p. 106) şi că respectivul
studiu .,străluceşte prin limpiditate şi neadevăr" (p. III), efect .,al unei viziuni statice, chiar dacă se revendică din
evoluţionismul anglo-saxon ... " (p. 113). Al. Dobrcscu, conchide că teoria formelor flră fond, la Maiorescu, nu a fost
decât .,o pură creaţie a minţii, o ficţiune intelectuali pe care junimistul s-a încăpăţânat a o identifica în lumea
românească de la 1868" (p. 114).
~ 1 Pentru o mai bună edificare asupra acestor probleme vezi Ştefan Zclctin, Burghezia română. Originea şi rolul ei
istoric, Editura Humanitas, Bucureşti, 1991; Garabct Ibrăileanu, Spiritul critic în cultura românească, Editura Minerva,
Bucureşti, 1984; C. Rădulescu-Motru, .. Cultura română şi politicianismu/", în ldem, Scrieri politice, Editura Nemira,
Bucureşti, 1998; E. Lovinescu, Istoria civilizatiei române moderne, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972; Alexandru
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Solidaritatea membrilor Junimii a fost o realitate de care ei înşişi erau convinşi 52 , iar
sentimentele de amiciţie, prietenie, ţinând seama de idealurile comune împărtăşite, s-au manifestat nu de puţine ori atunci când vreunul dintre ei se afla în dificultate53 . Relaţiile dintre Maiorescu şi P.P. Carp, la începuturi, au fost corecte, de un respect reciproc real, fiecare dintre ei
recunoscând valoarea celuilalt. Titu Maiorescu nu ezita să recunoască înaltele calităţi morale
ale lui Carp, căruia îi recunoştea "multe merite"54 , deşi la începuturile Junimii îi vorbea acestuia "ca un superior unui colaborator"55 .
O serioasă umbră, dacă nu o tensiune lesne de detectat, s-a interpus în relaţia de amiciţie
Maiorescu- Carp, cu prilejul negocierilor din primăvara anului 1870 în vederea cooptării în
Guvernul Manolache Costache Epureanu a câtorva lideri junimişti. Negocierile, pentru început,
au presupus şi intrarea în Guvern a lui Titu Maiorescu, pe lângă P.P. Carp şi V. Pogor.
Problemei în cauză, Ti tu Maiorescu i-a consacrat dense, consistente pagini în Jurnal sau Jurnal
politic 56 , după citirea cărora suntem convinşi că usturătorul eşec suferit de mândru! Maiorescu,
umilit întâia oară în aşteptările sale, I-au determinat să ridice serioase semne de întrebare, sau
"contraziceri"57 , cu privire la amiciţia cu P.P. Carp.
Am stăruit ceva mai în urmă asupra momentului 1870, când, pe fondul unor serioase
agitaţii antidinastice în ţară58 , principele Carol (la sugestia lui Petre Mavrogheni) sfătuieşte pe
primul ministru desemnat, conservatorul ieşean Manolache Costache Epureanu, să coopteze şi
oameni politici tineri în Guvernul de orientare conservatoare, fiind vizaţi, în primul rând, membrii Jzmimii, P.P. Carp, V. Pogor şi Titu Maiorescu. Primii doi vor primi portofolii ministeriale,
P.P. Carp la Externe, iar Vasile Pogor la Culte şi Instrucţiune Publică, Maiorescu rămânând pe
dinafară. Pogor va demisiona, peste o lună, convins că junimiştii nu erau destul de "tari" pentru
a se lupta cu "roşii, cu belferii şi cu cogălniceniştii, care s-ar coaliza toţi împotriva noaslră" 59 ,
Carp preluându-i portofoliu[, ca interimar la 23 mai 187060 •
Împotriva intrării lui Maiorescu în Guvernul Manolache Costache Epureanu au fost
principele Carol, pe motivul destituirii sale din învăţământ (24 martie 1870)61 , cât şi Al. Lahovari
şi Gh. Gr. Cantacuzino62 , captivii unor (şi aici, duEă recitire, Maiorescu a pus un semn de întrebare pe margine63 ) "aristocratice fumuri de castă" .
Desigur, eşecul de a intra în Guvern 1-a durut adânc pe Maiorescu, iar umilinţa încercată,
în ciuda notorietăţii de care se bucura, ca urmare a faimoaselor sale studii, i-au produs o profundă amărăciune, disperare chiar65 • A înţeles că, deşi conducător al unei societăţi culturale de
George, La sfârşitul lecturii (III), Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1980; Ion Bulci, ,.Studiu introductiv, P.P.
Carp- un aristocrat al politicii româneşti", în P.P. Carp, Discursuri parlamentare, Bucureşti, 2000.
52
Iacob Negruzzi, op. cit., în loc. cit., p. 234.
53
Astfel, cu ocazia "procesului duşml!.nos, pornit din invidie şi rl!.utatc" (Ion Bulei, op. cit., p. VIII) de Nicolae Ionescu,
liderul politic al fracţioniştilor ieşeni, toţi membrii marcanţi ai Junimii i-au luat apărarea lui Maiorescu, "şi mai ales
Carp" (1. Negruzzi, op. cit., în loc. cit., p. 80). Iar după ce Justiţia îl absolvi pe Titu Maiorescu de orice acuzaţie,
achitându-1, faţă de insinuările adversarilor "că rezultatul procesului n-ar fi deloc sigur" (p. 83), "Carp şi cu mine- mai
ales Carp- ameninţam în gura mare că vom provoca la duel pc toţi acei care ar manifesta vreo îndoială despre justiţia
acestei cauze" (Ibidem).
54
Gh. Panu, op. cit., p. 147.
55
Ibidem.
56
Ti tu Maiorescu, op. cit., pp. 126- 164.
57
Ibidem, p. 163.
58
Ion Mamina, Ion Bulci, Guverne şi Guvernanţi. 1866- 1916, p. 30; Z. Omea, op. cit., p. 255.
59
Titu Maiorescu, op. cit., p. 130.
60
Ion Mamina, Ion Bulei, op. cit., p. 29.
61
Titu Maiorescu, op. cit., p. 128. Vezi, pc larg, problematica destituirii lui Maiorescu din învăţământ la Z. Omca, ViaJa
lui Titu Maiorescu, I, p. 271 şi urm; Soveja, op. cit., pp. 70 - 79, ne oferă detalii preţioase cu privire la împrejurările
exacte ce au condus la destituirea lui Titu Maiorescu de la Universitate, cauză principală ce îl împiedica pe mentorul
Junimii "de a intra în ministerul lui Manolachc C. Epurcanu" (p. 74).
62
Titu Maiorescu, op. cit., p. 163; Z. Omea, op. cit., p. 280.
63
Titu Maiorescu, op. cit., p. 163, nota 5.
64
Ibidem, p. 164.
65
Titu Maiorescu, op. cit., p. 164, unde, la 25 octombrie 1870, notează: "După serbarea anuală de ieri a Junimii, am
simţit îndată şi simt încă un gol care te duce la disperare".
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prestigiu, Junimea, în viata politică conta, în primul rând, pe lângă aerele de castă ale aristocraţiei, poziţia socială, averea şi originea nobiliară. Deşi aristocrat pur sânge al spiritului, a
cărui valoare şi duşmanii o recunoşteau, Maiorescu s-a trezit refuzat în a fi primit în cea mai înaltă
poziţie politică la care ar putea aspira, el, un om cu origini aş zice nu modeste, ci comune. De
aici, disperarea invocată, ale cărei cauze sunt desluşite mai mult decât sigur în umilinta îndurată în primăvara anului 1870. Iar ca eşecul să fie şi mai dureros, Maiorescu a asistat la joaca
de-a ministeriatul a lui Vasile Pogor, semn că liderul junimist nu punea preţ în mod deosebit pe
această funcţie, iar prietenul P.P. Carp, în ciuda unor "bizarerii"66 invocate de mentorul Junimii,
după ce în 1867 ajunge deputat, acum, la 1870, primăvara, intră în Guvern aproape fără niciun
efort. Cum Maiorescu era sigur de portofoliu! ministerial la Instrucţiune Publică şi Culte, la care
aspira, şi pe care se credea, prin valoare culturală, singurul în drept să-I ocupe, odată eşecul
consumat, a început să-i caute motivele, neomiţându-1 pe Carp din ecuaţie. Aşa, poartă o corespondenţă strânsă cu acesta (i-a scris opt scrisori între 21 aprilie şi 7 mai 1870), deoarece, considera Maiorescu, dinspre prietenul său "bate înspre mine un vânt care are oarecare nevoie de a fi
67
curăţit" , semn că eşecul suferit îl punea într-o oarecare măsură şi pe citatele "contraziceri" ale
lui Carp. În ciuda tonului dârz din scrisori, observăm că Maiorescu se subordonează lui Carp,
acceptă deliberat o poziţie de subordonare faţă de acesta, recunoscându-i, tacit, supremaţia politică. Şi, în consecinţă, deşi iniţial refuză propunerea lui Carp de a candida la un post de deputat la Vaslui (mai 1870), interzicându-i acestuia să-i pregătească terenul 68 , până la urmă participă la alegeri, nu obţine mandatul de deputat, iar vinovatul, în opinia lui Maiorescu, nu era altul
decât tot Carp, deoarece acesta din unnă nu a vrut să renunţe, în favoarea lui Titu Maiorescu
(după cum se stabilise de comun acord cu Th. Rosetti 69 ), la candidatura în Colegiul I, lui recomandându-i-se Colegiul 4; ca urmare, ambii liderii junimişti nu vor reuşi să intre în Parlament
la acele alegeri.
Eşecul lui Titu Maiorescu de a ajunge ministru, cât şi deputat, îl va pune şi pe seama
prietenului său P.P. Carp. Aşa, în toiul negocierilor pentru intrarea celor mai de seamă lideri ai
Junimii în Guvernul condus de Manolache Costache Epureanu (aprilie 1870), Carp îi scrie lui
Maiorescu că principele Carol nu-l vrea în Guvern "îndată după darea mea în judecată de către
Mârzescu; că ar fi mai bine să intru în Cameră, ca să spulber prevenţiunile"70 . Apoi, atunci
când Maiorescu pleacă la Bucureşti, la începutul lunii mai 1870, unde are lungi discuţii cu
Carp, acesta îl informează că principele îl vrea ministru, dar că se împotrivesc Al. Lahovari şi
Gh. Gr. Cantacuzino care ,,nu m-ar fi vrut" 71 . Aşa stând lucrurile, căci îl credem pe cuvânt pe
Titu Maiorescu, înţelegem de ce îşi acuză prietenul de inconsecvenţă faţă de el, cu atât mai
mult îl aprobăm în a-l vedea determinat să ştie cine minte în această chestiune72 • Concluzia îi
aparţine tot lui Maiorescu, care a fost convins că P.P. Carp, chiar dacă nu l-a minţit, l-a dezinformat, cu siguranţă, în privinta poziţiei principelui Carol I faţă de intrarea sa în Guvern,
determinându-1 să se îndoiască de "bunăvointa" 73 acestuia ca el să ajungă ministru.
Disperarea pe care o sesizăm la Maiorescu, şi despre care nota, la 25 octombrie 1870, în
Jurnal, nu avea drept cauză singurătatea omului superior, neînţeles sau puţin înţeles de "ceilalţi"74, ci imensa frustrare, orgoliul său rănit de cele două eşecuri politice suferite, unul după
altul, în primăvara anului 1870. Iar revanşa sa, deplina vindecare a ego-ului rănit se va produce
66

Gh. Panu, op. cit., p. 147.
Titu Maiorescu, op. cit., p. 159.
68
in op. cit., p. 161, Titu Maiorescu noteazA: ,,Deputătie. De vreme ce ai scris şi lui Rosetti, şi fiind date relatiile noastre cu
el, nu vad, de altfel, nicio pagubă într-asta Dar ca, la trecerea ta prin Vaslui, să vorlleşti tu personal pentru alegerea mea, sunt
cu totul în contra acestui lucru. Vreun colegiu oarecare vasluian imi este încă de multă vreme posibil. prin relatiile mele
cu Roselli" (subl. GM).
69
Ibidem, p. 164.
67

70

Ibidem.
Ibidem.
72
Ibidem.
73
Ibidem, p. 163.
74
Ibidem, p. 165.
71

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

172

AMS, X, 2011, SECIIUNEA a III-a: EPOCA MODERNĂ

peste un an, în primăvara anului 1871, cu ocazia vizitei amintite a familiei princiare la Iaşi. Am
stăruit îndeajuns asupra importanţei date de Maiorescu vizitei lui Carol I, cât şi a semnificatiilor politice ale acesteia (pentru Maiorescu).
Subliniem încă odată sensul invitaţiei ministrului de Externe în Guvernul Lascăr Catargi,
G. Costaforu, făcută lui Titu Maiorescu, nu în nume personal, ci în al întregii grupări conservatoare 75 , la 15 aprilie 1871, deci şi în numele primului ministru, ca junimiştii să intre în Parlament, precum şi în "politica militantă" 76 • Deşi în Jurna/71 Maiorescu notează despre vizita politică a lui Carol I la Iaşi, cât şi despre întâlnirea avută cu protipendada politică, cu acest prilej, ca
despre ,,nimicuri îmbucurătoare"78 , nesemnificative79 , iar în altă parte80 notează că propunerea
lui Costaforu a fost primită "cu un hohot de râs"81 , el nu poate fi crezut. Invitaţia lui G. Costaforu, făcută lui Maiorescu şi nu altuia dintre liderii Junimii, denotă că, la acea vreme, aşa după
cum a scris şi Gh. Panu82 , nu doar pentru cei de la Junimea, ci şi pentru cei dinafara ei, acesta era
liderul cultural şi politic al societăţii ieşene. În această calitate i-a fost făcută invitaţia de a intra
în Guvernul Lascăr Catargi83 . Iar după "hohotul de râs" menţionat, conducătorii Junimii s-au
pus pe deliberări serioase, au identificat "izvorul politicii române'.B4 în rezoluţiile Divanurilor
Ad-hoc de la 7 şi 9 octombrie 1857, au constatat că patru dintre acestea au fost îndeplinite, mai
puţin Independenţa statului 85 , că ţara este lipsită de conducători competenţi 86 , şi că, drept urmare, în numele interesului naţional, au hotărât "de a sprijini singura politică raţională din acel
moment" 87 , adică să ofere sprijin politic Guvernul Lascăr Catargi. Aşadar, în baza acestui înalt
deziderat moral,junimiştii au acceptat invitaţia lui G. Castaforu, au candidat în alegeri şi cinci dintre ei (Titu Maiorescu, V. Pogor, I. Negruzzi, N. Gane şi G. Racoviţă) au ocupat locurile de deputaţi pe băncile majorităţii conservatoare. Grupul de deputaţi junimişti avea o solidă coeziune,
iar valoarea sa era dată de valoarea intelectuală a membrilor săi.
Despre activitatea parlamentară a lui Titu Maiorescu vom vorbi într-un alt studiu, nu înainte însă de a observa că primul junimist care va intra în Guvernul conservator condus de Lascăr Catargi va fi el (7 aprilie 1874) la Instrucţiune Publică şi Culte88 , urmat de Th. Rosetti la
Lucrări Publice (7 ianuarie 1875) şi P.P. Carp, care, după demisia lui Maiorescu, la 30 ianuarie
1876, devine titular la acelaşi minister. Faptul că P.P. Carp, după ce îi succede lui Titu Maiorescu la Culte şi Instrucţiune Publică, nu are reţineri să declare în Senat că "este continuatorul
operei predecesorului său'..a9 , dovedeşte nu doar o admirabilă solidaritate, cât şi recunoaşterea
faptului că Maiorescu, la momentul acela, se afla în poziţia de şef politic al grupului junimist.
Revenit din diplomaţie, la începutul anului 1876, P.P. C~ îşi reocupă fotoliul de deputat,
dar nedovedind prin nimic că ar fi "şef al grupării junimiste" , chiar dacă, chipurile, "şefia
acestei fracţiuni nu-i fusese contestată de nimeni" 91 , după cum susţine fără temei primul (şi singurul!) biograf al său. De altfel, ca urmaş al lui Titu Maiorescu la acelaşi minister, P.P. Carp va
75

Ion Bulci, op. cit., p. XIX.
Titu Maiorescu, Istoria politică a României sub domnia lui Carol/, p. 31. G. Costaforu i-a spus lui Maiorescu: ,,La ce
folos literatura, daci!. prin pasivitatea oamenilor de ordine se periclitcazl!. tronul şi prin urmare ţara" (Ibidem).
77
Jdem, Însemnări zilnice, 1, p. 172.
76

18

/bidem.
Ibidem.
80
/dem, Istoria politică a României, p. 33.
81
/bidem.
82
Gh. Panu, Amintiri de la .,Junimea" din laşi, pp. 146- 150. Gh. Panu noteazA el!., prin 1880- 1881, la o plimbare pe
Copou, P.P. Carp i-ar fi spus el!. arc de gând de la acea dală "să facă politică serioasă şi militantă", expunându-i, totodată,
"intreg programul economic pe care mai târziu a căutat sA-I pună in practică" (p. 150).
83
Vezi şi George Juvara, Titu Maiorescu. Fragmente de istorie politică, pp. 17- 22.
84
Titu Maiorescu, op. cit., p. 33.
85
Ibidem, p. 34.
86
/bidem.
81
/bidem.
88
Ion Mamina, Ion Bulei, op. cit., p. 34; George Juvara, op. cit., p. 20.
89
Gh. Panu, op. cit., p. 147; George Juvara, op. cit., p. 20; Titu Maiorescu, Însemnări zilnice, l, p. 241.
90
C. Gane, P.P. Carp şi locul său în istoria politică a ţării, vol.l, p. 157.
91
Ibidem; George Juvara, op. cit., p. 21.
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încerca, dar Iară rezultate pozitive92 , să treacă prin Parlament proiectul acestuia de lege a învă
ţământului. Problema şefiei/întâietăţii politice la Junimea a rămas multă vreme netranşată, până
spre mijlocul deceniului al nouălea din secolul al XIX-lea, când devenise limpede că P.P. Carp
a ajuns liderul necontestat, autentic. Până atunci, pentru mulţi, lucrurile nu erau clare cine era
şeful politic.
Desigur, Maiorescu ocupa încă de la începuturile societăţii prim-planul, iar după ce
Junimea se integrează în politica militantă, în aprilie 1871, imensul său prestigiu cultural 1-a
ajutat să fie apreciat şi ca liderul politic al grupării junimiste. La fel de adevărat este şi faptul că
P.P. Carp, încă din tinereţe, era un nume strălucitor în viaţa politică românească, fapt dublat de
extrem de valoroasa prestaţie publică în slujba statului român. Până la un anume punct, se poate
susţine că, pentru Junimea politică, în anii '70 ai secolului al XIX-lea, Titu Maiorescu a reprezentat interfaţa, "liderul oficial"93 , iar autenticul politician a fost P.P. Carp. În cazul de faţă,
trebuie să acceptăm nuanţele, acceptând, până la un punct, că, junimismul politic este posibil să
fi avut, concomitent, ca şefi, doi oameni de o rară valoare morală, ambii cu veleităţi dovedite în
plan doctrinar, ambii străluciţi ideologi, ambii dăruiţi până la uitare de sine slujirii binelui public.
De altfel, cu excepţia pasului politic greşit făcut de Maiorescu la 1870, între cele două mari
conştiinţe româneşti nu exista, cred eu, o rivalitate (aserţiunea o cred valabilă până la declanşa
rea conflictului din 1912) banală, după care unul sau altul dintre ei trebuia să-şi domine
colegul/rivalul. Maiorescu şi Carp s-au sprijinit mereu (cu foarte puţine excepţii) in activitatea
publică/politică, deoarece erau structural asemănători, dacă nu complementari unul altuia. Urmăreau acelaşi ţel politic in activitatea publică- construcţia unui stat românesc european-, punându-şi in joc pentru aceasta toată priceperea, inteligenţa, energia. Amândoi erau personalităţi
atât de inalte ideatic, încât dacă vorbeau de necesitatea unei reforme morale in interiorul clasei
politice (voci singulare, desigur!), erau crezuţi deoarece erau credibili. Iar credibilitatea lor politică a fost una uriaşă, dovedită, iar şi iar, de dezinteresul lor total în ceea ce priveşte parvenirea, îmbogăţirea personală prin intermediul demnităţilor publice ocupate.
Fără îndoială, pierderea poziţiei de ministru in Guvernul Lascăr Catargi a însemnat o lovitură im.J.!ortantă pentru Titu Maiorescu, îndeosebi că, pe atunci, întâmpina greutăţi şi in viaţa
4
familială , din moment ce, în disperare de cauză, se gândea să emigreze peste Ocean, în America95. În loc de America însă, Maiorescu va ajunge la Berlin, trimis de Ministrul de Externe,
Ion Bălăceanu, cât şi "în numele Guvernului şi al Domnitorului"96 "spre a încheia convenţia de
comerţ cu Prusia(!) în numele României"97 (însemnarea din 1/13 martie 1876). După ce pleacă
la Berlin, într-o însemnare din "7 maiu stil nou '76" rectifică neglijenţa din 1 martie 1876 când,
cu privire la convenţia comercială negociată la Berlin, partenerul României nu mai este Prusia, ci
"imperiul german"98 . Ajuns la Berlin, puţin după 15 aprilie 187699 , Maiorescu contactează cercurile politice berlineze, este primit în audienţă de "prinţul de coroană" 100 german, care-I ţine "în
picioare" 101 , faptul făcându-i o impresie "deloc ... plăcută" 102 , orgoliul său fiind, apoi, complet
92

Titu Maiorescu, op. cit., p. 241; Ion Bulei, op. cit., p. XIX.
Z. Omea, Viaţa lui Titu Maiorescu, I, p. 295.
Ibidem, p. 340.
95
În Însemnări zilnice, voi. I, p. 243, Maiorescu consemnează, în legătură cu dificultăţile avute cu soţia sa, Clara: "În
casă, merge greu. Noul meu an începe în această privinţă cât mai rău ... Ceea ce mă face să rămân liniştit, e momentana
imposibilitate de a schimba lucrurile. Îmi trec prin minte tot felul de gânduri: ba să las pc nevastă-mea să trăiască
despărţită de mine, într-un alt oraş; ba să mă refugiez în America, uneori chiar să-mi iau viaţa.". Vina pentru
problemele din familie nu aparţinea doar Clarei. Maiorescu evită să ne spună că, atunci (1876), era îndrăgostit de Mite
Krernnitz (locuiau în acelaşi imobil), chiar dacă aceasta îi era cumnată. Vezi şi Z. Omea, op. cit., p. 340 şi unn.
"Amiciţia" sentimentală cu Mite se adâneise" (Ibidem).
96
Titu Maiorescu, op. cit., p. 242.
97
Ibidem.
98
Ibidem, p. 244. Vezi şi N. Adăniloaie, Reprezentanţele diplomatice ale Romăniei, voi. 1 (1859- 1917), Editura Politică,
Bucureşti, 1967, pp. 227- 229.
99
Titu Maiorescu, op. cit., p. 244.
100
Ibidem, p. 247.
101
Ibidem.
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satisfăcut

de invitaţia la masă a împăratului Wilhelm 1 (1861-1888), masă la care au mai participat contele Andnissy, cât şi cancelarul rus Gorceakov 103 , prilej cu care Maiorescu notează că a
avut o prestaţie superioară, detaşată 104 • Deşi Maiorescu, revenit în ţară la 29 mai/10 iunie 1876,
105
îşi manifestă satisfacţia că ,,Principele m-a reţinut 1 Y2 oră" , timp în care, printre altele, i-a
"mulţumit pentru succesul de la Berlin, de care, zice el, nu s-a îndoit niciodată" 106 , convenţia
comercială cu Germania nu s-a încheiat, cum nu s-a perfectat nici un masiv împrumut financiar
solicitat de Guvernul României 107 •
Calităţile sale diplomatice, prestanta sa dublată de o siguranţă de mişcare în cercurile
politico-diplomatice germane au atras atenţia asupra sa noului Ministru de Externe, M. Kogăl
niceanu, ce-i propune să reprezinte România, ca agent diplomatic, la Berlin. Propunerea lui M.
Kogălniceanu este acceptată de Titu Maiorescu, drept care, în ultima zi de mai 1876, este emis
decretul de numire a sa ca agent diplomatic în capitala Germaniei 108, iar pe 1 iunie 1876 depune jurământul "înaintea lui Kogălniceanu" 109 , ca cel de-al treilea agent diplomatic al României
la Berlin 110 • Titu Maiorescu a reprezentat România, ca agent diplomatic la Berlin, timp de două
luni, perioadă în care, dincolo de faptul că îi apreciază pe oamenii din jurul lui "într-adevăr fără
nicio valoare" 111 , a purtat "lungi tratative diplomatice în chestiunea neutralităţii Dunării, pe care noi o voim, care în cele din urmă e obţinută" 112 , totul raportat la conflictul sârbo-otoman. În
această chestiune, a neutralităţii Dunării, România a fost sprijinită şi de reprezentanţii Rusiei şi
Austro-Ungariei. Maiorescu demisionează din poziţia diplomatică avută la Berlin la 2/16 iulie
1876, faptul provocându-i "o zi grea din punct de vedere general-filosofic" 113 • Demisia sa este
în strânsă legătură cu darea în judecată de către Adunarea Deputaţilor a foştilor miniştri din
Guvernul conservator condus de Lascăr Catargi. Printre cei daţi în judecată, desigur, a fost şi
Titu Maiorescu, fost ministru allnstmcţiunii Publice şi Cultelor, alături de zece foşti colegi 114,
mai puţin generalul Christian Tell 115 • Incidentul nu-l va nelinişti, în niciun chip, pe Titu
Maiorescu, şi pe care îl cataloghează drept o răzbunare politică a liberalilor, o "şarlatanie" 116 ,
faptul lipsindu-1, credea el, pe principele Carol de "cele mai sigure proptele" 117 , şubrezindu-i,
prin urmare, poziţia 118 • Pentru el fu ocazia potrivită să verifice cine-i sunt prietenii adevăraţi 119 •
Şi P.P. Carp a ocupat câteva poziţii diplomatice la Viena, Berlin şi Petersburg (martie
1871- martie 1872) 120 , Roma (aprilie- octombrie 1873) 121 , din nou la Viena (noiembrie 1882102

/bidem.
Ibidem, pp. 247- 250; N. Adăniloaic, op. cit., p. 228.
104
Titu Maiorescu, op. cit., p. 250: ,,Eu însumi, liniştit tot timpul, nestânjenit, drept vorbind ca într-un vis şi ca şi când toate
aceste lucruri nu m-ar privi câtuşi de puţin."
105
/bidem.
106
/bidem.
107
N. Adăniloaic, op. cit., p. 229.
108
Titu Maiorescu, op. cit., p. 252.
109
Ibidem.
110
N. Adăniloaic, op. cit., p. 228; E. Lovinescu, op. cit., pp. 303-304.
111
Titu Maiorescu, op. cit., p. 255.
112
/bidem.
113
Ibidem, p. 256. Demisia din funcţia de agent diplomatic îi oferă ocazia lui Titu Maiorescu de a sublinia ingratitudinea
semenilor (adversarii politici) faţă de sine: "Este oare cu putinţl!.., îmi ziceam, să faci ceva de valoare într-o ţară în care
poţi fi aşa de extraordinar de nedrept judecat şi calomniat?".
114
Ibidem, p. 257. "Miercuri, 21 iulie/2 august 1876, sosit iarăşi la Bucureşti. Clara şi Livia rămase încă la părinţi, la
Berlin. Aici găsită votată de Cameră punerea sub acuzare a Il foşti miniştri, între care şi eu. Eu personal indiferent şi
vesel faţă cu aceasta.". Vezi şi ldcm, Istoria politică a României sub domnia lui Carol/, p. 59 şi urm.
115
ldem. Istoria politică a României, unde Maiorescu notează că nepunerea sub acuzare a lui Christian Tell s-ar datora
apartenenţei acestuia la generaţia paşoptistă: " ... iar pe al doisprezecelea, pe generalul Te li, deşi cuprins în propunerea
de la 10 iulie, îl scoate din proces ... Prea era de la '48!" (p. 59).
116
ldem. Însemnări zilnice, 1, p. 257.
117
Ibidem.
118
/bidem.
119
În legătură cu darea în judecată a celor Il miniştri, Ti tu Maiorescu constată, cu acest prilej: "Nici unul din prietenii
mei nu m-a părăsit. Toţi stând lângă mine cu acelaşi ataşament" (op. cit., p. 259).
120
Ion Bulei, op. cit., p. XVI; V. Netea, Viena, în Reprezentanţele diplomatice ale României, p. 171.
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octombrie 1884), la aceasta din urmă reuşind să apere cu tenacitate interesele României, rezistând presiunilor exercitate de Austro-Ungaria în a controla cursul Dunării 122 şi pe teritoriul românesc. Cu sprijinul Marilor Puteri, România înlătură pretenţiile austro-ungare, care renunţă la
pretenţiile sale, supravegherea şi controlul Dunării, de la Porţile de Fier şi până la Brăila, urmând a fi exercitate de statele riverane România, Serbia, Bulgaria123 împreună cu o comisie
mixtă formată de delegaţii Comisiei Europene a Dunării, iar de la Brăila şi până la vărsarea
marelui fluviu în Mare, Sulina, de sus-menţionata comisie.
Aşadar, atât P.P. Carp, cât şi Titu Maiorescu şi-au servit ţara, interesele acesteia, atât cât au
fost în diplomaţie, dar, îndeosebi, atunci când se dezbăteau în Parlament probleme importante,
cum ar fi, de exemplu, modificarea articolului 7 din Constituţia de la 1866, ca urmare a prevederilor articolului 44 din Tratatul de Pace de la Berlin ( 1878), ocazie cu care privirile Europei
au stat aţintite asupra clasei politice româneşti. Cu foarte mici diferenţieri, ambii oameni politici junimişti s-au pronunţat în favoarea revizuirii articolului 7 din Constituţie, în aşa fel încât,
după cum opina Maiorescu, să facem abstracţie de sensibilităţile naţionale 124 şi "să primim ideea de revizuire a art. 7 din Constituţia noastră" 125 . La fel, P.P. Carp pune impunerea la 1866 a
articolului 7 pe seama presiunii "emoţiunilor populare" 126, precum şi pe seama acelora care "au
făcut din ura contra evreilor o dogmă de partid" 127 • Maiorescu considera că a sosit timpul ca
statul român să accepte extinderea "drepturilor politice şi la riturile necreştine" 128 , în aşa fel încât
şi evreii să se bucure "în pace sub soarele României de ospitalitatea şi de drepturile noastre" 129 ,
neezitând însă de a denunta "procedările imprudente şi nedrepte ale Alianţei israelite" 130 la care,
crede, suntem nevoiţi "să ne apărăm în contra exigenţelor nelegitime şi injuste"m. Naturalizarea celor de alte religii, considera Maiorescu, nu poate împiedica, în acord cu "spiritul secolului
al XIX-lea" 132 , cu niciun chip "pe cineva de a se bucura de drepturile civile şi politice"m.
În consonanţă cu opinia lui Titu Maiorescu, P.P. Carp aprecia că "fără articolul 7" 134 nu
ar fi existat articolul 4 din Tratatul de Pace de la Berlin, primul, deşi înscris în Constituţie, a
dovedit că "pentru ţară nu aţi făcut în chestiunea israelită absolut nimic prin asemenea măsuri
represive, iar în străinătate am fost trataţi ca barbari"m, încheindu-şi discursul susţinând rolul
major al omului de "cultură înaltă" 136 în direcţia luminării poporului spre toleranţă 137 •
Aparent, în chestiunea modificării articolului 7 din Constituţie, Maiorescu şi Carp aveau
aceeaşi poziţie. Carp, însă, îi contestă lui Maiorescu dreptul de a face "declaraţiune formală în
121

Dan Bcrindci, Roma, in Reprezentantele diplomatice ale României, p. 242.
V. Netca, op. cit., p. 186; Ion Bulci, op. cit., p. XXII. În privinţa luptei duse de diplomaţia română pentru apărarea
intereselor României in Comisia Europeană a Dunării, vezi Raportul numit Chestiunea Dunării al lui M. Kogălniceanu,
ministrul României la Paris, către V. Boercscu, ministrul Afacerilor Externe, din 29 iulic/10 august 1880, pp. 309340, in M. Kogălniceanu, Documente diplomatice, Editura Politică, Bucureşti, 1972, precum şi Memoriul aceluiaşi din
decembrie 1880. Ibidem, pp. 340-344, in loc. cit.
123
C. Gane, op. cit., I, pp. 291- 292; Ion Bulci, op. cit., pp. XXII- XXIV; V. Netea, op. cit., p. I86.
124
Titu Maiorescu, Discurs in Adunarea Deputaţilor, /0 septembrie 1879, in Discursuri parlamentare, voi. II. (/ 876- 1881),
Editura Albatros, Bucureşti, 2003, p. 209; idem, Istoria politică a României, pp. III - 112, unde impunerea rcstricţiilor in
exercitarea drepturilor politice, pe motive religioase, este pusă pe seama "influenţei ce o avusc fracţia liberă şi
independentă asupra Constituantei de la 1866", influenţa ce a condus la "ncchibzuita redactare a articolului 7" (p. 112).
12
s Ibidem. Vezi şi Z. Omea, Via{a lui Titu Maiorescu, l, pp. 391 -392.
126
P.P. Carp, Discurs in Adunarea Deputaţilor, 28 septembrie 1879, in loc. cit., p. 97.
127
Ibidem.
128
Titu Maiorescu, op. cit., p. 219.
129
Ibidem. Vezi şi ldcm, Însemnări zilnice, l, p. 317, unde Maiorescu consemnează că discursul său, cu privire la modificarea
articolului 7 din Constituţie, a produs o "oarecare vâlvă pentru neinsemnata mea persoană" (Ibidem). Mai departe,
notează Maiorescu, "Cuvântarea mea din Cameră asupra tratatului de la Berlin şi in contra ministerului Brătianu la 30
septembrie, ţinută de la ora 4- 6 a flicut senzaţie şi mi-a adus neindoios succes din partea adversarilor" (Ibidem).
130
Idem, Discursuri parlamentare, II, p. 219.
131
Ibidem.
132
Ibidem, p. 221.
133
Ibidem.
134
P.P. Carp, op. cit., p. 98.
13
s Ibidem.
136
Ibidem.
137
Ibidem. Vezi şi E. Lovinescu, op. cit., pp. 325, 333, 334.
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numele unui partid întreg" 138 , iar dacă a făcut-o să aducă "argumente serioase" 139 în baza cărora
România trebuie să accepte prevederile Tratatului de la Berlin. În această chestiune Maiorescu
apărase şi sprijinise proiectul majorităţii parlamentare liberale, acceptat şi de Guvern, proiect în
baza căruia evreii primeau cetăţenia română pe cale individuală, după o perioadă de aşteptare,
urmată de un vot al Parlamentului, fapt ce anula cu desăvârşire posibilitatea naturalizării în masă 140 •
Poziţia lui Titu Maiorescu asemănătoare, dar nu identică cu a Guvernului I. C. Brătianu, graba
de a rezolva problema evreiască, în sensul cerinţelor Tratatului de Pace de la Berlin, îi vor
atrage critica lui Mihai Eminescu şi P.P. Carp. Aşa, Maiorescu notează la 1113 iunie 1879
"Grea epocă Eminescu ... Articol al lui în chestiunea evreiască în contra mea, şi după asta [eu]
totuşi aceeaşi simpatie pentru el, poate mai puternică" 141 • Maiorescu recunoaşte că poziţia sa
privind modificarea articolului 7 1-a pus în Parlament într-o "situaţie nefavorabilă" 142 , şi că este
privit cu "neîncredere" 143 , dacă nu de-a dreptul "ciudat" 144 , pentru ca în altă parte să recu145
noască, că "hotărârile congresului european produc o adâncă decepţie în ţară" deoarece "nu
146
ni se recunoştea independenţa fără condiţii prealabile" , condiţii care, "după o glorioasă parti148
cipare la război" 147 , nu puteau să aibă ca efect decât "o umilire nemeritată" • În continuare,
Titu Maiorescu recunoaşte la cei ce-i critică pe evrei un accentuat sentiment naţional 149 , dar o
150
critică insuficientă şi "niciodată destul de tare ca să facă ceva pozitiv pentru România" • În
ciuda acestor consideraţii, Maiorescu era convins, încă de la semnarea Tratatului de Pace de la
Berlin, că oamenii politici români degeaba vor delibera asupra "grelelor hotărâri ale Congrestllui ... " 151 , că dezbaterile din Parlament pe această chestiune nu-s decât o "comedie" 152, şi că
singura soluţie este acceptarea acestoraJSJ. Deosebirea dintre Carp şi Maiorescu, pe chestiunea
revizuirii articolului 7 din Constituţie la 1866, consta în faptul că P.P. Carp vedea reglementarea problemei în plan economic, în sensul emancipării economice a satelor prin declararea proprietăţii lor agrare, prin lege, inalienabile 154, şi că măsurile restrictive împotriva evreilor pe acest
plan "nu sunt în stare de a da vreun rezultat" 155 •
Articolul 7 şi modificarea sa, în sensul solicitat de Marile Puteri europene, a determinat,
timp de trei ani, ample campanii de presă 156 , dezbateri parlamentare virulente, provocând di138

P.P. Carp, op. cit., p. 91.
lbidem.
140
E. Lovinescu, op. cit., p. 335.
141
Titu Maiorescu, Însemnări zilnice, 1, p. 324. După "Grea epocă Eminescu", Maiorescu, în baza celor spuse de Mite
Krcrnnitz despre Mihai Eminescu, a notat: "Dacă ai fi fată, nu te-aş lăsa să trăieşti, ci te-aş ucide". "Îngenunchiarc.
Sărutare de ... şi de mână ... Să fugă cu el în Dobrogea", dovadă că mentorul Junimii, în ciuda aparenţelor, era extrem
de nemulţumit că Eminescu îndrăznea să-i declare iubire - cui? - celei pc care, deşi cumnată, el însuşi o iubea.
Notaţiile lui Maiorescu, în această chestiune, sunt identice cu cele scrise de Mite Kremnitz în Amintiri fUgare despre
Eminescu, (în 1. E. Torouţiu, Studii şi documente literare, IV, p. 35). Cred că "Grcaua epocă Eminescu" se datora atât
articolelor lui Eminescu din Timpul, cât şi faptului că-I deranja în idila sa cu Mite Kremnitz.
142
Titu Maiorescu, op. cit., I, p. 325.
143
Ibidem.
144
Ibidem.
145
Idcm, Istoria politică a României, p. III.
146
lbidem.
147
Ibidem, p. Il2.
148
Ibidem.
149
Ti tu Maiorescu, Însemnări zilnice, I, p. 325.
150
Ibidem.
151
Ibidem, p. 297.
152
Ibidem, p. 298.
153
Ibidem.
154
P.P. Carp, op. cit., p. 95.
155
Ibidem.
156
Mihai Eminescu, cu prilejul dezbaterilor privind revizuirea articolului 7, va publica extrem de numeroase articole în
Timpul, începând cu luna februarie 1879 şi până în luna decembrie 1881. Dintre acestea semnalăm: Chestiunea
israelită. Uzura (Timpul, 24 mai, 12, 13, I4, 21 iunie 1879), în Mihai Eminescu, Opere politice, Ediţie integrală,
alcătuită şi îngrijită de Cassian Maria Spiridon, Timpul, laşi, 2008, pp. 1094 - 1110, unde poetul naţional face un
excurs istoric documentat privind condiţia evreilor în statele româneşti, precum şi în unele state europene,
pronunţându-se împotriva modificării articolului 7 din Constituţie. Toate articolele scrise şi publicate de Eminescu în
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sensiuni, poziţionări, reevaluări în toate grupările politice. Toate acestea s-au produs şi in interiorul grupului politic junimist, căci atitudinea lui Titu Maiorescu şi P.P. Carp, cu privire la
necesitatea revizuirii articolului 7, n-a intrunit adeziunea tuturor membrilor marcanţi, unii
precum 1. Negruzzi, V. Conta, A. D. Xenopol delimitându-se de cei doi, pentru ca, nu peste
multă vreme, să părăsească gruparea politică junimistă trecând la Partidul Naţional Liberal.
Între timp, in februarie 1880, conservatorii creează o structură organizatorică ce înseamnă apariţia oficială a Partidului Conservator 157, constituind un Club politic Central "care devine
nucleul central al partidului" 158 , precum şi un Comitet permanent, avându-1 preşedinte pe M. C.
Epureanu. Programul anunţat acum, şi la care am mai făcut trimitere, denunta liberalismul ca
pe un pericol in calea conservării identităţii naţionale, ca urmare a imitaţiilor străine, se pronunţa pentru crearea unei stări de armonie intre "proprietari şi muncitori" 159 , programul vizând
atenuarea "politicii iniţiate de guvernulliberal" 160.
Dacă existau disfuncţionalităţi in relaţia Carp - Maiorescu, şi existau, de vină erau, in
primul rând, orgoliile lor imense. Dar ceea ce ii unea pe cei doi lideri politici junimişti era mult
mai puternic, anume, o viziune identică cu privire la politica externă, de alianţe, pe care trebuia
să o urmeze statul român după cucerirea Independenţei. Amândoi doreau o apropiere a României
in politica externă de Germania lui Bismarck şi de Austro-UNgaria, vizând, aşadar, o radicală
reorientare a politicii externe româneşti. Desigur, in împărtăşirea unei asemenea concepţii de
politică externă nu erau suficiente doar originile germanice ale ideologiei junimiste, cu atât mai
puţin faptul că ambii lideri junimişti aveau la bază o solidă cultură germană. Opţiunea lor de
politică externă spre puterile Europei Centrale izvora din superioare raţiuni de stat: conservarea
Independenţei recent dobândite (cu atâtea jertfe) în faţa expansionismului manifest al Imperiului rus 161 .
Primul demers, din partea grupării junimiste, în ceea ce priveşte necesitatea unei reorientări în politica externă românească, il va face Ti tu Maiorescu, care, la l ianuarie 1881, publică
în Deutsche Revue un "articol-program" 162 ce anunţa viitoarea alianţă a României cu Puterile
Centrale. Articolul scris înainte de srarşitul anului 1880163 exprima nu doar opiniile lui Maiorescu,
ci şi ale intregului grup politic junimist 164 , pentru ca, doar peste doi ani, ideile acestui articolpronram să fie insuşite de ambele partide politice. Maiorescu pleda, in răsunătorul său articol 65 , pentru o politică externă bazată pe raţiune, pe apărarea interesului naţional, şi nu pe sentimente166. Articolul din Deutsche Revue Maiorescu 1-a scris fără consultarea Partidului
Conservator, de aici reproşurile primite de autor din partea Clubului Conservator167 , fapt ce-l
Timpul privind "problema israelită" în ldem, Opere politice, pp. 1075- 1202.
Gheorghe Platon, Istoria modernă a României, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1985, p. 306; Ion Bulei,
Sistemul politic al României moderne. Partidul Conservator, p. 21; idem, Conservatori şi Conservatorism in România,
pp. 15- 30; Apostol Stan, Grupări şi curente politice in România intre Unire şi Independenţă, (1859- 1877), Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979, pp. 428-438.
158
Apostol Stan, op. cit., p. 431; Gheorghe Platon, op. cit., p. 307; Z. Omea, Junimea şi junimismul, ediţia a Il·a, pp.
275-276.
159
Gheorghe Platon, op. cit., p. 308.
160
Ibidem.
161
În discursul din Camera Deputaţilor din 22 septembrie 1879, cu privire la modificarea articolului 7 din Constituţie,
P.P. Carp sublinia că nemodificarea solicitată de Tratatul de Pace de la Berlin ar însemna că "noi vom opune un veto
îndărătnic voinţei Europei" şi că, drept urmare, "avem să fim aruncaţi în braţele Rusiei" (P. P. Carp, op. cit., p. 89).
Apoi, îşi dezvoltă ideea Carp, "cred [împreună] cu d. Maiorescu că am cădea în braţele Rusiei; şi ce sunt aceste braţe,
noi o ştim, o ştim într-atât încât ne întrebăm când sunt ele mai periculoase? Atunci când ne strâng cu ură, sau atunci
când ne strâng cu drag?" (Ibidem).
162
George Juvara, Politica externă a lui Petre Carp, Bucureşti, 1943, p. 4.
161
Într-o recapitulare a faptelor sale pe anul 1880, Maiorescu consemnează: "Spre sf'arşitul anului 1880 tot felul de
activitate ... În Deutsche Revue a lui Richard Fleischer de la 1 ianuarie 1881, un articol al meu, semnat, despre situaţia
politică a României" (Însemnări zilnice, 1, p. 339).
164
George Juvara, op. cit., p. 4; Z. Omea, Junimea şi junimismul, ediţia a 11-a, p. 277.
165
Emil Diaconescu, .. România şi Marile Puteri după congresul de la Berlin până la /9/4 ", extras din Cercetări
Istorice, Anul XIII, laşi, 1935, p. 8.
166
Ibidem.
167
Titu Maiorescu, Însemnări zilnice, Il, p. 5.
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conduce la ideea de a-şi da demisia din respectivul organism, gest oprit de invitaţia lui Carp de
a participa "la o conferinţă ministerială" 168 .
169
Conferinţa propusă de Carp, şi ţinută duminică 25 ianuarie 1881, "la Guţă Triandafil" ,
avea ca obiect discutarea de către liderii principali ai Junimii politice a propunerii primului
ministru, 1. C. Brătianu, ca aceştia să intre in Guvernul său (le oferea trei ministere) 170 . În fapt,
gestul lui 1. C. Brătianu nu urmărea "să lepede coada bolnavă de la partidul său" 171 , ci, la sugestia regelui Carol I, urmărea constituirea unui guvern de concentrare politică (erau vizati nu doar
junimiştii, ci şi conservatorii clasici conduşi de Lascăr Catargi), care, odată format, trebuia să
proclame regatul 172 • Din motive procedurale (propunerea lui 1. C. Brătianu trebuia acceptată de
Clubul Conservator şi, implicit, de preşedintele acestuia, L. Catargi) 173, şi, poate, din cauza
imensului orgoliu al "fermecatului de vanitate Carp" 174 , negocierile cu şeful guvernului au eşu
at. În consecinţă, sâmbătă, 14/26 martie 1881, la propunerea generalului D. Lecca 175, ambele
Camere al Parlamentului au votat "in unanimitate" 176 proclamarea României ca Regat 177 , fără
ca Partidul Conservator să se fi implicat in acest act. În ciuda faptului că, după consumarea
importantului eveniment, la Clubul Conservator, Maiorescu le "insuflă" 178 curaj lui L. Catargi
şi generalului 1. Em. Florescu, prezentându-le "proclamarea regatului ca un triumf al cauzei
conservatoare" 179 , mai târziu va recunoaşte extraordinarul triumf, cu prilejul istoricului eveniment,
al Guvernului 1. C. Brătianu, permiţându-i să mai rămână "la cârma ţării încă şapte ani" 180. Publicarea articolului in Deutsche Revue a provocat, după cum am subliniat, controverse la nivelul
conducerii Partidului Conservator sau "divergenţă de păreri" 181 , iar Maiorescu şi "amicii săi junimişti ... se simţeau cu atât mai instrăinati prin hotărârea de a nu participa la proclamarea
Regatului" 182 •
DtTă proclamarea regatului, la care act politic national conservatorii "s-au îndepărtat
singuri" 18 , este deosebit de limpede tendinta junimişti lor de a se desprinde de Partidul Conservator1114, prilejuindu-i lui Maiorescu să se întrebe retoric dacă între cele două mari/ importante
partide politice româneşti, liberal şi conservator, mai există "deosebiri de principii" 18 . Maiorescu, ca şi Carp, de altminteri, era nemulţwnit de absenta unui program social-politic conservator care ,,nu inainta" 186 in rândurile partidului, absenta supleţei politice a liderilor săi principali,
cantonarea intr-o opoziţie lipsită de perspectivă. Acum, la inceputul deceniului nouă al
secolului al XIX-lea, cu toate că în valoroase le sale Însemnări zilnice, cât şi in Istoria politică a
României sub domnia lui Carol i 87 , Titu Maiorescu sugerează precum că el ar fi cel care a fundamentat, la acele vremuri, ideologia politică junimistă, faptul nu se poate susţine. Prin elaborarea programului denwnit "Era Nouă" 188 , P.P. Carp devenea principalul (dar nu singurul)
160

Ibidem.
Ibidem.
170
Ibidem.
111
Ibidem.
172
Idem, Istoria politică a României, pp. 120- 121, unde Maiorescu cu greu îşi poate reprima frustrarea că Partidul
Conservator a irosit ocazia de a participa, oficial, la proclamarea României ca regat.
173
ldem, Însemnări zilnice, Il, p. 5.
174
Ibidem, p. 7.
175
Ibidem, p. 10.
116
Ibidem.
177
Paraschiva Cîncea, Via{a politică din România in primul deceniu al Independen{ei de stat, Editura Ştiinţifică,
Bucureşti, 1974, pp. 81-88.
I7H Titu Maiorescu, op. cit., p. Il.
179
Ibidem.
180
Idem, Istoria politică a României, p. 121.
181
Ibidem.
182
Ibidem.
183
E. Lovinescu, op. cit., p. 346.
184
Paraschiva Cîncea, op. cit., p. 89.
185
Titu Maiorescu, op. cit., p. 122.
186
/bidem.
107
Ibidem: "În cercul mai restrâns al junimiştilor programul (este vorba de "Era Nouă"- n. GM) fusese de multe ori
dezbătut, nu numai ca teorie, ci şi cu privire la amănuntele aplicării".
188
Vezi discursurile lui P.P. Carp în Şedinţa Camerei Deputaţilor din 13 martie 1881 ("Ordinea Socială"), în P.P. Carp,
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ideolog politic junimist, în jurul căruia, o recunoaşte şi Maiorescu
înseamnă de-acum inainte junimismul politic 190•

189

,

179

se va grupa tot ceea ce

P.P. Carp, la începutul deceniului nouă al secolului al XIX-lea, era perceput ca cel mai de
lider politic junimist şi de adversarii politici. Aşa se explică invitaţia făcută junimiştilor
de a intra in Guvernul 1. C. Brătianu, după negocieri prealabile, a fost făcută prin intermediul
lui P.P. Carp şi nu a altuia 191 • "Era Nouă" "dezvolta ideile junimiste" 192 de guvernare, admiţând
"caracterul obiectiv, necesar al progresului istoric ... progres gradual" 193 in acord cu tradiţiile
istorice româneşti, ,,reforme sociale in folosul poporului, cu măsuri pozitive, real politice, bine
cugetate" 194 • Solidarizarea junimiştilor în jurul programului lui P.P. Carp, "Era Nouă", dovedeşte că aceştia considerau neconcludent Programul Partidului Conservator (1880) şi, ca atare,
cu toate că în septembrie 1881 şi februarie - martie 1882 195 existau încă colaborări între cele două
grupări politice, la începutul anului 1882 s-au constituit intr-o grupare politică distinctă 196 • Nu
credem că, la începutul anilor '80 ai secolului al XIX-lea, poate fi vorba de un partid politic junimist, ci de o solidă, organizatoric şi ideologic, grupare junimistă, unită în jurul personalită
ţilor cu totul deosebite 197 ale lui P.P. Carp şi Titu Maiorescu, separată de Partidul Conservator,
cu o ideologie politică extrem de riguros articulată şi care îşi va păstra libertatea politică "în
vederea unei acţiuni constructive cu partidul liberal al lui Brătianu, tot mai puternic" 198 •
Colaborarea politică între junimişti şi liberali, apropierea dintre aceste grupări politice, a
fost uşurată, în primul rând, prin împărtăşirea aceleiaşi viziuni în orientarea politicii externe a
României. Astfel, primul ministru l. C. Brătianu, în toamna anului 1882, i-a propus lui P.P.
Carp să devină ministru plenipotenţiar la Viena. Propunerea lui l. C. Brătianu n-a venit aşa, la
întâmplare, de vreme ce Ti tu Maiorescu notează în Însemnări zilnice, în martie 1882 (data nu
este precizată), că, după discuţii cu Carp, au ajuns la hotărârea că "poate conta pe noi pentru
politica externă, dar că noi rămânem în organizarea partidului conservator, fără a intra în Comitetul partidului" 199 . Drept urmare, P.P. Carp, cu asentimentul colegilor săi junimişti, acceptă
"cel mai important post diplomatic ... in afară"200 (noiembrie 1882- octombrie 1884), perioadă
in care şi-a dovedit "capacităţile sale în diplomaţie" 201 , dar şi tenacitatea, demnitatea cu care a
reprezentat şi apărat interesele României in chestiunea Dunării, cât şi prin implicarea sa in
negocierile diplomatice cu Germania şi Austro-Ungaria încheiate cu aderarea României, la 30
octombrie 1883, la Tripla Alianţă202 , "cel mai important act de politică externă a României
seamă

op. cit., pp. 114 - 117, şi, îndeosebi, cel din 30 martie 1881, tot în Camera Deputatilor, în care liderul junimist expune
pro!lramul politic de guvernare junimist cunoscut sub genericul "Era Nouă" (pp. 118 - 132).
189
In discu~ile ce urmăreau închegarea unui program politic junimist distinct de cel al Partidului Conservator, mentorul
Junimii recunoaşte contributia importantă a lui P.P. Carp care "se deosebise ... prin cea mai larg cugetată şi mai consecvent urmărită concrctizare a ideilor de reformă necesară" (Titu Maiorescu, op. cit., p. 123).
190
În Istoria politică a României, Ti tu Maiorescu nota că programul "Era Nouă" fusese conceput în acord cu ,,noile cerinte
ale Statului modem" (p. 123), cerinte care reclamau "o nouă alcătuire a partidelor politice în România independentă.
Căci deosebirea de până acum între conservatori şi liberali, care după proclamarea Regatului, îşi pierduse în mare parte
intelesul şi se continua mai mult ca un rezultat al obişnuintci şi al unei nepotrivite imitări de fonnule străine. trebuia să
dispară înfonna ei cea mai veche şi să fie înlocuită cu adoptarea sau combaterea unor ideifimdamentale de refonnă"
(Ibidem, subt. GM).
191
Titu Maiorescu, Însemnări zilnice, II, pp. 5- 8; E. Lovinescu, op. cit., p. 346.
192
Gheorghe Platon, op. cit., p. 308.
193
Ibidem, p. 309.
194
Ibidem; N. Iorga, Istoria poporului românesc, editie îngrijită de Georgeta Pcnclca, EŞE, Bucureşti, 1985, p. 675.
195
Titu Maiorescu, op. cit., pp. 34- 35, însemnarea de vineri 12/24 februarie 1882: "Convenit cu totii că intelegerea ar
fi bună cu Lascăr Catargi, dar generalul Florcscu ar trebui să fie exclus" (p. 34). Maiorescu urmărea îndepărtarea generalului l.
Em. Florescu din rândul celor cu care se negocia, cred eu, din cauza ostilitătii acestuia manifestată fată de el, criticilor
aduse articolului publicat, la 1 ianuarie 1881, în Deutsche Revue (vezi p. 3).
196
Gheorghe Platon, op. cit., p. 309.
197
E. Lovinescu, op. cit., p. 349.
198
lbidem.
199
Ti tu Maiorescu, op. cit., p. 44.
200
Ion Bulei, op. cit., în loc. cit., p. XXII.
201
Ibidem.
202
Ibidem, pp. XXII -XXX.
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

180

AMS, X, 2011, SECflUNEA a 111-a: EPOCA MODERNĂ

pana la războaiele balcanice"203 , "rolul Puterilor Centrale", aprecia regretatul istoric Vasile
Cristian, "atât în încheierea, cât şi, mai ales, în păstrarea alianţei cu România"204 , fiind unul de
maximă importanţă.

Colaborarea junimiştilor cu guvernul liberal nu se va limita la numirea lui P.P. Carp, la
Viena, ca ambasador, ei solicitând lui 1. C. Brătianu, pentru viitoarele alegeri (solicitarea a fost
tăcută de P.P. Carp) 205 , postul de prefect de laşi "ca siguranţă, a noastră pentru viitoarele alegeri"206. 1. C. Brătianu refuză solicitările junimiştilor, motivând că, din cauza colaborării cu junimiştii, "şi-a înstrăinat prea mulţi dintre ai săi" 207 , promiţându-le însă, că, la viitoarele alegeri,
nu le va face junimiştilor "nici o opoziţie" 208 .
Dificultăţile lui l.C. Brătianu, provocate de ruptura definitivă cuC. A. Rosetti (1884), I-au
determinat să solicite intrarea junimiştilor în Guvern, promiţându-i lui P.P. Carp chiar succesiunea la conducerea Partidului Naţional Liberae 09 . Tratativele între junimişti şi 1. C. Brătianu
au continuat, Maiorescu fiind convins că "situaţia internă fiind foarte grea" 210 , acesta va accepta, în sfârşit, să ofere câteva posturi ministeriale junimiştilor. Aşa, într-o scrisoare din 5/17 iunie 1884 către P.P. Carp, aflat la Viena, Maiorescu, după ce scrie că posibila lor intrare la guvernare ar trebui să limiteze "oculta administraţie de corupţiune în prefecturi, în justiţie, în
lucrările publice, chiar în administraţia şcolară" 211 , îi propune lui P.P. Carp că ei, junimiştii, "ar
trebui să obţinem în orice caz 3 ministere" 212 , şi că liberalii la viitoarele alegeri ar trebui să lase
Moldova "la dispoziţia noastră" 213 , în aşa fel încât grupul politic junimist să trimită în viitoarea
214
Cameră "30 până la 40 de deputaţi" . P.P. Carp, desigur, şi-a dat acordul faţă de cele stabilite
cu Maiorescu, amândoi fiind siguri că negocierile cu 1. C. Brătianu vor avea un final pozitiv.
Spre a impulsiona negocierile şi a forţa deznodământul acestora, pe 12/24 iunie 1884, Carp il
anunţă pe Maiorescu, telegrafic, că pe 13 iunie va fi la Bucureşti. Cred că de aceea Maiorescu
notează, tot în aceeaşi zi, succesul oratoric repurtat in Camera Deputaţilor în legătură cu
215
"dotaţia Coroanei" , faptul aducându-i felicitările primului ministru, pentru ca să conchidă:
"am sentimentul precis [că] acum vine ceva important politiceşte" 216 •
Aşteptările lui Maiorescu, în această direcţie, au fost zadarnice. Pe 23 iunie 1884, 1. C.
Brătianu remaniază guvernul, tot cu oameni de-ai săi, ceea ce a provocat dezamăgirea, frustrareajunimiştilor, a lui Maiorescu cu atât mai mult217 • Până la urmă, negocierile cu 1. C. Brătianu
au permis câtorva lideri junimişti să intre în Parlament, care îşi deschide lucrările spre sfârşitul
anului 1884, prilej cu care junimiştii vor fi apelaţi drept "opoziţia miluită". Eşecul negocierilor
lui P.P. Carp cu I.C. Brătianu a fost pus de seniorul de la Ţibăneşti pe seama încăpăţânării lui
Maiorescu, după cum însuşi acesta consemnează218 , şi la care am făcut trimitere ceva mai sus.
203

Ibidem, p. XXIX.
V. Cristian, ,. 1878 - 1914 ", in România in relaţiile internaţionale. 1699 - 1939, Editura Junimea, laşi, 1980, p. 315;
Gheorghe Nicolae Căzan, Şerban Rădulescu-Zoner, România şi Tripla Alianţă. 1878- 1914, EŞE, Bucureşti, 1979, pp.
95- 131; George Juvara, Politica externă a lui Petre Carp, Bucureşti, 1943, pp. 3- 9; 1. C. Filitti, ,.Rusia, AustroUngariafaţă de România, pănă la 1916", în Idem, Omul prin Operă, Editura Pegasus Press, Bucureşti, 2004, pp. 4041; Emil Diaconescu, România şi Marile Puteri după congresul de la Berlin până la 1914, pp. 7- 12; Paraschiva
Cincea, op. cit., pp. 121- 136.
205
Titu Maiorescu, op. cit., p. 128.
206
Ibidem.
207
Ibidem.
208
Ibidem.
209
C. Gane, P.P. Carp şi rolul său in istoria politică a ţării, voi. I, p. 311.
210
Titu Maiorescu, op. cit., p. 248.
211
Ibidem.
212
Ibidem.
213
Ibidem, p. 249.
214
Ibidem.
215
Ibidem, p. 251.
216
Ibidem.
217
Ibidem, p. 277: "Duminică 25 Nov./7 Dec. 1884. Una dintre cele mai triste zile, nimic nu mi-a izbutit. Voiam, după
împovărare a minţii mai înainte, să-mi fac câteva ore libere, când a intc!Venit. .. ; fireşte, stricată orice linişte; pc lângă asta,
istoria de la Craiova, lăsarea pe dinafară a grupei noastre din partea lui Brătianu, la formarea de azi a Cabinetului.
218
Ibidem, însemnarea de sâmbătă, 23 iunie 1885, unde, după ce scrie despre formarea unui nou "minister roşu" şi că,
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ISI

Deşi au sprijinit guvernul liberal condus de I.C. Brătianu, în Parlament junimiştii au fost promotorii propriilor idei politice, urmărind implementarea programului reformator "Era Nouă",
rămânând fideli ideologiei conservatoare. Carp şi Maiorescu, aflati într-o situatie politică
oarecum delicată, dacă nu echivocă de-a dreptul, îşi vor justifica, fiecare în parte, colaborarea
cu liberalii, considerând că timpul luptelor dintre partidele politice, constituţionale nu mai e actual şi că a sosit timpul organizării statului român 219 , în care ordinea monarhică şi politica externă reorientată spre Puterile Centrale pot fi doi stâlpi trainici ce ar trebui să asigure securitatea
României 220 •
Căderea Guvernului I.C. Brătianu s-a petrecut după ample proteste, demonstratii, lupte
de stradă221 , în urma cărora, puternic impresionat222 , regele Carol 1 îi ceru şefului liberal demisia, nu personal, ci prin intermediar223 • Din ratiuni de politică externă, Carol! a adus la guvernare, în martie 1888, pe junimişti, Theodor Rosetti fiind desemnat prim-ministru (23 martieIl noiembrie 1888), guvern în care Maiorescu ajunge ministrul Instructiunii Publice şi Cultelor, iar P.P. Carp ministru de Externe 224 • Guvernul junimist adoptă programul de reforme "Era
Nouă", ca program de guvernare, şi care, cu această ocazie, "lua formă definitivă" 225 • În acest
prim guvern prezidat de Theodor Rosetti, P.P. Carp era, defacto, personalitatea cea mai importantă, fiind, ca atare, conducătorul neoficial al acestuia. În urma remanierii guvernamentale de
la începutul lunii noiembrie 1888, remaniere ce a cooptat trei miniştri de la liberali-conservatori (G. Vernescu, Al. Lahovari şi G. Manu), atât Maiorescu 226, cât şi Carp şi-au păstrat portofoliile ministeriale (12 noiembrie 1888-22 martie 1889). În urma unificării grupărilor politice
conservatoare, Lascăr Catargi, la sfârşitul lunii martie 1889, formează un nou guvern (29 martie- 3 noiembrie 1889) în care cei doi mari lideri junimişti nu-şi mai găsesc locul. În consecinţă, P.P. Carp şi Titu Maiorescu, la 31 martie 1889, întemeiază Clubul Constitufional, club
politic separat de conservatori 227 , convinşi că Partidul Conservator nu era pregătit "pentru o
adevărată politică constitutional-conservatoare"228 •
În Guvernul prezidat de generalul G. Manu (5 noiembrie 1889- 15 februarie 1891), Titu
Maiorescu intră ca ministru la departamentul instructiunii Publice şi Cultelor, la 16 noiembrie
1890, Carp rămânând pe dinafară. Cum pe dinafară vor rămâne ambii lideri junimişti în guvernul
Ioan Em. Florescu (21 februarie- 26 noiembrie 1891), guvern considerat "mai mult o improvizatie"229. Următorul Guvern îl va avea în frunte pe Lascăr Catar§i (18 decembrie 1891 - 3
octombrie 1895), cunoscut şi sub denumirea Lascăr Catargi- Carp 30 , P.P. Carp ocupând portofoliu! Domeniilor, iar cel al Instructiunii Publice şi Cultelor, care i se cuvenea lui Titu Maiorescu,
va fi ocupat de Take Ionescu231 • Faptul dovedeşte că mentorul Junimii, în ciuda notorietăţii,
precum şi a competentei în domeniu, nu s-a bucurat de suficient sprijin politic din partea
colegilor de partid pentru a reocupa pozitia de ministru al Instructiunii Publice şi Cultelor.

după

spusele lui Carp, Brătianu "vrea să încerce alegerile cu ai săi", conchide: "Carp furios, supărător de impertinent
de mine, abia stăpânindu-şi ciuda. Eu i-am spus că o să vadă încă o revoltă la Bucureşti. El mi-a spus că în septembrie o să râdă de mine despre asta." (p. 258). Carp a avut dreptate, Maiorescu având de aşteptat încă aproape patru ani
până ce şi o revoltă (subl. ns., G.M.) va conduce la căderea lungii guvernări liberale a lui 1. C. Brătianu.
219
P.P. Carp, Discurs în Adunarea Deputaţilor, 28 noiembrie 1885, în Discursuri parlamentare, III, pp. 220- 236.
220
Ti tu Maiorescu, Discursuri parlamentare, III, ( 1881 - 1888), pp. 252- 254 (PoziJia junimişti/ar).
221
Constantin Argetoianu, Penrru cei de mâine. Amintiri din ziua celor de ieri, voi. 1, partea 1, Până la 1888, ediţie şi
postfaţă de Stelian Ncagoe, Editura Humanitas, Bucureşti, 1991, pp. 154-165.
222
Sabina Cantacuzino, Din viafafamiliei 1. C. Brătianu, vol.l, Bucureşti, 1933, p. 342.
223
M. Theodorian Carada, Efemeridele, vol.l, Bucureşti, 1930, p. 103.
224
Titu Maiorescu, Însemnări zilnice, III, pp. 89 - 90.
225
Ion Bulei, Ion Mamina, Guverne şi Guvernanfi. 1866- 1916, p. 64.
226
Ibidem, pp. 118-120.
227
Titu Maiorescu, Istoria politică a României, p. 125; E. Lovinescu, op. cit., pp. 448-451.
228
Titu Maiorescu, op. cit., p. 125.
229
Ion Bulei, Ion Mamina, op. cit., p. 76.
230
Ibidem, p. 188.
231
Titu Maiorescu, Însemnări zilnice, III, p. 374 şi 377; idem, Istoria politică ... , pp. 188 - 189, unde Maiorescu îl
creditează pe Take Ionescu cu "agerime personală" ce-i va permite să "sta.pânească resortul ce-i este încredinţat", fiind
convins că acesta "a ştiut să ocupe un loc de frunte printre oamenii politici ai generaţiei sale" (p. 189).
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cu caracter politic din Jurnalul său, constatăm că, după reintegrarea lui Titu Maiorescu la Universitate, la 12/24 octombrie 1884232 , se poate susţine
că, după aceasta, mentorul Junimii a avut ca prioritate cariera profesorală, mentoratul culturalliterar şi mai puţin politica233 . Retras din prim-planul vieţii politice, în ciuda înaltelor demnităţi
administrativ-politice deţinute ulterior, Maiorescu recunoaşte ca şef al junimismului politic pe
P.P. Carp 234 • Şefia lui P.P. Carp este acceptată de către toţi, îndeosebi de Titu Maiorescu, cu
prilejul constituirii Clubului Constituţional, după cum observăm notat în Însemnări zilnice, la
data de 1/13 mai 1891: ,,Proces-verbal pentru constituirea Partidului Constituţional şi a
Clubului său central din Bucureşti. Bucureşti, în ziua de întâi mai 1891. 1. Subscrişii decidem
a ne constitui în Partid constituţional. 2. Şeful Partidului constituţional este d. P.P. Carp. 3.
Partidul constituţional îşi înfiinţează un club central în Bucureşti, care va avea ramificări/e
sale în "districte"" 235 (subl. GM). "Subscrişii", care au întemeiat Clubul Constituţional, erau în
număr de 28 (douăzeci şi opt), primul pe listă fiind trecut P.P. Carp, iar Maiorescu fiind trecut
la poziţia a cincisprezecea. Semnalăm, din numele trecute pe listă, pe M. Ghermani, Al. Marghiloman, 1. lvanov, Lupu Kostachi, N. Cerkez etc. 236 •
Contextul în care Titu Maiorescu îl recunoaşte pe P.P. Carp ca "şef de grup" politic junimist ( 1887) ne determină să credem că şefi a lui Carp era ceva mai veche decât acest an. Credem că momentul când Maiorescu îl recunoaşte pe P.P. Carp drept conducător principal al junimiştilor politici nu poate fi altul decât acela prilejuit de negocierile cu 1. C. Brătianu (îndeosebi
iunie 1884), în vederea cooptării acestora în Guvernul liberal. Tocmai faptul că P.P. Carp ocupa prim-planul în gruparea politică junimistă 1-a determinat pe şeful guvernului liberal să i se
adreseze acestuia, direct, şi nu lui Titu Maiorescu. Încăpăţânarea mentorului Junimii, rigiditatea sa în negocierile cu l. C. Brătianu, solicitările sale disproportionate, în raport cu acoperirea
politică reală a grupului junimist, au condus, se ştie, dar fără a fi singura cauză a eşecului, la
supărarea lui Carp pe Maiorescu. Iar dacă P.P. Carp n-a trecut peste rezistenţa opusă de Maiorescu şi a ţinut seama de opoziţia acestuia, dovedeşte nu deferenţa faţă de un prieten/ camarad
de partid, cât faptul că, la acea vreme, influenţa politică, opiniile lui Maiorescu cântăreau greu
în luarea unei decizii politice ce urmărea intrarea junimiştilor la guvernare alături de Partidul
Naţional Liberal.
În ceea ce ne priveşte, considerăm că trecerea şefiei politice a junimiştilor de la Titu
Maiorescu la P.P. Carp are loc între anii 1884- 1885, exact perioada în care adunările literare
al Junimii încep să se rărească, fapt ce permite să concluzionăm că, de la intrarea lui Titu
Maiorescu în politică (1871) şi până la 1884, şeful literar alJunimii a fost şi liderul său politic.
Aşadar, considerăm că P.P. Carp devine şef politic al Junimii pe parcursul anului 1884, în baza
realelor sale calităţi de om politic şi diplomat, precum şi în baza calităţii sale de principal ideolog politic al Junimii, lucru dovedit, mai cu seamă, de elaborarea/ redactarea programului "Era
Nouă". Ipoteza noastră este susţinută de un document ideologic cu caracter programatic pentru
gruparea politică junimistă, extrem de important, anume Mărturia de credinţă junimist-conservatoare, pe care P.P. Carp a făcut-o în Adunarea Deputaţilor prin discursul din 28 noiembrie 1885.
De la constituirea Guvernului Lascăr Catargi- P.P. Carp (1891), timp de două decenii,
Maiorescu are o prestaţie politică oarecum modestă (excepţie câteva discursuri parlamentare
notabile şi ministeriatulla Justiţie în al doilea Guvern P.P. Carp (1900-1901), ieşind din primplanul scenei politice. Faptul a fost sesizat de contemporani, unul dintre ei, Gh. Panu, realizându-i lui Titu Maiorescu un portret politic obiectiv pentru acel moment. Ca şi E. Lovinescu
peste câteva decenii 237 , şi Gh. Panu îşi pune întrebarea dacă mentorul Junimii a fost un om
232

Idem, Însemnări zilnice, II, p. 267.

m Ibidem, p. 320: "Politiceşte deprimat,

sufleteşte cu totul apăsat. Fără raza de lumină a bucuriei, tru"ă orice rază" (p. 320).
Vezi şi George Juvara, Titu Maiorescu. Fragmente de istorie constitu(ională, p. 21.
234
Ti tu Maiorescu. Istoria politică a României, p. 152.
235
Idem, Însemnări zilnice, III, pp. 311 - 312.
236
Ibidem.
237
E. Lovinescu, op. cit., p. 589.
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politic, răspunzând din start negati~ • Gh. Panu aprecia că Titu Maiorescu nu este un om politic, căci ,,nu face politică militantă" 239 • Atunci când avocatura îi lasă puţin timp, Maiorescu
face politică ,,numai în răstimguri"240 , iar când o face, face "o politică academică, de amator, de
literat, de avocat în vacanţă" 41 . Mai departe, Panu nu are îndoieli, dacă Maiorescu a fost "un
fel de şef'242 , a fost doar de nevoie, forţat de împrejurări, şi nu în virtutea unei dorinţe explicite.
Explicaţia, în opinia lui Gh. Panu, poate fi identificată în absenţa naturii de luptător a lui Maiorescu, în temperamentul său "cam reflexiv şi rece" 243 , ce îl reţin în a urca pe baricade "înaintea
244
duşmanului" . Deşi nu este om politic, în sensul clasic al termenului, Gh. Panu crede că Maiorescu este "unic în partidul junimist"245 prin logica argumentării, eleganţa discursului, fiind şi
"oratorul de zile mari ale junimiştilor" 246 . Desigur, poziţionarea în plan secund în grupul politic
junimist se datoreşte şi temperamentului lui Titu Maiorescu, absenţei voinţei de putere dovedită
deseori prin decizii politico-administrative dezinteresate 247 . Dar, la fel de adevărat este că preocupările cultural-literare îi erau mai aproape mentorului Junimii, precum şi cariera universitară,
decât activitatea politică.
La 29 decembrie 1910, P.P. Carp ajunge pentru a doua oară prim-ministru, din postura
de şef al Partidului Conservator, reunit din 1907 cu junimiştii. În al doilea Guvern P.P. Carp
(29 decembrie 1910-27 martie 1912), Titu Maiorescu a deţinut portofoliu! de ministru de Externe. P.P. Carp a revenit în fruntea Guvernului după 10 ani de opoziţie, iar la alegerile din
1911 Partidul Conservator obţine o majoritate confortabilă, în ciuda opoziţiei liberalilor şi conservatorilor democraţi conduşi de Take Ionescu. După alegeri, Guvernul P.P. Carp era consolidat şi n-ar fi avut probleme de a rămâne în funcţie, până la declanşarea "crizei tramvaielor",
când, printr-o lege propusă de Al. Marghiloman, ministrul de Interne, lege votată de Parlament
la 16 şi 17 decembrie 1911, sunt desfiinţate statutele Societăţii de tramvaie din 1909, acestea
fiind înlocuite cu altele, potrivnice acţionarilor şi favorabile primăriei Capitalei 248 . La această
"afacere a tramvaielor", ce contribuie la adâncirea conflictului dintre conservatori şi liberali, se
adaugă discursul primului ministru în funcţie, cunoscut sub genericul "Fierul roşu şi autoritatea
morală", ţinut în Şedinţa Senatului din 28 şi 29 noiembrie 1911, în care P.P. Carp, de la înălţi
mea autorităţii sale morale de nimeni contestată, atacă furibund pe liberalii ce s-au îmbogăţit pe
seama afacerilor cu statul249 , acuzându-1 pe însuşi liderul acestora, 1. 1. C. Brătianu, de imoralitate250. Atunci când, sprijinit de P.P. Carp, Al. Marghiloman depune în Adunarea Deputaţilor
un nou proiect de lege a tramvaielor, opoziţia se retrase definitiv din Parlament. Liderii
opoziţiei, Ion l.C. Brătianu şi Take Ionescu, au citit câte o declaraţie în acest sens în cele două
corpuri legiuitoare, susţinând că proiectul de lege al Guvernului încălca principiul separării
puterilor în stat. Opoziţia considera că dizolvarea vechii societăţi a tramvaielor trebuie să fie
hotărâtă de justiţie şi nu de Corpurile legiuitoare 251 . Lide~ii opoziţiei acuzau Guvernul că, în
38

Idcm, Gh. Panu, în Idcm, Titu Maiorescu şi contemporanii lui, ediţie îngrijită de Z. Omca şi Maria Simioncscu, prcfală
de Z. Omca, Editura Minerva, Bucureşti, 1974, p. 370.
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Ibidem, p. 371.
238

240

Ibidem.
Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem, p. 372.
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Ibidem.
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Ibidem, p. 373.
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Ibidem.
247
E. Lovinescu, op. cit., p. 589.
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Ion Bulci, Ion Mamina, op. cit., p. 135; Anastasie Iordache, Viaţa politică in România. /910-1914, Edib.lra Ştiinţifică,
Bucureşti, 1972, pp. 94 - 102; idem, Criza politică din România şi Războaiele Balcanice. 1911 - /913, Editura
Paideia, Bucureşti, 1998, pp. 109- 123; George Juvara, Titu Maiorescu. Fragmente de istorie politică, pp. 49- 51.
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P.P. Carp, Discursuri parlamentare: "Să fii bogat ca rezultat al muncii, să fii bogat ca rezultat al economici, nimic
241

nu am a zice. Dar să fii bogat ca rezultat al exploatării Statului, asta nu o admit" (p. 574).
Ibidem, p. 576: ,,D-Ie Brătianu, autoritatea morală a unui om politic nu se judecă decât după două lucruri şi nu se câştigă
decât pe un singur mijloc. În viaţa ta privată să fii totdeauna corect, în viaţa ta publică să fii totdeauna dezinteresat".
251
Ion Bulei, Ion Mamina, op. cit., p. 135.
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această chestiune, a încălcat Constituţia, anulând ,,neatârnarea puterii judecătoreşti" 252 • Ei aş

teptau ca în "chestiunea tramvaielor" să se pronunţe tribunalele, cu privire la litigiul dintre Primărie şi vechea Societate a tramvaielor. Neţinând deloc seama de obiecţiile justificate ale opoziţiei, Senatul votează legea pe 17 decembrie 1911, pentru ca, în aceeaşi zi, ea să fie sancţionată
de regele Carol I, în urma demersurilor insistente pe lângă acesta efectuate de Al. Marghiloman2sJ.
În consecinţă, opoziţia a început o campanie extrem de violentă împotriva Guvernului,
mai ales că P.P. Carp, susţinând necondiţionat noua lege a tramvaielor şi, implicit, pe Al. Marghiloman, socotea că, în sfârşit, sosise timpul de a-şi pune în aplicare şi programul de asanare
morală a vieţii politice româneşti, stipulat de "Era Nouă" ( 1881 ), definiti vată în 1888. Programul Partidului Constituţional inaugurat, după cum am subliniat ceva mai sus, la 9 mai 1891,
poartă amprenta gândirii sale politice. Discursul lui P.P. Carp, de la sfârşitul lunii noiembrie
1911, cel cu "fierul roşu", prin simbolistica sa, a provocat revolta, indignarea unei opoziţii, cu
atât mai mult, cu cât se ştia vinovată de acuzatiile lui P.P. Carp 254 . În aceste condiţii, inăsprin
du-se relaţiile dintre Partidul Conservator, aflat la guvernare, şi P.N.L. şi Partidul ConservatorDemocrat, aflate in opoziţie, situaţia celui dintâi devine dificilă. Carol 1, nemulţumit de agitaţi
ile opoziţiei, solicită primului ministru, P.P. Carp, ieşirea din criza politică prin realizarea unui
Guvern de concentrare conservatoare. În acest sens, regele Carol I are numeroase convorbiri cu
Take Ionescu, Titu Maiorescu şi P.P. Carp, încercând să stabilească bazele unei înţelegeri şi
identificarea unei soluţii. Într-o şedinţă a Consiliului de Miniştri, din Il februarie 1911, Carp
declară că, dacă "conflictul cu justiţia nu se hotărăşte în favoarea noastră, se va retrage cu Filipescu şi Marghiloman şi va pune astfel partidul în stare să dea alt Guvern pentru a îmbunătăţi
situaţia. Acest Guvern, Maiorescu trebuie să-I dea. Partidul va urma astfel viaţa sa de guvemă
mânt"255.
Ca replică la întrunirile opoziţiei, Guvernul organizează o adunare importantă la mijlocul
lunii ianuarie 1911, unde P.P. Carp declară că, fără o reformă morală radicală a vieţii politice
româneşti, orice demers innoitor este imposibil. Remarcăm dintre discursurile ţinute cu această
ocazie, pe cel al lui Nicolae Filipescu, ministrul de Război, care nu se fereşte a afirma că Banca
Naţională a României (fief liberal - n. GM) este "cea mai mare escrocherie a secolului",
afirmând că aceasta nu e altceva decât "un trifsou ordinar, unde locul crupierilor il ţin directorii,
iar jucătorul care se ruinează este publicul" 56 . Tot la aceeaşi adunare conservatoare Nicolae
Filipescu ii acuză pe I.I.C. Brătianu şi pe foştii miniştri liberali că au ordonat Armatei, in 1907,
să comită masacre inutile, numindu-i in bloc asasini. Toate acestea au acutizat tensiunea dintre
Partidul Conservator şi opoziţie, fapt ce-l determină pe regele Carol 1 să se gândească la o formulă de compromis politic, anume la o colaborare intre Guvernul conservator şi Take Ionescu,
excluzând varianta unui cabinet format de acesta din urmă257 . Însă, un Guvern de concentrare
conservatoare se constituia greu, din cauza exigenţelor lui P.P. Carp, acesta urmărind ca întreaga legislaţie a Guvernului său să fie păstrată. Opoziţia, la fel de înverşunată, solicita retragerea
noii legi a tramvaielor, precum şi scuze publice ale lui P.P. Carp faţă de Ion I.C. Brătianu. Ambele tabere rămânând pe poziţie, insistenţele regelui Carol I de a detensiona viaţa politică şi de
a se ajunge la o înţelegere cu Take Ionescu, solidaritatea din jurul lui P.P. Carp se slarâmă. Liderii conservatori, fiecare in parte, căutau să identifice soluţii de înţelegere cu Take Ionescu şi
pe această bază guvernarea conservatoare să continue. Aşa cum am mai spus, acesta era şi
C. Bacalbaşa, Bucureştii de altădată, voi. IV, Bucureşti, 1939, p. 35 şi urm.
Al. Marghiloman, Note politice,/, România şi războaiele balcanice (1912- /913), România şi primul război mondial
(1914 -1919), Neutralitatea, ediţie şi introducere de Stelian Neagoe, Editura Scripta, Bucureşti, 1993, p. 72.
254
P.P. Carp, Discursuri parlamentare, p. 577: "Aceeaşi învinuire v-o aduc şi astăzi: am semnalat eli nu este un partid
in aceasta in care sli se afle atâtia membri a căror avere s!l se trag!!. din politică".
255
Al. Marghiloman, op. cit., p. 72.
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C. Bacalbaşa, op. cit., p. 42.
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Al. Marghiloman, op. cit., p. 74: "Regele i-a spus (lui l. Lahovari - n.GM), acum câtva timp, eli speră sli nu-şi
sfărşcasc!l domnia cu ruşinea unui Guvern Take". Vezi şi Titu Maiorescu, România, Războaiele Balcanice şi
Cadrilaterol, volum editat de Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 1995, pp. Il, 12 şi 15.
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sfatul regelui Carol 1, sfat care nu era agreat de P.P. Carp. Maiorescu, însă, acceptă propunerea
regelui şi, după ce şeful Guvernului sugerase că Guvernul de concentrare conservatoare poate
fi realizat de către el, "se şi vedea prezident al Consiliului"258 . Cu firea sa nonconflictuală, Maiorescu face demersuri pe lângă P.P. Carp şi Al. Marghiloman de a accepta soluţia regelui,
pentru ca Partidul Conservator să guverneze pe mai departe, în linişte. Astfel, de dragul puterii,
P.P. Carp este sacrificat. Astfel că Maiorescu intră în lupta pentru putere, acceptând propunerea
lui Carol 1 de a constitui un guvern conservator de destindere şi din cauza crizei din Peninsula
Balcanică, care ,,reclamă fără întârziere un Guvern cât se poate de tare în România" 259 .
Recursul ministrului de Interne, Al. Marghiloman, cu privire la noua lege a tramvaielor,
a fost respins de Curtea de Casaţie, punând guvernul Carp într-o situaţie dificilă260 . Neavând o
ieşire onorabilă din criza pe care intransigenta sa a provocat-o, P.P. Carp se solidarizează cu
ministrul său de Interne, Al. Marghiloman, şi îşi prezintă demisia regelui. El recomandă până
în toamna anului 1912 un guvern "de destindere" prezidat de Maiorescu, cu care regele era de
acord261 . Deşi "cam speriat" 262 , Maiorescu, pus la curent de Carp "cu chestia Guvernului de
împăcare" 263 , se gândea, pentru viitor, la "un triumvirat N. Filipescu, Marghiloman, Take lonescu"264. Astfel, aşa-zisa "afacere a tramvaielor" a avut un deznodământ nefericit pentru P.P.
Carp 265 . Propunerea lui P.P. Carp urmărea ca Titu Maiorescu să formeze un Guvern de tranziţie
şi, din calitatea de şef al Guvernului, să formeze împreună cu Take Ionescu un guvern de
tranziţie, să-I convingă pe acesta să reintre în partidul conservator, pentru ca, în toamna anului
1912, P.P. Carp să fie reinstalat în fruntea unui alt Guvern conservator concentrat. Se observă
lesne că P.P. Carp urmărea să se folosească de Titu Maiorescu în scopurile sale politice, menajându-i acestuia din urmă prea puţin demnitatea. Numai că P.P. Carp se va înşela amarnic. El
nu ştia, iar Maiorescu deşi o ştia, nu i-a spus-o, că regele Carol!, acceptându-i demisia, nu mai
avea nicio intenţie ca în toamnă să-I desemneze, iarăşi, prim-ministru 266 . De altfel, P.P. Carp,
odată ce Maiorescu a ajuns premier, intuia acest adevăr de vreme ce, pe 2 aprilie 1912, îi declară
lui Al. Marghiloman: "Vei vedea că Maiorescu caută să facă el concentrarea în afară de mine.
Eu atunci mă voi retrage în viaţa privată. La urma urmelor dacă este să dea partidul pe mâna lui
Take, să se facă aceasta fără mine" 267 •
Guvernul Titu Maiorescu (28 martie 1912- 14 octombrie 1912) avea o dublă misiune:
să detensioneze viaţa politică internă şi de a purta tratative cu Take Ionescu, în vederea constituirii în toamna anului 1812 a unui Guvern conservator concentrat. Acest Guvern i se părea
indispensabil regelui Caro/1, mai ales că evenimentele din Peninsula Balcanică evoluau spre
un deznodământ violent. Titu Maiorescu, pe acest teren, era de partea regelui Carol /, pe când
P.P. Carp, nu. Aici se află rădăcina conflictului între cei doi oameni politici şi de stat, ce au stat
în desfăşurarea vieţii publice mereu alături. La începutul primăverii anului 1912, această
colaborare înceta şi, odată cu aceasta, înceta o prietenie de cinci decenii. Colaborarea dintre
aceşti doi mari oameni politici, începută la 1863, în cadrul cenaclului literar Junimea, a fost
continuată, neîntrerupt, şi în viaţa politică. 1-a unit o comunitate de idei, precum şi o reală
solidaritate, rar întâlnită în viaţa politică românească, fapt ce a contribuit decisiv la
asigurarea succesului grupării junimiste, atât de restrânsă numeric, şi-i va despărţi poziţia lor
diferită faţă de ceea ce se numeşte interesul naţional al momentului.
258

Al. Marghiloman, op. cit., p. 72.
Titu Maiorescu, op. cit., p. 19; Ion Bulei, Ion Mamina, op. cit., p. 136; Ion Bulei, Sistemul politic al României
moderne. Partidul Conservator, pp. 345 - 348; idem, Conservatori şi conservatorism în România, pp. 396 - 400;
Anastasie Iordache, Viata politică in România. 1910- 1914, pp. 112- 120.
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Anastasie Iordache, op. cit., p. 113.
261
Al. Marghiloman, op. cit., p. 76; Titu Maiorescu, op. cit., p. 20 şi 22.
262
Al. Marghiloman, op. cit., p. 76.
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În acest timp, după ce P.P. Carp se retrage la Ţibăneşti, Take Ionescu, cu toate că avea
certitudinea că va intra într-un Guvern de colaborare conservatoare în toamna lui 1912, îşi
anunţa organizaţiile din teritoriu că va continua lupta şi împotriva noului Guvern 268 • În realitate, tensiunile politice dintre opoziţie şi conservatori se atenuaseră, Guvernul Titu Maiorescu
fiind bine primit atât de liberali, cât şi de conservatori-democraţi. P.P. Carp şi N. Filipescu continuau să fie împotriva unei colaborări cu Take Ionescu, primul încă sperând (30 aprilie 1912)
că, în toamnă, va fi preşedinte al Consiliului 269 , şi că o fuziune cu partidul lui Take Ionescu ar
fi "o porcărie" 270 •
Regele Carol I, cel care a condus de facto politica externă a României între anii 1866 1914, era profund interesat ca evenimentele politice din Europa- în primul rând cele din regiune - să găsească în fruntea României un Guvern puternic care să se bucure de sprijinul unui
Parlament în care să figureze deputaţi din toate partidele politice. Din acest motiv, regele Carol
Ii-a acordat toată încrederea lui Titu Maiorescu, îndemnându-1 să realizeze un guvern de colaborare cu Take Ionescu, fără P.P. Carp, fireşte. De asemenea, regele era preocupat de reînnoirea
tratatului de alianţă cu Puterile Centrale, al cărui termen expira în februarie 1913. Iar persoana
indicată să realizeze acest lucru, în viziunea lui Carol 1, era Titu Maiorescu, care se bucura de
sprijin total atât la Berlin, cât şi la Viena, ca unul ce preconizase o asemenea alianţă încă de la
1 ianuarie 1881.
Situaţia din Balcani, pe care atât Maiorescu, cât şi Take Ionescu o considerau gravă, primul convingându-1 pe Al. Marghiloman, ca şi pe alţi lideri conservatori (Gh. Gr. Cantacuzino,
Th. Rosetti, l. Lahovari) de necesitatea alianţei cu conservatorii democraţi. Se va opune, constant, P.P. Carp secondat de N. Filipescu, primul neputând crede în "posibilitatea concentrării,
când Take Ionescu ştia cât dispreţ avem pentru el" 271 .
Atunci când Maiorescu anunţă, la începutul lunii mai 1912, că s-a înţeles cu Take Ionescu
(în casa deputatului conservator Paul Greceanu), scoţându-1 din negocieri pe Carp, acesta, anunţat
telegrafic de Al. Marghiloman, vine la Bucureşti şi zădărniceşte acordul făcut în lipsa sa, tratativele fiind amânate pe toamnă. Cu stricarea acordului cu Take Ionescu, despre care P.P. Carp
îl acuză pe Maiorescu că nu 1-a anunţat, ca şef al partidului, se poate susţine că s-a acutizat conflictul dintre cei doi. Un foarte bun cunoscător al evenimentelor a găsit formula exactă în
legătură cu tentativa eşuată de reunificare conservatoare, opinând: "În loc de întregire a partidului
conservator, am avut deocamdată şi sfărâmarea cordialităţii din grupareajunimistă" 272 •
Acuzaţia adusă de P.P. Carp lui Titu Maiorescu, că din ambiţie s-a străduit să facă el
Guvernul de colaborare conservatoare, e nedreaptă, cum la fel de nedreaptă este şi acuzaţia
adusă tot lui Maiorescu, tot de P.P. Carp, cum că acesta, în acele împrejurări, "nu mai este decât omul Regelui" 273 • Desigur, P.P. Carp era profund supărat pe Titu Maiorescu, că tocmai el,
vechi prieten şi colaborator, nu-i mai împărtăşea ideile. Dacă lui Maiorescu i se poate găsi vreo
vină în acest conflict, o ambiţie personală evidentă, mult mai vinovat pentru ruptura dintre cei
doi lideri politici este P.P. Carp. Iar vina lui constă în faptul că, atunci când Maiorescu şi regele
Carol 1 depuneau eforturi serioase spre a înlătura neînţelegerile dintre conservatori, precum şi
ambiţiile/vanităţile altora, Carp a aşezat pe primul plan imensul său orgoliu, aşezându-se pe
sine însuşi mai presus de interesele statului, justificând din plin aserţiunea conform căreia P.P.
C. Bacalbaşa, op. cit., IV, p. 57 şi 58.
Al. Marghiloman, op. cit., p. 79.
Ibidem, p. 81.
271
Ibidem, p. 81.
212
C. Bacalbaşa, op. cit., IV, p. 70.
213
Al. Marghiloman, op. cit., p. 82. Vezi şi Titu Maiorescu, op. cit., p. 33: "Sosind Regele la ora 6 seara din Sinaia, m-a
chemat de la gară la Palat pe câteva minute; i-arn spus, eli Ministerul de colaborare este acum asigurat. Regele mli sărută de
mulţumire". Chiar în aceeaşi zi când Carol 1 este asigurat de fonnarca guvernului de colaborare, Take Ionescu, printr-o
scrisoare, îl anunţă pc Maiorescu, eli nu intră "Minister". Insistentele lui Maiorescu pe lângă Takc Ionescu, din care cel
mai greu a cântărit criza din Peninsula Balcanică, I-au convins "fără greutate ... că nu putem lăsa în aceste momente de
criză balcanică ţara şi Regele fără Minister conservator ... ". Carp avea dreptate că Maiorescu la acele momente era
omul regelui Carol 1, uitând, însă, să sublinieze că, în acea situatie, era şi al ţării.
268

269

270
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Carp "alunecat în 1913 din rolul de om de stat, pe treapta omului de partid", şi că, cu acest
prilej, ,,Maiorescu a pus statul mai sus decât prietenia"274 •
Constituirea cât mai grabnică a Guvernului de colaborare conservatoare nu era deloc o
ambiţie a lui Maiorescu, cât o necesitate imperioasă a acelor zile, deoarece statele din Balcani
se pregăteau de război. Aşadar, poziţia politică a lui Titu Maiorescu la 1912 se explică prin
concepţia cu totul superioară pe care o avea privind îndatoririle omului de stat, a cărui menire
nu poate fi alta decât slujirea intereselor majore ale naţiunii sale 275 . Desigur, ruptura unei prietenii de o jumătate de secol a produs regrete şi lui Maiorescu, care nu putea să înţeleagă atitudinea negativistă a lui P.P. Carp. Alegând interesele superioare ale ţării în locul unui prieten,
Maiorescu, omul de stat, s-a dovedit consecvent cu Maiorescu, filozoful: "În politică nu există
prieteni, există prieteni politici"276 •
La sfărşitullunii august 1912 situaţia din Balcani se agravase, motiv pentru care regele
Carol I îşi manifestă dorinţa ca tratativele în vederea constituirii Guvernului de colaborare conservatoare să fie încheiate. În acest sens, Maiorescu se înţelege cu Take Ionescu, iar Marghiloman este invitat, la sugestia regelui, să li se alăture 277 , la fel şi N. Filipescu. Carp refuză, iarăşi,
să retracteze acuzatiile aduse lui Ion I. C. Brătianu - condiţie pusă de Take Ionescu - fiind gata
de reconciliere cu şeful liberal dacă acesta renunţă la condiţia retractării 278 •
La sugestia lui Maiorescu, şi pentru a forţa mâna lui Carp, Theodor Rosetti îşi dădu
demisia din Guvern, fapt ce atrase încheierea tratativelor şi formarea Guvernului de colaborare
conservatoare, astfel că, la 14 octombrie 1912, noul Guvern prezidat de Titu Maiorescu îşi începu mandatul. P.P. Carp, văzându-se părăsit de Al. Marghiloman şi N. Filipescu, îşi dădu demisia de la şefia Partidului Conservator, poziţie rămasă "vacantă în speranţa că, Carp va reveni
asupra holărârii sale şi o comisie de patru (Maiorescu, Marghiloman, Filipescu şi Iancu Lahovari) ţinuse locul şefului" 279 .
Ruptura dintre Maiorescu şi Carp, dupăjonnarea Guvernului de colaborare conservatoare,
va fi definitivă. Ura lui Carp faţă de Maiorescu în următorul timp a luat forme patologice, din
moment ce în plină criză balcanică el încearcă să provoace greutăţi Guvernului, nu în Parlament
unde deşi fusese ales, nu participa la şedinţe, ci în adunări publice. I se alătură şi N. Filipescu
pe care îl convinse să demisioneze din Guvern. În aprilie 1913, în speranţa că poate răsturna
Guvernul Maiorescu, P.P. Carp ţinu un congres la Clubul Conservator, congres la care n-a
participat niciun ministru conservator. Fruntaşii Partidului Conservator erau împotriva lui P.P.
Carp, fapt ce reiese din votul de încredere dat Guvernului de Adunarea Deputaţilor. O ultimă
tentativă de a organiza un Congres politic conservator, la 23 mai 1913, a avut acelaşi rezultat.
Izolat politiceşte, în interiorul partidului pe care îl slujise ca nimeni altul o viaţă, P.P.
Carp îşi dă definitiv demisia de la şefia partidului, demisie rămasă fără urmări în toamna anului
1912, dar primită, fără discuţie, la 28 mai 1913, deoarece "nimeni nu mai voia pe Carp, şi nu-l
mai vrea nici Regele" 280 • Funcţia de preşedinte al Partidului Conservator fiind vacantă, şi "după
ce eventualitatea unei reveniri a lui Carp a fost definitiv înlăturată, numele lui Maiorescu s-a
impus de la sine"281 , mai ales că în partid erau două grupări ce-i susţineau, la şefie, pe N.
Filipescu şi AL Marghiloman282 • Spre a evita o ruptură în partid, cele două tabere, într-o
Soveja, Titu Maiorescu, Bucureşti, 1925, p. 138.
Ibidem, p. 139: " ... s-ar fi simţit scăzut sufleteşte, dacă ar fi amestecat în afacerile statului cea mai mică socoteală
personală ori de partid" (despre Maiorescu, om de stat).
276
Ion Petrovici, Titu Maiorescu. /840- /917, p. 96.
277
Al. Marghiloman, op. cit., pp. 82- 83: ,,Partidă mare de jucat şi mai grea ca la 1878. Să se sfârşcască tot printr-<> conferinţă
şi trebuie ca România să ia parte alături de Marile Puteri, nu în culise. Această participare trebuie să revie Partidului
Conservator, căci Partidul liberal a avut participarea la primul război; Apel de la concordie; trebuie concentrare şi d-1
Carp să o realizeze cu orice preţ ... Dacă d-1 Carp nu face concentrarea, atunci trebuie s-o faci d-ta, d-lc Maiorescu, dar
cu Marghiloman şi Filipescu".
278
Ibidem, p. 83.
279
Constantin Argetoianu, op. cit., p. 61.
280
Ibidem.
281
1bidem.
282
1bidem.
274
275

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

AMS, X, 2011, SECfiUNEA a 111-a: EPOCA MODERNĂ

188

"indiferenţă generală"

283

, pe 14 noiembrie 1913, "au primit şefia lui Maiorescu"

284 .

Indiferenta observată de Constantin Argetoianu, cu ocazia alegerii lui Titu Maiorescu, ca
Partidului Conservator, era provocată de "atitudinea sa faţă de Carp, prietenul de o viaţă,
tovarăşul şi conducătorul său într-o luptă de patru decenii şi mai bine, ce dezgustase pe toţi
conservatorii cinstiţi, şi erau mulţi" 285 . De altfel, Titu Maiorescu a primit el însuşi şefia Partidului Conservator cu o indiferenţă de gheaţă, fără nicio bucurie, renunţând la această postură atât
de râvnită, doar peste o lună şi ceva, retrăgându-se defmitiv din politică. Socotim corecte presupunerile memorialistului de la Breasta, mort atât de dramatic la Sighetul Marmaţiei, la începutul deceniului şase al secolului al XX-lea, conform cărora retragerea lui Titu Maiorescu din
viaţa politică activă a fost calculată în aşa fel încât "să plece cu prestigiul intact al şefului de guvern care mărise ţara şi o aşezare în fruntea statelor din sud-estul Europei"286 . Acesta a fost
contextul politic, împrejurările politice, care au condus la despărtirea definitivă dintre Maiorescu şi Carp. Analizând contextul politic invocat, cunoscând personalitătile celor doi mari
lideri junimişti, inclin să cred că, în această istorică despărtire, vina lui P.P. Carp este mai
mare decât a lui Titu Maiorescu. În primul rând marea sa ambitie, nemăsuratul său orgoliu, vanitatea sa imensă, recunoscută chiar de el însuşi287, îndărătnicia sa constantă fată de politica
regelui Carol/ şi a lui Maiorescu Îmi apar ca singurele cauze ce au provocat ruptura, despăr
tirea definitivă, după o colaborare armonioasă şi eficientă pentru tară, de aproape cinci decenii.
In timpul neutralităţii României (1914- 1916) şi al Primului Război Mondial, P.P. Carp
a perseverat în aceeaşi ură faţă de fostul prieten 288 . În aceste împrejurări, în care colaborarea
tuturor grupărilor politice conservatoare ar fi fost de un real folos pentru ţară, Carp a rămas
constant cantonat în ura sa faţă de Maiorescu, punând, încă odată, ambiţia personală mai presus
de interesele ţării. Între anii 1914 - 1917, vederile lor politice au mai multe deosebiri decât asemănări. La Consiliul de Coroană, de la Peleş, din 3 august 1914, Maiorescu n-a participat, fiind
în străinătate, iar P.P. Carp 1-a sprijinit pe rege, susţinând intrarea imediată a României în răz
boi de partea Puterilor Centrale 289 . La Consiliul de Coroană de la Cotroceni (14 august 1916),
poziţiile celor doi oameni politici au fost diferite, P.P. Carp rămânând consecvent poziţiei sale
ca România să intre în război alături de Germania 290 , iar Maiorescu să fie păstrată neutralitatea291, dovedind o admirabilă consecvenţă în viziunea politică externă, corectă până atunci, dar
şef al

'"'Ibidem. Vezi şi Al. Marghiloman, op. cit., p. 141.
2 4
" Constantin Argctoianu, op. cit., p. 61.
285
Ibidem.
286
Ibidem, p. 62.
2 7
' Vezi C. Ganc, op. cit., II, p. 251.
2
' ' La 26 iulie 1916, înainte de intrarea României în război, P.P. Carp într-o discuţie cu Al. Marghiloman vorbea de un
guvern de tranziţie în locul lui 1. 1. C. Brătianu spre a face presiuni împotriva regelui Fcrdinand de a nu merge cu
Antanta, conchizând: "Niciodată ceva cu Maiorescu" (Al. Marghilornan, op. cit., p. 428).
289
Al. Marghiloman, op. cit., p. 160: "Carp, pornit, emoţionat: "Război imediat, trebuie ajutat gcrmanismul să zdrobească
slavismul. Românii din Transilvania ne îngrijorează puţin: au manifestat ci dorinţa de a fi încorporaţi? Cei dintâi care
vor trage asupra noastră dacă urmărim altă politică, vor fi rcgimentele române. Regele a vorbit limbajul datoriei şi onoarei;
trebuie să-I urmăm. Avem un tratat. România trebuie să-şi ţină angajamentele". Vezi şi 1. G. Duca, Amintiri politice,
voi. 1, colecţia "Memorii şi mărturii", Jon Dumitru-Vcrlag, Milnchcn, 1981, p. 54, unde, credincios principiilor sale, şi
uzând de "o logică de fier", P.P. Carp solicită Consiliului: "Fără nicio ezitare, cer să mergem cu Tripla Alianţă şi să
declarăm imediat război Rusiei". Constantin Argetoianu, în op. cit., pp. 104 - 105, constată, chiar şi la acea oră
istorică, atitudini politicianiste "în care cele mai scârboase ambiţii căutau să-şi fad! jocul la adăpostul dcclamaţiilor
patriotice" (p. 105), şi că "N-am găsit decât trei oameni sinceri şi ncprcocupaţi de interesele lor personale: pc Carp, pc
Iancu Lahovari şi pc doctorul Cantacuzino. Carp era convins că o victorie rusească ar fi însemnat pieirea României şi
că numai Germania putea menţine ordine şi civilizaţie în acest Orient al Europei bătut de valurile barbarici" (p. 105).
290
1. G. Duca, op. cit., pp. 276- 277; Al. Marghiloman, op. cit., voi. II, p. 12; Anastasic Iordache, Ion 1. C. Brătianu,
Editura Albatros, Bucureşti, 1994, pp. 302- 308.
291
1. G. Duca, op. cit., pp. 278- 280. 1. G. Duca arc cuvinte aspre cu privire la poziţia lui Titu Maiorescu în Consiliul
de Coroană de la Cotroceni: "Nenorocirea lui Maiorescu a fost că şi la acest Consiliu credea că se putea sofistica, toată
atitudinea lui era în contrazicere cu atmosfera zilei. Eram cu toţii emoţionaţi ... Maiorescu însă, era surâzător, recurgea
la arguţii pe care le debila cu o onctuozitatc popcască, cu priviri de şiretlic şi cu o mimică complet ncpotrivită ... Să ne
dcgajăm, să aşteptăm rezultatul războiului ... Pe urmă a trecut la idealul naţional, pc care 1-a luat în dcrâdcrc. Idealul
naţional? Ce ideal naţional? ... Ce este în realitate în dosul acestei frazeologii? Totul subliniat cu faimoasele sale
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

Gh:ă

Manole, Vocatia de lider a lui Maiorescu. De la amici{ie la rivalitate cu P.P. Cap

devenită anacronică în noile împrejurări istorice

292

189

•

P.P. Carp şi Titu Maiorescu au adoptat poziţii diferite în timpul ocupaţiei germane
(1916-1918). Rămas ca simplu particular în Capitala ocupată de inamic, Titu Maiorescu apăs
trat o atitudine plină de demnitate, care impresionase şi pe inamic 293 , rămânând consecvent în
credinţa sa faţă de Dinastie şi Constituţie, ferindu-se de orice contact cu inamicul, îndepărtând
orice echivoc în ceea ce-l priveşte. Atitudinea sa de mare demnitate faţă de ocupant a contribuit
la articularea unui "front moral sub ochii duşmanului şi făcând cu putinţă victoria fără pată titlul cel mai înalt cu care ne-am înfăţişat la tratatul de pace"294 • În această direcţie, meritul lui
Maiorescu este destul de important, înţelegând exagerările biografului său, dar nici pe departe
la fel de decisiv ca jertfa uriaşă a naţiunii române, jertfă ce va ajuta România să ajungă "mare
prin ea însăşi"295 •
În anii 1917-1918, când regele Ferdinand şi Guvernul se refugiaseră la laşi, P.P. Carp,
ca şi alţi oameni politici din jurul său, urmărea înlăturarea regelui Ferdinand, cât şi a Dinastiei296. Se publicase un manifest în acest sens şi se căuta un prinţ german, care ar fi trebuit să
urce pe tronul României. Maiorescu a fost de la început împotriva oricărei schimbări în această
direcţie, rămânând, cum am susţinut deseori, loial principiilor sale constituţionale, consecvent
propriilor convingeri. De fapt, ambii mari oameni politici au rămas consecventi, până la moarte,
convingerilor politice proprii, dovedindu-ne, şi peste timp, câtă importanţă are tăria de caracter,
valoarea principiilor puse întru slujirea intereselor mari ale naţiunii, cazul nostru presupunând
o abordare nu de ordin sentimental, ci una bazată pe argumente de ordin istoric şi geopolitic 297 •

*
În studiul de mai sus, în baza unor surse documentare apreciabile şi de certă valoare, am
identificat că Titu Maiorescu, încă din adolescenţă (anii de studiu la Viena, Berlin şi Paris), s-a
manifestat faţă de colegi şi de lumea culturală în care a crescut ca un lider înnăscut. Am adus
dovezi, întru sprijinerea acestei aserţiuni pentru ca, pe parcursul studiului să accentuăm că, cu
adevărat în întreaga sa existenţă culturală şi politica, Titu Maiorescu, cu adevărat, a fost un
lider autentic, cât şi un vector de imagine publică. În cultura şi viaţa politică românească,
gesturi cu degetele şi pentru ce, pentru a ajunge la surprinzătoarca afirmaţie din partea unui ardelean, că ardelenii nu
vor nicidecum unirea cu patria mamă, că vor stăpânirea Habsburgilor, spre a-i protcgui de Ungaria, atât şi nimic mai
mult" (p. 278). Conchide, apoi, 1. G. Duca: "Cuvântarca sa ne-a indignat pc toţi şi mă întreb dacă, ieşind de la Consiliu,
nu eram mai iritaţi împotriva lui decât chiar împotriva lui Carp. Într-adevăr, Carp fusese revoltător, dar Carp era
intransigent până la absurd ... , pc când Maiorescu ardclcanul, singurul ardelean din acel Consiliu, nu numai că se
opunca la intrarea în război pentru eliberarea Ardealului, dar contesta chiar ardelenilor dorinţa de a se lipi României, şi
toate acestea susţinute cu chiţibuşuri avocăţeşti şi cu sofisme de rctor ... Mărturisesc că dacă nu ar fi răscumpărat prin
atitudinea sa demnă şi patriotică din timpul ocupaţi unii cuvântarca sa de la Consiliul de la Coroană, m-aş întreba şi azi
cine dintre Carp şi el s-a arătat mai prejos de marile clipe pe care le-am trăit atunci"; vezi şi Al. Marghiloman, op. cit.,
II, p. 13; Anastasie Iordache, op. cit., pp. 302- 308; Titu Maiorescu, România şi Războiul mondial. Însemnări zilnice
inedite, pp. 151-153.
292
E. Lovinescu, T Maiorescu, p. 595.
293
Sovcja, op. cit., p. 131. Invitat de feldmarcşalul August von Mackenscn la o întâlnire, Maiorescu a comunicat cmisarului:
"Spune-i mareşalului că, aflându-mă într-o ţară cucerită, voi urma baionctelc, dacă trimite soldaţii să mă ia. Eu însă n-am
nimic de spus nimănui", consecvent unui crez de viaţă după care "împotriva duşmanilor eternă împotrivire" (p. 125).
294
Ibidem, pp. 124- 125.
295
Ion 1. Nistor, Istoria Românilor, voi. Il, Editura Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 2003, p. 328.
296
C. Ganc, op. cit., voi. II, pp. 546- 565: "Carp se ţinu cu totul la o parte de orice manifestare publică, precum va face pc
tot timpul ocupaţiei până după armistiţiu, când, înaintea preliminarii lor păcii de la Bucureşti ( 1918), ieşi din nou din
rezerva sa pentru a-şi spune hotărât, răspicat şi autoritar, părerea sa, care, ca întotdeauna, nu concorda cu a nimănui,
nici cu a sentimentului general al ţării, nici cu a celor care se credeau pe atunci stăpânii situaţiei, şi nici măcar, şi mai
ales, cu a Puterilor Centrale care dictau acea pace separată, împotriva căreia a fost singurul om politic din "teritoriul
ocupat care i s-a împotrivit" (p. 546). Acest fapt Carp îl solicita când se negociau condiţiile păei de la Buftea Bucureşti, convins că, "dacă regele Fcrdinand ar fi renunţat la tron, condiţiile păcii ar fi fost mult mai avantajoase ... Eu
nu sunt contra regelui fiindcă am ceva împotriva lui? Nu, dar între el şi graniţele ţării, nu pot alege" (p. 559).
297
Lucian Boia, .,Germanofilii". Elita intelectuală românească in anii primului război mondial, Editura Humanitas,
Bucureşti, 2009, p. 63.
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rareori, dacă nu chiar deloc, pot fi identificate, prietenii precum cea dintre Titu Maiorescu şi
P.P. Carp. Pe parcursul a cincizeci de ani de activitate publică, ei au acţionat solidar de pe
poziţii oarecum egale, atât la nivel doctrinar cât şi la nivel de imagine publică, întru slujirea
binelui obştesc.
Considerăm că între 1870 şi 1884, şi pe parcursul studiului am adus dovezi documentare
solide, liderul politic al Junimii politice a fost Titu Maiorescu, iar de la 1884 până la 1912,
acest rol a fost exercitat de P.P. Carp, Titu Maiorescu, din motive obiective, s-a retras în plan
secund. Marea prietenie Maiorescu - Carp, se va sfărşi dramatic şi brusc în primăvara anului
1912, când cei doi, într-un context politic intern, extrem de tensionat, vor împărtăşi opinii politice diferite. În despărţirea Maiorescu- Carp, vina principală o aparţine lui P.P. Carp, cu toate
că şi Maiorescu s-a plasat într-o poziţie echivocă. Studiul a dovedit din plin că dimensiunea de
lider politic a lui Titu Maiorescu, prestaţia sa în această calitate, pe tărâmul vieţii publice, a
egalat-o, ca importanţă, pe cea culturală.

THE LEADER'S VOCATION OF TITU MAIORESCU.
FROM FRIENDSHIP TO RIVALRY WITH P.P. CARP
(Summary)
The above study, based on serious, considerable and import documentary sources,
we've identified, the leadership vocation ofTitu Maiorescu, since from his teen age period (the
college years from Berlin, Paris and Vienna). We have got arguments for this assertion which
prove that during his college years, Titu Maiorescu was, since then, an authentic leader and a
vector of public image. In the political life and the culture from Romania, have been rarely
identified such a great friendship, as it was the friendship between Titu Maiorescu and P.P.
Carp. Arnong. During 50 years of public activity, they have actioned, from quite equal
positions, for the improvment ofthe Romanian public good.
We consider that between 1870 and 1884 and during the study, we have brought strong
arguments which shows that the political leader of the Junimea Political Society was Titu
Maiorescu, and between 1884 and 1912, he was replaced by P.P. Carp. In the spring ofthe year
1912, the great friendship Maiorescu - Carp has a dramatic end, because of the internat
political situation which has determined them to have different political opinions. The main
guilt ofthe disunion between Maiorescu and Carp, belongs to P.P.Carp, even ifTitu Maiorescu
has it's own fault. This study proved that the politicalleader dimension of Titu Maiorescu in
the Romanian public and sociallife, has equaled his cultural dimension.
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S. GOROVEI

TREI SCRISORI ALE ECATERINEI N. IORGA
Între hârtii le rămase de la Artur Gorovei (1864-1951) în arhiva sa de la Fălticeni, se află
mare de scrisori pe care Elena Văsescu ( 1872-1918) le-a primit înainte şi după
căsătoria lor (1893). Trei dintre ele, din 1904, provin de la Ecaterina Iorga (1878-1941), soţia
lui N. Iorga şi oglindesc un moment de apropiere între familiile celor doi cărturari. Le încredinţez tiparului 1 la o vreme când calendarul însemnează bune decenii de la trecerea spre veşnicie a
tuturor - pentru doi dintre ei se adună chiar cifre rotunde ... - cu nădejdea că evocarea unor
omeneşti amărăciuni şi întâmplări mai abrupte aşa de vechi şi aşa de trecătoare îi vor face să
zâmbească duios în lumea aceea unde cu toţii şi-au găsit seninătatea eternă.
şi

un

număr

1.
Focşani,
Dragă

5 aug[ust] 1904

Madame Gorovei,

Eacă îţi trimit un souvenir de pe Ceahlău 2 . Şi ca să vezi că nu am putut scrie până acum,
îţi

spun pe unde am umblat.
Am plecat sâmbătă dimineaţa de la T.-Neamţ; tot drumul ne-a plouat. De la T.-Neamţ,
cu o trăsură rea - cum am putut găsi ca să meargă la Secui, unde e drumul şi mai rău - am
ajuns la mănăstire seara la şase ceasuri. Egumenul s-a purtat foarte rău, nu voia să arate nimic.
Dar tot a izbutit Nicu.
A doua zi, duminică dimineaţa, am plecat la Durău cu căruţa 3 mănăstirii. Cu căruţa am
mers opt ceasuri tot pe drumul acela pietros. Credeam că la urma urmelor va trebui să ne sară
creerii din cap, aşa ne sdruncina. Seara, cu durere de cap m-am culcat, ca să mă scol a doua zi
de dimineaţă se suim muntele. Numai eu am mers călare, ceilalţi pe jos. Am început se suim la
8 şi la 2~ eram jos. Prea mare vitejie ! ! Nu? Marţi dimineaţa am plecat pe jos la Răpciuni. De
acolo, cu o ,jumătate căruţă, jumătate trăsură", la Piatra. Acesta a fost cel mai frumos drum pe
care l-am văzut în Romînia. Admirabil ! ! !
În drum ne-am oprit la Pângăraţi de am văzut biserica. Seara am fost în Piatra. Miercuri
dimineaţa, la 7 ore, am plecat spre mănăstirile Bistriţa şi Bisericanii. La Bisericani a trebuit se
ne suim pe jos, fiindcă nu au voit caii se tragă. Credeam că mor, nu altceva. Repede a trebuit să
ne întoarcem, ca la trei să putem pleca la Focşani. Am izbutit. Şi acum eată-mă- ,,mai mult
moartă decât vie" de oboseală- de ieri seară suntem aici. Nicu la Bucureşti.
Mă gândesc la săptămâna petrecută la mata şi mă grăbesc să-ţi mulţămesc încă o dată de
prea buna primire. Te rog să-mi dai ocasie se mă răsplătesc.
Aşa e că a trebuit să ai necaz cu noi şi după plecare ? Cămaşa de noapte a lui Nicu
rămasă acolo o vei fi trimis la Bucureşti. Te rog nu te supăra. Revolverul Dv. îl vom trimite
cum va aduce Nicu pe celălalt.
Aştept să-mi scrii mult, mult, pe adresa din Bucureşti.
4
Sărut pe Mircea şi Sorin , salutări dlui Gorovei şi familiei matale. Pe mata te sărută de
foarte multe ori prietina
Catinca Iorga
1
Am păstrat toate particularităţile grafice, precum: ,,se ne suim", dar şi ,,să-mi scrii", "eacă" (pentru iată, după
moldovenismul iacă!), "sdruncina" etc.).
2
Pe scrisoare este lipită o floare de colt.
3
Cuvânt subliniat cu două linii.
4
Fiii lui Artur Gorovei- Mircea A. Gorovei (1894--1979), licentiat în drept, magistrat şi avocat, şi Sorin A. Gorovei,
licentiat în matematici, profesor secundar ( 1897-1978)- ambii cu episoade botoşănene în biografiile lor.
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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2.
Bucureşti, 19 aug[ ust] 19045
Dragă

Madame Gorovei,

Am venit la Bucureşti pentru vreo patru zile. Cu mare bucurie am deschis toate scrisorile, crezînd că şi de la mata voi găsi vruna, dar nimic ... Eu nu am mai putut scrie, fiindcă nu am
avut timp, ştii mata că noi umblăm ca fulgerul. În Dobrogea însă ne-a luat fulgerul înainte: ne-a
apucat o ploaie straşnică, cu fulgere şi tunete, de ne-a oprit pe loc vreun ceas, dar numai un
ceas, nu a voit Nicu mai mult. Cred că nu se supără dnul Gorovei că îi ţinem încă revolverul,
dar de al nostru are nevoie Iosif şi nu vrea să ni-l trimeată.
Salutări de la noi la amîndoi, pe mata te sărută de foarte multe ori
Catinca Iorga

3.
13 nov[ embrie] 19046
Dragă

Madame Gorovei,

Îmi spune D-nul Gorovei că tocmai vrea să-ţi ia un jupon de mătase. l-am spus să lase,
voi da eu unul în valoare de 40 lei numai cu 2 lei 50 bani. Uite cum stă lucrul: îţi trimit un
cupon de 2,50 lei. După aceea primeşti de la Paris 4 cupoane, pentru cari vei plăti l O lei; aceşti
bani însă îi vei recăpăta vînzînd cupoanele la 4 inse a 2,50 lei. Cînd vei fi împărţit toate cupoanele, atunci scrii la Paris adresele lor şi ti se trimite sau juponul, sau ce vrei în valoare de 40 de
lei. Dacă te învoieşti, ceea ce cred că va fi, atunci, te rog, scrie-mi ca să-ţi trimit cuponul.
Multe sărutări de la prietina
C. Iorga
că-ţi

•
Vizita familiei Iorga la Fălticeni are un ecou şi în Amintirile lui Artur Gorovei, scrise
târziu, în 1939, pe baza jurnalului. Nu am la îndemână decât o copie (parţială) dactilografiată a
Amintirilor, din care desprind aceste rânduri 7 :
La 22 iulie am avut o surpriză plăcută.
A intrat în casă o doamnă şi în urma ei un domn. M-a întrebat dacă o cunosc. Figura ei
îmi părea cunoscută, dar nu-mi aminteam numele.
Era doamna Iorga. Cel care o însoţea, Ioan Scurtu8 , nu-l cunoscusem încă. Iorga plecase, atunci, la Bucureşti, pentru a face corecturi la "Sămănătorul".
D-na Iorga a rămas la noi, iar Scurtu s-a dus la hotel.
Iorga, după vizita ce-mi făcuse anul trecut, m-a luat la dragoste şi vorbeşte despre mine în
,,Drumuri şi oraşe din România". El zice aşa: ,,Folticenii, un oraş care abia dacă are o sută de
ani, stau pe una din movile cu suişul uşor ce sunt răspândite pe toată câmpia. Şi pe dânsul soarele îl înfăşură prieteneşte, pe când depărtarea îl înfrumuseţează, aerul cald îl purifică.
"E un târg mic, dar cu unele strade boereşti frurnuşele, având faţade albe şi grădini de
flori. Aici locuiesc familii care de multă vreme îşi păstrează cuibul în această regiune de linişte
sănătoasă. Într-una din aceste case albe, stă în timpul iemei, şi vara, câteva ceasuri pe zi, omul
5
6

7

Cartă postală, cu ştampila poştei de Bucureşti 1 sept. 904 şi a celei de Fălticeni 2 sept. 904.
Cartă postală, cu ştampila poştei de Bucureşti 27 nov. 04 şi a celei de Făltieeni 28 nov. 904.
Fragmente din această relatare, împreună cu altele, referitoare la vizita din 1903, au fost reprodusc şi în Scrisori către

Artur Gorovei, ediţie îngrijită şi introducere de Maria Luiza Ungureanu, Bucureşti, 1970, p. 121-122.
8
Ioan Scurtu ( 1877-1922), la vremea aceea prieten şi colaborator al lui N. Iorga.
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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care reprezintă mai mult in Folticeni spiritul modem, adevăratul patriotism şi grija pentru cele
mai scumpe averi ale poporului nostru: datinile şi amintirile, poezia lui; in Artur Gorovei,
editorul "Şezătorii", găsesc cel mai bun călăuz ce puteam dori".
A sosit şi Iorga; o săptămână întreagă am trăit cu el [ ... ]. Scrie cartea care se va intitula
"Sate şi mănăstiri 9 ". Scrie, cu creionul, pe un carnet ale cărui foi vor merge direct la tipografie.
Scrie in tren, in trăsură, in timpul mesei, bând o bere in restaurantul unei gări, scrie mereu.
E foarte curios. Nu permite nimănui să-I contrazică, nici chiar prietenilor celor mai buni
sau persoanelor cu care atunci face cunoştinţă.
Într-o zi ne-am dus Ia Mănăstirea Slatina, intr-un landou cu patru cai. Nevestele noastre
stăteau dinapoi, eu cu Iorga pe scăunel şi Scurtu pe capră. La mănăstire am văzut odoarele şi sa mirat că eu am putut să citesc epitaful slavonesc [ ... ], ca şi cum numai lui ii este permis să
ştie să citească.

De la Slatina, am plecat la Găineşti, să vizităm fabrica de cherestea. Ne-am oprit la canam cerut câte o bere. Nu era bună, cum credea Dna Iorga: a gustat numai şi a dat-o birjarului. Iorga a făcut un adevărat scandal. S-a infuriat: "Cum să-şi bată joc şi să nu beie ce-i dă
el; trebuie să fie mulţămită că are ce mânca şi ce bea, pe când alţii nu au acest noroc. Şi cum să
deie birjarului să beie din aceeaşi bere cu dânsa !".
Dna Iorga a inceput să plângă, iar Iorga s-a urcat pe capra trăsurei, in locul lui Scurtu, şi
i-a cerut <acestuia> să nu vorbească nimic cu nevastă-sa.
După câtva timp de mers, a început o corespondenţă, cu bileţele, între Iorga de pe capră şi
dânsa, din fundul trăsurei, şi numai după ce i-a scris ea, rugându-1 s-o ierte, s-au împăcat.
Peste câteva zile am plecat, cu Iorga şi cu Scurtu, la nunta poetului Iosif, în satul Buciumeni, judeţul Tecuciu.
tină şi

Informaţiile

acestor patru texte - scrisorile

şi

fragmentul din Amintiri -

merită

discutate

împreună.

Popasul fălticenean al familiei Iorga din vara anului 1904 nu este necunoscut: "fuseseră
10
găzduiţi in casa scundă şi primitoare a lui Artur Gorovei" • Nu este vorba, însă, de casa din
Strada Mare, pe atunci proprietatea lui Nicu Gane şi în care familia lui Artur Gorovei se va
muta abia în 1906, ci- bănuiesc- de casa mică (dispărută de mult) din curtea marii case Morţun (încă existentă) din strada Maior Ioan. Răstimpul petrecut în Fălticeni a fost, după mărturia
şi a Ecaterinei Iorga, şi a lui Artur Gorovei, de o săptămână; a putut să fie, însă, chiar ceva mai
lung 11 •
Călătoria Ia Slatina a fost marcată de două intâmplări în care firea lui N. Iorga 1-a contrariat pe însoţitorul său fălticenean. Îndemânarea acestuia din urmă în descifrarea inscripţiilor
slavone era urmarea unor mai vechi exerciţii, de pe vremea când îl însoţise pe Nicolae Beldiceanu (1844-1896) în expediţiile sale epigrafice pe la mănăstirile moldovene 12 ; pentru perfecţionarea cunoştinţelor dobândite atunci, prin 1887, Artur Gorovei şi-a procurat, în 1897, o
Grammaire pa/eoslave, tipărită la Paris în 1869 de Alexandre Chodzko, "charge de cours de
langues et litteratures slaves au College Imperial de France" 13 • De roadele acelor mai vechi expediţii se va folosi N. Iorga însuşi, pentru verificarea şi completarea inscripţiilor culese chiar in
vara anului 1904 14 • Mai târziu, Iorga mărturisea: ,,Am mai deprins cu acest prilej şi ce ştiam tot
aşa de puţin ca vechea noastră arhitectură Ia începutul rătăcirilor mele: epigrafia slavonă şi ro9

Sate şi mănăstiri din România a apărut în 1905.

° Cf. N. Iorga, Scrisori către Catinca 1900--1939, editate de Andrei Pippidi, cu un cuvânt înainte de Liliana Iorga-Pippidi,

1

Bucureşti, 1991, p. 71 (comentariul aparţine editorului). În continuare: Scrisori către Catinca.
11
La 26 septembrie 1904, G. T. K.irileanu scria lui N. Iorga: "am auzit zilele acestea de la d-1 Gorovci ci!. aţi stat la dânsul
vreo 1Ozile"- Scrisori către N. Iorga, II (1902-1912), ediţie îngrijită de Barbu Theodorescu, Bucureşti, 1979, p. 161.
12
Cf. Artur Gorovei, Alte vremuri. Amintiri literare, Fălticeni, 1930, p. 90-92.
13
Cartea a fost cumpărată de la librarul Otto Harrassowitz din Leipzig, pentru zece mărci; în 1944, Artur Gorovei a
dăruit-o lui Constantin Turcu, de la care şi cu am primit-o în dar, în vremea studenţiei mele la Iaşi ...
14
Cf. N. Iorga, Inscripţii din bisericile României, I, Bucureşti, 1905, pp. 4, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 43,45-51 (Slatina!),
52-55, 56, 64 (nota 1), 64.
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[ ... ]. Puţina mea ştiinţă de slavoneşte, căpătată fără gramatică, fără dicţionar şi fără
profesor a putut astfel să se îmbogăţească simţitor [ ... ]. S-a adunat astfel puţin câte puţin, cu
câtă greutate, adesea lucrând spre noapte, pe lumina cea mai nepotrivită, în graba birjarului şi a
nevoii unui adăpost, întins în brânci pe lespedea umedă, pe care nimeni nu mi-o pregătise cu
ceasuri înainte, materialul care va apărea în Inscripţii din bisericile Româniet' 15 •
Cealaltă întâmplare trebuie înţeleasă în lumina unor lămuriri (pe care chiar urmaşii lui
N. Iorga le-au încredinţat hârtiei), cu privire la firea istoricului şi a chipului în care acesta îşi
trăia (sau ardea) sentimentele. Fiica sa, Liliana Iorga-Pippidi, a vorbit, cu maximă delicateţe şi
discreţie, despre "firea lui nedomolită" 16 • Încredinţând tiparului scrisorile bunicului său către
bunica sa, d-1 Andrei Pippidi ne-a pus la dispoziţie mai mult decât ceva care "poate înlocui o
descriere a vieţii de familie a celor doi" 17 : este o cercetare afectuoasă şi detaşată, în acelaşi
timp, a vieţii sentimentelor, cu explicaţii întemeiate pe mărturia unor surse bogate şi variate; dsa a înlăturat, astfel - cu aceeaşi delicateţe - fireasca barieră pe care trebuie să o resimtă orice
om de bun simţ atunci când i se pare că ar putea săvârşi vreun "lucru jenant şi impiu", după expresia lui Iorga însuşi 18 • Incidentul provocat de berea proastă de la Găineşti l-a şocat, desigur,
pe Artur Gorovei, om al exprimărilor moderate, inclusiv în domeniul sentimentelor. Pentru
Ecaterina Iorga, însă, manifestarea violentă a soţului ei (provocată de un fapt care, altminteri,
ar fi putut trece neobservat) nu era surprinzătoare. O "criză" de acest gen izbucnise în august
1901, în timpul unei călătorii la Budapesta; "amare zile ", avea să noteze Ecaterina Iorga, "du19
pă mulţi ani" . Chiar şi mai târziu, soţul nu va ezita să facă "morală" soţiei, atunci când i se
părea că se plânge fără îndreptăţire; o frază scrisă în noiembrie 1916 exprimă exact aceeaşi reacţie ca şi cuvintele spuse la Găineşti: "fiecare trebuie să fie mulţămit cu ce are, chiar dacă e
oricât de puţin, căci şi acel puţin i se poate lua" 20 •
"Dragostea anxioasă" 21 a soţului a provocat, desigur, multe furtuni, care au trecut "fără
să lase decât urmele care se ascund într-un suflet bine disciplinat" 22 • Ecaterina Iorga a acceptat
toate sacrificiile pentru un om care nu era pe măsura celorlalţi, lăsând în seama jurnalului personal "amărăciunea unor pagini care oglindeau viaţa sa conjugală" 23 •

•
Relatarea din prima scrisoare către Elena Gorovei are o "dublură": în aceeaşi zi de 5 august, tot din Focşani, Ecaterina Iorga scria şi soacrei sale, Zulnia Iorga, cu aceleaşi detalii 24 , iar
ascensiunea pe Ceahlău se regăseşte şi într-o scrisoare a lui N. Iorga către mama sa25 . "Cămaşa
de noapte a lui Nicu", uitată la Fălticeni, precum şi revolverul împrumutat de la Artur Gorovei
revin în corespondenţa ulterioară. La 4 octombrie, Iorga scria lui Gorovei: ,,Revolverul va lua în
curând drumul Folticenilor; călătoria mea s-a mântuit"26 • Se vede, însă, că expedierea s-a amânat,
Il N. Iorga, Orizonturile mele. O viaţă de om- Aşa cum a fost, ediţie îngrijită de Valeriu şi Sanda Râpeanu, sludiu
introductiv, note, comentarii, indice de Valeriu Râpeanu, Bucureşti, 1972, pp. 335-336.
16
Liliana lorga-Pippidi, Cuvânt Înainte la Scrisori către Catinca, p. 5.
17
Andrei Pippidi, Notă asupra ediţiei la Scrisori către Catinca, p. 10.
18
N. Iorga, Orizonturile mele. O viaţă de om -Aşa cum a fost, p. 1.
19
Scrisori către Catinca, p. 69.
20
Ibidem, p. 137.
21
Ibidem, p. 120.
22
Ibidem, p. 69.
23
Ibidem, p. 223. O justă caracterizare a siluaţiei vine tot de la d-1 Andrei Pippidi: "Se mai cunosc cazuri de oameni
mari care, absorbi ti de misiunea căreia i-au consacrat toate pulerile lor intelecluale, au sacrificat cu egoism orb fericirea
acelor femei care li s-au devotat trup şi suflet" (ibidem).
24
Ibidem, pp. 70-71 şi 75, nota 18.
2
s Ibidem, pp. 71 şi 75, nota 19. Dacă scrisoarea e "din aceeaşi zi" cu a so~ei (p. 71), adică din 5 august, atunci nu are cum să
fie din "19 august 1904, stil nou" (p. 75, nota 19). Aceasta din urmă ar putea să fie data din ştampila poştei, care
folosea, în adevăr, stilul nou, după cum se vede şi din cele două cărţi postale ale Ecaterinei Iorga către Elena Gorovei
(v. mai sus, notele 5 şi 6).
26
Scrisori către Artur Gorovei, p. 118, nr. 13.
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la 1 sau 2 noiembrie Iorga revenea:

"Eşti

195

în

Bucureşti, eşti

în Folticeni ? De ce n-ai venit

iarăşi Ia mine ? Unde să-ţi trimit revolverul ?"27 • Răspunsul lui Gorovei datează din 3

noiembrie: "Nu ştiu de ce mă întrebi dacă nu sînt în Bucureşti; mă vei fi asemuind cu cineva pe
stradă ? Am fost în Bucureşti acum câteva săptămâni; am stat o zi, te-am căutat, ţi-am lăsat
cămaşa de noapte ce o uitaseşi la mine, dar erai plecat cu doamna [ ... ]. Cu revolverul poţi să
mai stai, poate şi poate mă voi învrednici să vin, înainte de a-mi expira biletul magic 28 , şi mi-I
voi lua singur. Acum aici nu am nevoie de el, nefăcând multe drumuri"29 •
Cea de-a treia scrisoare atestă prezenţa lui Artur Gorovei în Bucureşti în jurul datei de
13 noiembrie 1904. În adevăr, o asemenea călătorie era plănuită încă de la începutul lunii
noiembrie, dar era împiedicată de o problemă de familie 30 • Insă interesul acestei mici scrisori e
cu totul altul. Ea ilustrează preocuparea bunei gospodine de a avea o garderobă decentă fără să
aducă mare atingere bugetului familial. Se poate reflecta îndelung asupra rândurilor pe care
Ecaterina Iorga le trimitea Elenei Gorovei, pentru că dincolo de cuvinte se întrevede reacţia
identică în faţa unor dificultăţi comune. Era o vreme când soţia unui avocat sau a unui profesor
nu putea, nu avea voie, să fie îmbrăcată oricum: până şi în dificilele călătorii de studii, între
bagajele familiei Iorga se afla şi "cutia de pălărie"31 •
Relaţiile stabilite în 1903-1904 s-au estompat, treptat, nelipsind nici umbra unei neînţelegeri
de natură politică32 , ale cărei contururi şi-au pierdut, cu timpul, toate ascuţişurile. Epilogul acestor
relaţii se află într-o scrisoare trimisă de Artur Gorovei lui G. T. Kirileanu la 29 noiembrie
1941: "Mâine, duminică, fac la Adorrnire 33 [ ... ] parastas de un an de la moartea lui Iorga şi
pomenire pentru nevasta lui. l-am cunoscut pe amândoi. Nu am invitat absolut pe nimeni la
parastasul lui Iorga şi voi fi eu singur şi corul lui Sorin, care va însoţi pe preot în rugăciunile
lui. Nu a avut Iorga nici un alt prieten în Folticene4 care să-I jelească"35 . Ecaterina Iorga
trecuse în veşnicie la 23 noiembrie 1941. Elena Gorovei o precedase cu 23 de ani.

TROIS LETTRES DE CATHERINE N. IORGA
(Resume)
L' auteur publie trois lettres adressees par Catherine N. Iorga ( 1878-1941 ), 1' epouse de
l'historien N. Iorga, a He1ene Gorovei (1872-1918), l'epouse du folkloriste Arthur Gorovei. Ces
deux femmes avaient fait connaissance en juillet 1904, pendant un long voyage entrepris par la
familie Iorga en Moldavie du Nord. On a ajoute un fragment des Memoires (inedites) d' Arthur
Gorovei, pour completer les inforrnations offertes par les lettres de Catherine N. Iorga.
Ibidem, p. 119, nr. 14, cu menţiunea: "Data poştei 15 noiembrie 1904", ceea ce înseamnă că scrisoarea (cartă postali!.) a
plecat din Bucureşti în acea zi; a fost scrisă, deci, atunci sau cu o zi mai devreme.
28
Probabil un permis de călătorie.
29
Scrisori către N. Iorga, p. 136, nr. Il.
30
Ibidem. Pentru cineva care avea să devină, şi să rămână până în pragul morţii, cercetătorul perseverent al istorici
familiei sale şi a celor înrudite, sună straniu adaosul "totdeauna eu am suferit de pe urma legăturilor de familie".
31
Scrisori către Cat inca, p. 71.
32
Cf. Scrisori către Artur Gorovei, cit., p. 120, nr. 20; Scrisori către N. larga, p. 514-515 (semnalez diferenţa de
datare). Firea sa iritabili!. 1-a pus şi alte ori pc marele istoric în conflicte caracterizate ca fiind furtuni "într-un pahar cu
apă", după expresia lui Barbu Theodorescu (Scrisori către N. Iorga, p. 589, nota 2, în legătură cu o ciocnire de idei pe
marginea cărţii lui Radu Rosetti, Pământul, sătenii şi stăpânii, 1907).
33
Catedrala oraşului Fi!.lticeni, ctitoria familiei Gane, cu hramul Adormirea Maicii Domnului.
34
Observaţie plină de amărăciune: "un alt prieten în Folticeni" existase, şi chiar asiduu colaborator la publicaţiile lui N.
Iorga, numai că, în chip tragic, în noiembrie 1940 se aflase aproape de tabăra celor care au curmat zilele lui Iorga ...
35
Din cronica unui veac. Documente inedite (1850-1950), ediţie îngrijită, note, indice de 1. Arhip şi D. Vacariu, laşi,
1977, p. 254 (Muzeul Literaturii laşi, 4408/57).
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Bogdan POPA

NICOLAE IORGA ŞI "CERCETAŞII ROMÂNIEI".
DE LA ENTUZIASMUL ÎNCEPUTURILOR LA MIZERIA
REFUGIULUI (1914-1918)
De o calitate literară discutabilă, dar plină de mesaje patriotice, piesa Cercetaşul (pregă
tire sufletească), jucată la 8 mai 1916 de elevii Şcolii Normale din Fălticeni, se incheia cu un
tablou premonitoriu. Dramaturgul Serafim Ionescu îşi imaginase cum plecau ostaşii români la
luptă, intonând cântece patriotice, urmaţi de un grup de cercetaşi care "pornesc după pluton, in
timp ce perdeaua se lasă încet-încet" 1. Hainele singurului cercetaş care avea, de fapt, un rol în
piesă, stârniseră mirarea ostaşilor. Tânărul (un fugar din Ardeal) avea să le explice acestora că
purta "uniforma [... ] pe care o poartă şi comandantul nostru, A. S. Regală Principele Moşteni
tor" [Carolt Peste câteva luni, când, în iarna anului 1916 Bucureştiul se pregătea de ocupaţia
Puterilor Centrale3 , cercetaşii au pornit cu adevărat în urma armatei române, către ceea ce s-a
numit "refugiul din Moldova". Plecarea a avut loc într-o dimineaţă de duminică, la 14 noiembrie 1916 (stil vechi). Drama momentului nu a scăpat contemporanilor4 • Acest eveniment avea
să schimbe radical destine şi să devină parte integrantă a discursului identitar al mişcării cercetăşeşti din România interbelică.
Textul de faţă reprezintă o analiză a legăturilor timpurii dintre Nicolae Iorga şi mişcarea
cercetăşească din România. Stabilite la scurtă vreme de la apariţia instituţiei, acestea nu au fost
formale, aşa cum ar lăsa poate să se întrevadă apariţia lui Nicolae Iorga pe lista membrilor Comitetului de Patronaj al Asociaţiei "Cercetaşii României". Prin Neamul Românesc şi mai ales
printr-o conferinţă ţinută la 25 martie 1916 (Cercetaş ii şi monumentele noastre de istorie şi
artă), Nicolae Iorga a sprijinit mişcarea cercetaşilor. Intenţia mea este de a analiza aceste două
texte. Teza acestei contribuţii este că Nicolae Iorga vedea în cercetăşie o deschidere către tipul
de educaţie pe care el însuşi îl considera mai potrivit decât cel oferit de sistemul de învăţământ
românesc. Argumentele acestei afirmaţii se regăsesc şi în alte scrieri ale lui Nicolae Iorga de la
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul celui de-al XX-lea.
De asemenea, multe dintre direcţiile de studiu ale lui Nicolae Iorga (precum protecţia
monumentelor istorice, publicarea documentelor din arhivele boiereşti, negustoreşti sau mânăs
tireşti, catalogarea portretelor voievozilor) se vor regăsi în textul conferinţei din 1916. În paginile ce urmează, mă voi opri pentru început la apariţia, organizarea şi modul de pregătire a
Asociaţiei Cercetaşilor României înainte de 1916, pentru a surprinde, pe scurt, contextul conferinţei din martie 1916. Înainte de a analiza textul propriu-zis al acesteia, voi evidenţia legătu
rile dintre Nicolae Iorga şi cercetăşie din timpul refugiului din Moldova. Un paragraf special
este dedicat publicului şi ecoului conferinţei în rândurile acestuia.

Începuturile cercetăşiei româneşti. Refugiul din Moldova.
După modelul corpului de boy scouts înfiinţat
războiului anglo-bur, cercetăşia românească a apărut

de lordul Robert Baden-Powell în timpul
în 1913. Aşezată rapid sub patronajul familiei regale, in special a principelui moştenitor Carol5 şi numărând printre membri săi pe prin• Studiu realizat în cadrul proiectului de cercetare Baze de date istorice. Proiectarea, gestionarea şi analiza statistică a
unei baze de date privind călătorii străini care au străbătut spaţiul românesc in secolul al XIX-lea, proiect finanţat de
CNCSIS-UEFISCDI, PNII-IDEI, cod ID 21/2008, contract nr. 847/2009.
1
Serafim Ionescu, Bunicii şi nepoţii. Cerc;taşul. Aniversarea şcoalei, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1928, p. 55.
2
Scrafim Ionescu, op. cit., p. 50.
3
Pentru împrejurările strategice ale căderii Bucureştiului, a se vedea Mircea N. Popa, Primul război mondial 19141918, Bucureşti, EŞE, 1979, pp. 252-253.
4
Cf. Şerban Rădulescu-Zoner, Beatrice Marinescu, Bucureştii in anii primului război mondial, Bucureşti, Albatros,
1993, pp. 102-103.
s O însemnare fără nici o legătură cu cercetăşia ni-l arată ca cititor al cărţilor lordului Robert Baden-Powell; Carol Il,
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cipele Nicolae, mişcarea cercetăşească a fost considerată, în deceniul al patrulea al secolului
trecut, drept una dintre primele "ctitorii regale". De altfel, s-a afirmat că termenul "cercetaş" ar
fi fost sugerat chiar de Carol, în detrimentul celui de "pandur'.6. De Ia bun început, mişcarea
cercetăşească a iniţiat un program educaţional ce îmbina caracteristici militare (organizarea,
parăzile, uniformele) cu excursii şi aplicaţii în aer liber, precum şi cu un program de conferinţe.
Date fiind aceste caracteristici, după izbucnirea primului război mondial şi în contextul
dezbaterilor asupra atitudinii României, au fost intensificate eforturile de organizare a Marii
Legiuni a Cercetaşilor României. Sub supravegherea conducătorilor adulţi au fost formate legiuni judeţene şi cohorte (denumire aleasă pentru a desemna organizaţiile locale). După o perioadă
de iniţiere urma depunerea legământului. Pentru judeţul Botoşani, de exemplu, decizia Comitetului Central al Asociaţiei a fost ca numele legiunii să fie "Domniţa Ruxandra"7 , aceasta fiind
deja constituită din 5 decembrie 19148 . La 17 mai 1915, în prezenţa principilor Carol şi Nicolae, a
avut loc ceremonia legământului, în piaţa Palatului Comunal, preşedinte al comitetului local
fiind colonelul Petala. Cu acest prilej, cohorta din oraşul Botoşani, numărând aproximativ 230
de membri, cei mai mulţi fiind elevi de Iiceu9 , a primit numele lui "Mihai Eminescu" 10 •
Problema posibilei participări a cercetaşilor la efortul de război a stâmit controverse. Pe
de o parte, unele articole despre mersul ostilităţilor 11 sau dările de seamă asupra exerciţiilor diverselor legiuni sau cohorte locale trimit la o pregătire în acest sens. Pe de altă parte, părinţii
păreau a nu se lăsa convinşi de faptul că cercetăşia era o pregătire de viaţă şi nu un simplu serviciu auxiliar al armatei 12 • În vara anului 1915, Comitetul Central al Asociaţiei "Cercetaşii României" a simţit nevoia de a clarifica aceste temeri, printr-un comunicat în care se arăta că, în
caz de război, "cercetaşii vor fi chemaţi să dea o mână de ajutor în treburile uşoare şi mărunte,
cari sunt tot aşa de numeroase şi de însemnate ca şi treburile serioase şi grele". Concret, activitatea cercetaşilor urma a consta din aprovizionarea trupelor aflate în trecere prin localităţi,
transportul corespondenţei, scrierea de scrisori pentru ostaşii analfabeţi, menţinerea ordinii sau
doar o vorbă bună pentru cei în nevoie. Sarcini mai grele urmau să revină "cercetaşilor sanitari", şcoliţi pe lângă spitale. În mod normal, cercetaşii nu aveau voie să părăsească ţara, nici
localitatea, fără să fi avut acordul părinţilor 13 • Dar căderea Bucureştiului a făcut ca o parte din
cercetaşi să urmeze armata română în refugiul din Moldova.
A trecut poate neobservat fragmentul din O viaţă de om aşa cum a fost în care Nicolae
Iorga vorbea despre posibila trimitere a cercetaşilor (pe care a numit-o "nebuna expediere") în
Rusia, în iarna anului 1916. Pentru tinerii care formaseră acel "lung convoi[ ... ] ridicat din ţinu
turile ocupate, care se duceau să moară la Hârlău, de tifos exantematic, ca şi de sfârşeală, de
dor" 14 , refugiul a adus un contact foarte dur cu o realitate cotidiană pentru care parăzile, excursiile şi exerciţiile din anii neutralităţii nu fuseseră o suficientă pregătire. Viaţa în taberele de
Ia Soleşti şi Sculeni 15 a însemnat continuarea programului educaţional, alături serviciul auxiliar
Între datorie şi pasiune. Însemnări zilnice (1904-1939}, ediţie de Marcel-Dumitru Ciucă şi Narcis-Dorin Ion,
Bucureşti, Silex, 1995, pp. 25-26.
6
O şcoală de împuternicire. Cercetaş ii. Organizarea şi starea actuală a cercetăşiei în România, Bucureşti, Stabiliment
de Arte Grafice "Energica", p. 34.
7
"Din deciziunile Comitetului Central", în Cercetaşul, an I, nr. 8, februarie 1915, pp. 15-16.
8
Cf. Cercetaşul, an l, nr. 12-13, iunie-iulie 1915, pp. 6-7.
9
Cf. statistica la nivel naţional prezentată în O şcoală de împuternicire, Bucureşti, 1916, pp. 85-106.
10
"Solemnitatea lcgământului în diferite oraşe ale tării", în Cercetaşul, anI, nr. 12-13, iunie-iulie 1915, p. 12.
11
Vezi, de pildă, U. N., "Întrebuintarea cercetaşilor în răsboiul actual", în Cercetaşul, anI, nr. 7, ianuarie 1915, p. 18
(despre contribuţia la identificarea spionilor germani din Belgia); .. Cercetaş ii francezi in timpul războiului", în
Cercetaşul, an II, nr. 2, februarie 1915, p. 37; Sir [Robert] Baden-Powell, .,Cercetaşii în timp de răsboiu··, în Cercetaşul, an II, nr. 4, aprilie 1916, pp. 78-82.
12
Cf. V.Z. Livovschi, .,Activitatea cercetaşilordin Buzău. Dare de seamă", în Cercetaşul, anI, nr. Il, mai 1915, p. 13.
13
.,Către părintii cercetaşilor din România", în Cercetaşul, anI, nr. 12-13, iunie-iulie 1915, p. 4.
14
Nicolae Iorga, Orizonturile mele. O viată de om aşa cum a fost, ediţie de Sanda Râpeanu şi Valeriu Râpeanu,
Bucureşti, Editura Minerva, 1984, p. 354.
15
Localităţi în actualele judeţe Vaslui, respectiv Iaşi. În drumurile sale prin ţară, Nicolae Iorga avea să viziteze şi Sculeni, pe atunci punct de granită între România şi Rusia. În afara peisajului dezolant, istoricul avea să evoce şi bătălia
dintre etcrişti şi armata otomană, din 1821, recunoscând locurile descrise de vomicul Alecu Beldiman în .,Tragodia
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pentru armată, dar şi mizerie, foamete, boli mortale. Paginile lui Nichifor Crainic 16, dar mai
ales cele semnate de Dan Alecu stau mărturie asupra şocului reprezentat de exilul din Moldova.
Plecat, la 14 noiembrie 1916, împreună cu camarazii din cohorta bucureşteană ,,Păstorul
Bucur", viitorul avocatul Dan Alecu avea să consemneze una dintre cele mai emoţionante pagini despre legăturile nebănuite dintre Nicolae Iorga şi tinerii refugiaţi. Astfel, cercetaşii "lucrau şi trăiau prin puterea sufletelor. Ajunseseră numai suflete. Iar pe lângă acestea şi pe lângă
educaţia, pe care o făcea d[omnul] Const[antin] Nedelcu, mai era ceva: ziarul acela mic, de
multe ori tipărit pe hârtie colorată, Neamul Românesc al d-lui profesor N. Iorga, in care vibra
increderea. Cu o regularitate nedesminţită, în fiecare seară, la lumina focului din dormitoarele
dela Soleşti, unul citea cu glas tare tot ziarul. Şi parcă n'ajungea" 17 .

Sfaturile lui Nicolae Iorga pentru

cercetaşi

Voi analiza in rândurile ce urmează o conferinţă ţinută de Nicolae Iorga la 25 martie
1916, la Fundaţia Universitară Carol 1, actuala Bibliotecă Centrală Universitară din Bucureşti.
Publicate după notele stenografice luate de Henri Stahl, "sfaturile" (după caracterizarea vorbitorului) reunite sub titlul Cercetaşii şi monumentele noastre de istorie şi artă au fost tipărite,
din pricina războiului, abia in 1919. Din aprilie 1930, revista Cercetaşul a republica!, in mai
multe numere, textul conferinţei 18 .
Tema cercetăşiei nu era nouă pentru Nicolae Iorga. Ea fusese anunţată printr-un articol publicat in Neamul Românesc din 7 decembrie 1914, dedicat, da fapt, vieţii publice a principelui moş
tenitor Carol. Nicolae Iorga arăta cu acel prilej că viitorul rege nu va avea de învăţat din şedinţele
Senatului, ci din legăturile directe cu tineretul ţării, de care se apropia prin preluarea patronajului
asupra mişcării "cercetaşilor". Era, pentru Nicolae Iorga, o posibilitatea de a reitera cunoscutele
sale păreri asupra învăţământului românesc, făcute cunoscute opiniei publice prin acerbele critici
tipărite în cursul anului 1899 în L 'Jndependance Roumaine. Scriind, ironie amară, ca un pretins
"rău patriot", Nicolae Iorga critica deschis şi dur faptul că pentru studenţii români viitorul gândit de organizatorii invăţământului românesc se reducea la cariera de profesori de liceu. În
19
esenţă, el deplângea absenţa pregătirii ştiinţifice practice , chestiune pe care a incercat să o
compenseze prin fondarea mai multor "aşezăminte" de studii, învăţământ şi cercetare20 •
După cincisprezece ani, acelaşi Nicolae Iorga scria: "un lucru e bun: că se încearcă pentru
tineret şi altă creştere decât aceia a şcolilor, in care, după tradiţiile pedagogice cele mai recente,
mandarini cu nasturele de cristal căpătat in examine de capacitate predau o ştiinţă pe atât de
multilaterală, pe cât de inutilă". Ceea ce propunea istoricul şi membrul Comisiei Naţionale a
Monumentelor Istorice era organizarea de excursii culturale, de îmbinare a exerciţiilor militare şi
gimnastice cu cele intelectuale, prilejuite de contactul imediat cu arhitectura ţărănească sau boierească, cu ruinele antice şi medievale, cu frescele ori pisaniile din biserici. Toate aceste idei, in
care recunoaştem felul de a fi al călătorului Nicolae Iorga 21 (căruia ii datorăm şi intrarea fermă
a relatărilor de călătorie printre sursele izvoarele studierii trecutului românesc) au fost expuse
Moldovei"; cf. Nicolae Iorga, România cum era până la 1918. Il. Moldova şi Dobrogea, Bucureşti, 1940, p. 80.
16
De la Nichifor Crainic a rămas o evocare a propriei experiente a refugiului, perioadă în care a efectuat "slujbă de
cercetaş la spital", fiind însărcinat cu curăţenia, fapt despre care va scrie evocarea intitulată simplu "Cercetaşul":
"uneori i se ridică un nod în gât: acasă, la părinţi, lucrurile acestea le face servitoarea"; Nichifor Crainic, Icoanele
vremii, Bucureşti, Editor H. Steinberg librar, 1919, pp. 99-101.
17
Dan Alecu, O şcoală în aer liber, Constanta, Institutul de Arte Grafice al ziarului Dobrogea Jună, 1927, p. 61.
18
https://docs.google.com/fileview?id=OB8PjNZJXCtK4NWIOMjdjOWYtMGM2NyOOOTU2LWJlOTQtM2U5NGZk
MjiiNTky&hl=ro&pli=l (ultima consultare: 14 ianuarie 2011).
19
N. Iorga, Opinii sincere şi pernicioase ale unui rău patriot, Bucureşti, Editura Humanitas, 2008, pp. 51-53.
20
Pentru instituţiile de cercetare fondate de Nicolae Iorga, a se vedea, pe larg, Ana Maria Ciobanu, Elena Loredana
Mirea, Petre Ş. Năsturel, Andrei Pippidi, Bogdan Popa, Nicoleta Roman, Raluca Torni, Radu Tudorancea, Institutul de
Istorie .. Nicolae Iorga" 1937-1948, Bucureşti, Oscar Print, 2009.
21
Vezi, pentru analize ale literaturii de călătorie a lui Nicolae Iorga, Daniela Buşă, ,.Nicolae Iorga şi Belgia", în Constantin Buşe, Constantin Găucan (coord.), Nicolae Iorga 1871-1940. Studii şi documente, III, Editura Univer.;ităţii din Bucureşti, 2007, p. 51-53; Irina Gavrilă, .. Nicolae Iorga- Italian Destinations: Venice", în Historical Yearbook, VII,
201 O, p. 93 sqr.
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pe scurt în 1914. Dar, atunci, miza articolului de fond al Neamului Românesc nu era într-atât
educaţia tineretului ţării, cât cea ad usum delphini. ,,Principele Carol e din cei cărora le plac fereştile
deschise. Va profita sănătatea sa, - şi a ţerii!"22 , încheia Nicolae Iorga un text critic la adresa
politicienilor, un mesaj de încredere în capacităţile viitorului rege. Neamul Românesc publica şi
"Apelul A.S.R. Principelui Carol către studenţi", prin care viitorul suveran chema tineretul universitar să ocupe poziţii de instructori pentru băieţii de 11-21 de ani din orice clasă socială23 •
Şpalturile primei ediţii a conferinţei lui Nicolae Iorga, bine ilustrată, conform "Lămuri
ni" date de editori (Direcţia Publicaţiunilor din Asociaţia "Cercetaşii României"), fuseseră
pierdute în timpul ocupaţiei Bucureştiului. Broşura din 1919 era tipărită pe ceea ce atunci se
considera a fi fost "hârtie mai bună"24 , în format de buzunar. Problemele economice şi tehnice
duseseră însă la redarea mai modestă a imaginilor de care Nicolae Iorga se folosise pentru a-şi
ilustra conferinţa. Desene în alb-negru sau schiţe reprezentau, printre altele, cetatea Hotinului,
Cetatea Albă, bisericile Sân Nicoară şi Sf. Nicolae Domnesc de la Curtea de Argeş, de asemenea pe cele de la Mirăuţi, Moldoviţa, Bălteni şi Snagov, dar şi portretul votiv de la Cozia, reprezentând pe Mircea cel Bătrân şi fiul său Mihail. Cele mai multe desene fuseseră lucrate de
Catul Bogdan. Conferinţă - sau "sfătuire" - prezenţa lui Nicolae Iorga printre cercetaşi avea
rolul de a confirma programul educaţional vast al mişcării şi de a spulbera percepţia publică a
organizaţiei, aceea de instituţie axată pe exerciţiile fizice şi pre-militare. Pentru Nicolae Iorga,
"cercetăşia are scopul frumos de a scoate pe şcolari din cercul lucrurilor scrise pentru a-i pune
înaintea lucrurilor văzute. [... ] în afară de litera cărţii este o lume întreagă care acolo, în carte, e
înfăţişată, dar care, văzută deadreptul, este mult mai interesantă decât cum se înfăţişează în cartea cea mai bine scrisă" - astfel, excursiile deveneau ocazii extraordinare de a aduna materiale
inedite, încă răspândite prin ţară25 •
Absenta unor vasle colecţii transformate în muzee naţionale, regionale sau locale, presupunea ca cercetaşii (termen lăudat de Nicolae Iorga pentru exhaustivitatea sa) să încerce, în ieşirile în natură sau în excursiile în afara localităţii de reşedinţă, să identifice cât mai multe monumente ale trecutului - şi, înainte de orice, bisericile ctitorite de boieri, negustori sau obşti de
sat. Îndemnul istoricului era nobil şi trăda obişnuinta cercetătorului înflăcărat: "de câte ori descopere cineva lucruri de acestea, să nu le ţină numai pentru dânsul, ci e o datorie pentru fiecare
să spuie: iată ce am văzut" 26 •
După această introducere generală, în care regăsim ecouri ale discuţiilor purtate, la începutul secolului al XX-lea, în mediile academice româneşti, asupra nevoii de a strânge izvoare
istorice cât mai multe şi diverse 27 , Nicolae Iorga a trecut la categorii bine definite de "monumente de istorie şi artă", nu înainte de a da măsura formaţiei sale intelectuale, în care îmbinase
filologia cu studiile de istorie. Sfatul lui Nicolae Iorga pentru tinerii crescuţi şi şcoliţi la oraş
era să ignore distanţele sociale şi să încerce să se apropie, cu vorbe bine alese, de oamenii de la
ţară, trecând chiar şi peste barierele de vârstă: ,,atunci sufletul poporului se deschide şi deadreptul el
îţi spune toate, de te întorci cu tolba plină de poveşti şi de cântece populare", pentru a căror
publicare putea fi folosită revista asociaţiei, Cercetaşul. Soluţia tehnică a epocii, pentru culegerea
folclorului, era, după Nicolae Iorga, stenografia. Tot astfel se evitau ingerinţele culegătorului în
materialul cules 28 • Rămânea încă greu de consemnat cântecul ce însoţea poezia populară. În
acest punct, Nicolae Iorga nu a scăpat prilejul de a critica interpretările artistice contemporane
Nicolae Iorga, .. Principele Carol in viaţa publică", în Neamul Românesc, an lX, nr. 48, 7 decembrie 1914, p. 1.
Carol către studenţi", în Neamul Românesc, an IX, nr. 48, 7 decembrie 1914, pp. 3-4. Acelaşi text şi în
Cercetaşul, anI, nr. 5-6, noiembrie-decembrie 1914, p. 12.
24
Nicolae Iorga, Cercetaş ii şi Monumentele noastre de istorie şi artă. Câteva Învăţături şi sfaturi date in seara de 25
Martie 1916, in prezenţa A.S.R. Principelui Carol/a Fundaţia Universitară Carol/, Bucureşti, Tipografia ,,JockeyCiub", 1919, p. 4.
25
Nicolae Iorga, Cercetaş ii şi monumentele, pp. 5-8.
26
Ibidem, p. 10.
27
Cf. Ioan Bogdan, .. Istoriografia română şi problemele ei actuale", în Dorina N. Rusu (ed.), Academia Română.
Discursuri de recepţie, III ( 1894-1906), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005, pp. 532-555.
28
Ibidem, p. 15.
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ale poeziei populare 29 •
Primul tip de urme ale trecutului avut în vedere de Nicolae Iorga a fost cel dat de rumele
şi urmele din perioada antică. Criticând, din nou, voalat, latinismul extrem, eliminarea daco-geţilor din etnogeneza românească, Nicolae Iorga atrăgea atenţia că de ceramica ("olăria") dacică
era la fel de importantă ca şi posibila descoperire a unor noi inscripţii romane. Sfatul său era de
a privi, însă, cu atenţie şi simţ critic, legendele locale, de a cerceta şi însemna doar locurile în care
existau vestigii de drumuri, cetăţi sau temple. "Coaja pământului nostru e prea puţin tăiată",
afirma istoricul, iar arheologia amatoare ar fi fost dăunătoare celei întreprinse de specialişti 30 •
O asemenea atenţie reverenţioasă nu mai era însă recomandată în cazul puţinelor cetăţi
lor medievale româneşti. Ajungând cu expunerea în acest punct, Nicolae Iorga s-a folosit de clişee fotografice pentru a-şi ilustra comunicarea: "ca să vedeţi cum erau cetăţile de odinioară, priviţi clişeul de faţă"31 • Hotinul şi Cetatea Albă, bine păstrate, erau exemplele folosite de istoric
pentru a trezi mteresul cercetaşilor faţă de cetăţile ruinate şi încă nedescoperite. În cazul în care
le-ar fi întâlnit, tinerii elevi de liceu erau sfătuiţi să le deseneze, înainte de orice, să caute cu atenţie posibile urme ascunse sub pământ şi, mai ales, să nu distrugă mai mult. Odată publicate în
periodicele cercetăşeşti, aceste descoperiri ar fi atras atenţia specialiştilor, care le-ar fi analizat,
la rândullor, cu alţi ochi. E interesant şi modul în care Nicolae Iorga surprindea deschiderea noii
generaţii şi a noii instituţii de educaţie către exerciţiul fizic- "pe unde vă căţăraţi d-voastră [... ]
noi nu mai putem [... ]; [... ] mânile d-voastră agere de copii au fără îndoeală mai multă îndemânare în a răscoli prin pietrele acestea decât mâinile noastre înţepenite pe condeiu [... ]"32 . Din nou,
un aspect critic îşi făcea loc printre sfaturile către tânărul public: starea proastă a cetăţii Neamţului, comparabilă cu Suceava, aflată încă în monarhia austro-ungară, dar bine cercetată 33 •
Mânăstirile şi reşedinţele domneşti, unele, aflate în mină în comparaţie cu bisericile, încă folosite, au fost următoarea categorie de "monumente de istorie şi artă" propusă, descrisă şi
explicată de Nicolae Iorga. În acest caz, lămuririle sale au fost mult mai ample, el încercând să
explice rostul acestor case domneşti. Judecata pe care o făcea voevodul atunci când ajungea într-un anumit loc şi locuia pe lângă o mânăstire a fost exemplul ales 34 • Probabil, deloc întâmplător,
dată fiind prezenţa principelui Carol. Acestuia, Nicolae Iorga avea să îi propună, în conferinţă
chiar, refacerea Mânăstirii de la Fedeleşoiu, pe Olt35 • Din nou, primul sfat către cercetaşi era de
a schiţa posibilele ruine de case domneşti, aflate "unde vedeţi stâlpii cei frumoşi, încăperile cele largi". Prin mormanele de pietre din ruine s-ar fi putut găsi şi unele sculptate ornamental, sau
alte "podoabe de artă"36 •
Vorbind despre casele boiereşti, Nicolae Iorga găsea prilejul unei digresiuni asupra
dezvoltării urbane din România de la începutul secolului trecut. Nevăzând în noile construcţii
frumuseţe, Nicolae Iorga arăta că oraşele de provincie păstraseră, neatinse de modernism, vechile zidiri boiereşti, unde grădina se contopea, prin ceardac, cu casa în sine. Fără a recomanda
Bucureştiul37 , istoricul alcătuia o listă a oraşelor pe care le considera reprezentative pentru un
anumit tip de evoluţie organică: aceea de la sat la oraş. Exemplele oferite cercetaşilor bucureş
teni, începând cu Botoşaniul natal şi continuând, probabil Iară a intenţiona o ierarhie, cu Dorohoi, Iaşi, Fălticeni, Bârlad, Craiova, Găieşti sau Titu 38 , nu porneau de la ideea de frumuseţe
arhitecturală sau planificare urbană, ci de la cea a identificării, în clădiri, tramă stradală sau
monumente, a unui anumit tip de trecut. Cazul Bârladului este edificator: cercetaşilor, Nicolae
29

Ibidem, p. 15.
Ibidem, pp. 19-20.
Ibidem, p. 21.
32
Ibidem, pp. 25-26.
33
Ibidem, p. 24.
34
Ibidem, p. 29.
35
Ibidem, p. 28. Schitul Fedeleşoiu (jud. Vâlcea), a fost retlcut doar după 1990.
36
Ibidem, p. 30.
37
"În Bucureşti, supt ochii mei, în aceşti douăzeci de ani din urmă au dispărut o sumedenie de clădiri minunate. Îţi vin
lacrimi în ochi când treci printr-o stradă care era împodobită printr-o singură casă frumoasă, pe care însă toţi ceilalţi o
credeau cea mai urâtă şi au osândit-o să fie desfiinţată cât se poate mai repede"; ibidem, p. 37.
38
Ibidem, pp. 30-33.
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Iorga le-a vorbit despre ,.mahalalele interesante", în timp ce impresiile de călătorie zugrăveau
un tablou mai degrabă dezolane 9 •
Într-un asemenea oraş, nu doar exteriorul caselor merita a fi desenat sau fotografiat40 •
Curiozitatea cercetăşească nu trebuia restrânsă la imaginea exterioară a casei, ci, cu permisiunea proprietarului, fireşte, la interior: planul camerelor şi dimensiunile acestora, omamentele
tradiţionale de pe tavan, cahlele smălţuite, cu totul deosebite de stucatura la modă la începutul
secolului al XX-lea erau la fel de importante pentru cunoaşterea arhitecturii vechi41 • Simplitatea înnăscută, accentuată de lipsa studiilor la şcoli înalte, era, pentru Nicolae Iorga, un argument în favoarea arhitecturii şi soluţiilor tehnice ţărăneşti. Nescutite însă de modernitate şi nici
de un oarecare prost-gust, satele trebuiau cercetate critic, întocmai ca şi oraşele. Cercetaşilor li
se recomanda să caute casele vechi, ascunse meşteşugit de intemperii sau revărsări de ape: "să
vă duceţi să găsiţi căsuţa cea veche [ ... ]. Faceţi arhive de artă populară, pentru fiecare cohortă
de cercetaşi, pentru ca arhivele acestea pe urmă să le întrebuinţeze oameni cari se pricep să
aleagă ce e mai frumos'"u.
Dar cea mai mare parte a "sfaturilor" date de Nicolae Iorga cercetaşilor s-a referit la biserici. Un anumit sentiment religios transpare din cuvintele bazate pe experienţa de viaţă a istoricului: "eu însă am apucat vremea în care oricine putea să dărâme o biserică era foarte mândru
că a cruţat omenirea de un lăcaş de întunerec şi înapoiare. Grozavă vreme, bine că am scăpat de
dânsa'"13 • Cercetarea temeinică a unei biserici începea din exterior. Forma, arhitectura, poate
pridvorul, apoi pisania şi, abia după acestea, interiorul pictat, erau elementele detaliat explicate
de Nicolae Iorga.
Arhitectura era primul aspect ce trebuia avut în vedere. Biserica Sân Nicoară şi Biserica
Domnească de la Curtea de Argeş (aceasta din urmă, în plină restaurare, nu reconstrucţie totală,
precum în cazul Mânăstirii din Curtea de Argeş, la momentul conferinţei44 ) au fost exemplele alese
de istoric. Pentru stilul arhitectonic moldovenesc şi pentru a ilustra teza simplificării construc45
ţiilor pentru a obţine armonie şi frumuseţe, Nicolae Iorga a ales biserica de la Mirăuţi • Pentru
a demonstra importanţa arhitectonică a bisericilor de formă tipizată ridicate în Evul Mediu românesc, Nicolae Iorga s-a referit pe larg la cele construite după planul în formă de cruce. Dar,
totodată, el afirma necesitatea studierii bisericilor de formă atipică, precum cele cu pridvor şi
coloane46 , semn al unor evoluţii locale ce meritau a fi studiate mai în detaliu. Şi, din nou, se remarcă un comentariu critic, actual şi în zilele noastre: "prea adeseori preoţi comozi s-au apucat, în
înţelegerea lor artistică, de au zidit locul între coloane ca să nu mai fie expuşi intemperiilor'"''.
Pisaniile, cu litere chirilice de obicei, erau al doilea element esenţial în studiul unei biserici. Dar, aici intervenea problema necunoaşterii slovelor, deşi acestea ar fi trebuit deprinse în
cursul studiilor de liceu48 • Necunoaşterea epigrafiei ori a limbii slave putea fi trecută cu vederea,
mult mai utilă pentru specialişti fiind copierea sau reproducerea inscripţiei49 • Frescele (,,zugră
veala") necesitau mai multă atenţie. Cele din pridvor, considerate naive, în unele cazuri, dar reprezentative pentru talentul pictorului, aveau avantajul de a nu fi fost stricate de furnullumână39
,.Nici un oraş din tară nu a păstrat aşa de bine ca acesta icoana satului din care s-a desvoltat. Orăşeneşti sunt doară
pavagiul [ ... ]şi Strada Mare.[ ... ] De pe şosea, Bârladul se vede numai ca un amestec urât de căsuţe şi arbori, fără linii
fixate, fără înălţare, fără perspectivă, fără, măcar, turnurile de biserici care aiurea străpung Iocuinţile şi livezile
învălmăşite"; Nicolae Iorga, România cum era până la 1918. Il, pp. 207, 209.
40
Cf. Nicolae Iorga, Cercetaş ii şi monumentele, p. 32.
41
Ibidem, pp. 33-34.
42
Ibidem, pp. 35-38.
43
Ibidem, p. 41.
44
Asupra discuţiilor şi problemelor legate de restaurarea clădirii şi a frcscelor, a se vedea pe larg BCMI, an X-XVI,
1917-1923, Bucureşti, Tiparul Cultura Naţională, 1923,passim. Una dintre excursiile cercetaşilor bucureşteni din 1915
avusese ca destinaţie fosta capitală a Ţării Româneşti.
45
Nicolae Iorga, Cercetaşii şi monumentele, pp. 42-43.
46
Ibidem, pp. 44-45.
47
Ibidem, p. 46.
48
Ibidem, pp. 47-48.
49
Ibidem, p. 49.
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rilor50 • Grafitele ("scrijelăturile"), chiar socotite "obiceiul idiot", aduceau satisfacţia câte unei descoperiri, mai importantă decât o posibilă listă a vizitatorilor. Data morţii lui Petru Rareş fusese
lămurită de Nicolae Iorga după o asemenea inscripţie de la biserica Popăuţilor, din Botoşani 51 .
Inscripţii se puteau găsi şi pe uşile bisericilor, unele dintre acestea, precum cele de la Colţea sau
Vălenii de Munte fiind lăudate ca opere de artă în sine52 • Portretele votive erau de o deosebită
importanţă - nu doar în privinţa chipurilor domnitorilor niciodată văzuţi într-un tablou laic, ci
şi pentru veşminte sau podoabe 53 •
Din biserici nu trebuiau îndepărtate, pentru colecţii private, icoanele. Singurul caz acceptat de Nicolae Iorga era acela în care icoanele sau alte obiecte erau abandonate în podurile
bisericilor, acolo unde hazardul putea face să fie descoperite arhive întregi 54 . Ca şi podurile bisericilor, la fel de puţin vizitate de către excursioniştii obişnuiţi erau clopotniţele. Obiceiul vremii pare să fi fost ca vechile clopote să fie topite pentru a se turna altele noi, deşi tehnicile vechi
ale obţinerii sunetului fuseseră;>ierdute. Se pierdeau astfel şi inscripţiile ce arătau originea clopotelor, uneori surprinzătoare 5 . Mormintele, uneori împodobite, pe lângă inscripţii, şi cu anumite scene săpate în piatră, stranele, iconostasele, odoarele, pomelnicele din altar sau cărţile bisericeşti, crucile din cimitirele obişnuite sau tro~ele trebuiau, la rândul lor, atent cercetate, trecute
într-un mic inventar, desenate sau fotografiate 5 .

Ce au

înţeles cercetaşii

din sfaturile lui Nicolae Iorga?

Deşi a admis diferenţa de generaţie ("ni aduceţi nouă, oamenilor mai în vârstă, o mică redin cele descoperite"), universitarul Nicolae Iorga îşi dorea ca elevii de liceu prezenti să îl
asculte ca pe un sfătuitor 7 , reducând astfel distanţa dintre vorbitor şi publicul fonnat din cercetaşi,
îndru!nătorii adulti şi principele Carol. Trebuie spus că audienta rare să fi fost exclusiv masculină. In orice caz, atunci când spunea "fiecare dintre voi, băieţilor" 5 , Nicolae Iorga nu încerca doar
o apropiere mai colocvială de cercetaşi, ci surprindea o stare de fapt: cercetăşia feminină avea să
apară abia în 1930, când Principesa Ileana avea să pună bazele Asociaţiei Creştine a Femeilo; 9 •
Un jurnal personal, accesibil astăzi cercetării, dezvăluie impactul conferinţei lui Nicolae
Iorga. Ioan Dem. Dimăncescu ( 1898-1951 ), care, împreună cu fratele său, a fost unul dintre
membrii primei patrule de cercetaşi români, este autorul jurnalului. De la el aflăm care au fost
activităţile cercetaşilor în ziua de vineri, 26 martie 1916. De dimineaţă până după-amiază, o
parte din cercetaşii bucureşteni, sub conducerea lui Constantin Nedelcu, mersese în excursie la
Fundeni, Dobroeşti şi Mărcuţa; după o vizită la biserica din Fundeni, o serie de explicaţii din
partea lui Constantin Nedelcu şi activităţi sportive (fotbal, rugby, oină), cercetaşii reveniseră în
capitală. Pentru seară era programată conferinţa lui Nicolae Iorga, ce avea să înceapă la 20:45,
la sosirea principelui Carol, încheindu-se la 22: 15. Iată şi cum a înţeles Ioan Dem. Dimăncescu
cuvintele istoricului: "vorbeşte mai întâi despre poezia populara. De modul ce trebuie întrebuinţat pentru a putea culege poezii, legende si bazme populare. Ne da apoi lămuriri de ceea ce
trebuie să facă un cercetaş când ajunge înaintea unei biserici care ar putea avea o cat de neînsemnată urma istorica, care însa ar da foloase reale pentru cei care se ocupa cu istoria neamului
românesc. Ne îndeamnă apoi de a lua schiţe şi planuri de case cu adevărat româneşti, de porţi
frumoase şi făntâni etc."60 • După cum se vede, sfaturile lui Nicolae Iorga nu au fost zadarnice.
coltă

so Ibidem, p. 50.
51

Ibidem, pp. 51-52.
Ibidem, pp. 52-53.
H Ibidem, pp. 54-55.
54
Ibidem, pp. 56-58. Nicolae Iorga le-a vorbit cercetaşilor despre descoperirea arhivei Mânăstirii Hurez în podul
conacului părăsit de la Brâncoveni.
ss Ibidem, p. 60.
56
Ibidem, pp. 62-69.
51
Ibidem, pp. 5,7, Il.
58
Ibidem, p. 5.
59
Arhivele Na!ionale Istorice Centrale, Fond Asocia!ia Creştină a Femeilor, dosar 1/1922, f. 97.
60
Ioan Dem. Dimăneeseu, Jurnal de cercetaş (1915-19/6), publicat on-line http://jumaldecercetas.ro/#/32 şi
http://jumaldecercetas.blogspot.com/ (ultima consultare: 13 ianuarie 2011). Datorez această informa!ie amabilitălii
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călătorie:

concluzii

O fotografie din 1930, aflată în arhiva personală a domnului profesor Andrei Pippidi61 ,
ni-l arată pe Nicolae Iorga păşind alături de un cercetaş, foarte probabil cu prilejul unei manifestări asociate congresului Ligii Culturale pentru Unitatea tuturor Românilor, ţinut în acel an
la Brăila. Apariţia legăturilor dintre istoric şi cercetaşi, reale şi reciproc cultivate, a coincis atât
cu naşterea şi efervescenta organizare a mişcării, cât şi cu cele mai grele momente ale sale.
Într-o epocă în care mobilitatea internă era redusă iar vilegiatura însemna căutarea aerului curat
din aşezări1e montane (pentru o parte din cercetaşii bucureşteni, din Sinaia elitelor62 ), sfaturile
lui Nicolae Iorga se doreau un impuls către autocunoaşterea unei naţiuni în plin proces de
modernizare. Exemplele alese de istoric vădeau mai mult decât cunoscutul său spirit critic.
Căutarea obstinată a frumusetii şi izvorului istoric în înscrisuri, construcţii, ruine sau în însăşi
imaginea oferită de oraşele mici, de târgurile uitate, se potrivea cu programul educational nemilitar al mişcării cercetăşeşti.
"Trecutul ţerii nu este al istoricilor, ci este al poporului întreg", afirma Nicolae Iorga în
deschiderea conferinţei din martie 191663 . Excursia sau călătoria deveneau instrumente de cunoaştere pentru tineret, iar sfaturile lui Nicolae Iorga aveau menirea de a atrage atenţia asupra posibilitătilor de cunoaştere a propriei tări, a propriului trecut şi, implicit, a proiectării viitorului.
"Tragere de inimă, atenţie şi conştiinţă a datoriei sociale şi naţionale" erau valorile propuse de
Nicolae Iorga tinerilor cercetaşi din capitala României 64 . Peste puţină vreme, pentru acea parte
pornită către refugiul din Moldova, aceste cuvinte aveau să constituie mai mult decât un
exerciţiu de retorică. Legătura intelectuală şi afectivă dintre cercetaşi şi Nicolae Iorga fusese
creată pe timp de pace şi întărită în iarna grea a refugiului.

NICOLAE IORGA AND THE "BOY-SCOUTS OF ROMANIA".
FROM THE ENTHUSIASM OF THE BEGINNING TO THE MISERY
OF THE REFUGE (1914-1918)
(Summary)
In March 1916, Nicolae Iorga addressed a conference to a public of Boy-Scouts. Created
in 1913 by descendants ofwealthy and influential families based mostly in Bucharest, the Romanian
boy-scout movement was aimed to serve the initial purposes of the institution: intellectual,
moral and pre-military training in a democratic environment. Nicolae Iorga tried to contribute
to the cultural and intellectual aims, by delivering a lecture on the historical and artistic
monuments and the ways and means boy-scouts could participate in the identification, study
and conservation of the monuments. This was only one of the aspects of the complex relation
between the historian and the Boy-Scouts of Romania. During the refuge provoked by the
terrible loses in the First World War, the articles written by Iorga were read as part ofthe moral
resistance of the youngsters found themselves in great misery. This article aims to explore the
feature of the relation between Nicolae Iorga and the Boy-Scouts Movement of Romania.
KEY WORDS: HISTORICAL MONUMENTS; BOY-SCOUTS; FIRST WORLD WAR

domnului Alin Dimăncescu.
61
Fotografia a putut fi văzută cu prilejul expoziţiei ,.Aşezămintele mele", organizată între 6- 30 decembrie 2010 la
Institutul de Istoric "Nicolae Iorga" al Academiei Române de dr. Raluca Torni şi dr. Nicoleta Roman.
62
Sinaia fusese, de altfel, locul în care a păruseră primele patru le de cercctaşi din Vcchiul Regat.
63
Nicolae Iorga, Cercetaş ii şi monumentele, p. Il.
64
Ibidem, p. 13.
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Ştefan

CERVATIUC

DOCUMENTE INEDITE SAU MAI PUŢIN CUNOSCUTE PRIVIND
VIAŢA ŞI ACTIVITATEA PROFESOAREI ORTANSA BUZOIANU
Ortansa Buzoianu a fost o eminentă profesoară de geografie, care a funcţionat la Externatul secundar de fete din Botoşani în ultimii ani ai secolului al XIX - lea şi în primele decenii
ale secolului al XX-lea, fiind şi o colaboratoare frecventă la gazetele şi revistele botoşănene, ţi
nând şi conferinţe pe teme diverse cu prilejul diferitelor manifestări organizate de societăţile
culturale de aici 1. Purta numele profesorului de geografie, la fel de renumit, Gh. T. Buzoianu2 ,
de la Liceul "A.T. Laurian".
În ziua de 7 aprilie 1902 secţia muzicală a Ateneului Român din Botoşani a organizat, în
sala teatrului "Popovici" din localitate, un reuşit matineu literar-muzical cu un program consemnat şi comentat într-o cronică în chiar revista "Ateneul din Botoşani", Nr. !O/Aprilie, 1902,
p. 8. Despre succesul moral şi material al programului muzical ce s-a obţinut în acea zi am dat
detalii pe larg în volumul al doilea al istoriei teatn1lui la Botoşani3 .
Am fi trecut, poate, fără a ne opri deloc asupra numelui profesoarei O. Buzoianu care, în
cadrul acestei manifestări a Ateneului din Botoşani, a ţinut conferinţa ,.Studiu comparativ asupra Munţilor Pădurea Neagră, Alpi şi Carpaţi din punct de vedere pitoresc", dacă un document recent descoperit nu ne-ar fi relevat unele aspecte inedite ale vieţii sale, în strânsă legătu
ră cu vieţile şi destinele a doi mari scriitori şi oameni de teatru români şi anume: Alexandru
Davila şi Alexandru Odobescu.
Pentru mişcarea teatrală românească, reprezentarea în premieră, la 12 februarie 1902, a
piesei Vlaicu Vodă de Alexandru Davila, pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, a constituit
un eveniment deosebit. Nu numai valoarea piesei- recunoscută imediat drept o capodoperă a
dramaturgiei istorice româneşti-, ci şi numele autorului (fiul generalului doctor Carol Davilan. ŞC), cunoscut până atunci numai ca om de lume: elegant, distins, curajos, cuceritor, cu mare
trecere la femei, strălucitor de inteligent, cu o fire irascibilă, deşi nu om rău etc., dar nu şi ca
scriitor, au tăcut ca Al. Davila să aibă mulţi admiratori, însă şi o mulţime de duşmani, intre care autori dramatici, politicieni şi chiar mari actori, mai ales după numirea sa ca director general
al teatrelor şi implicit al Teatrului Naţional din Bucureşti, la l februarie 1905.
Aceşti duşmani sprijiniţi şi de o parte a presei liberale au început o campanie de calomniere, mai întâi insinuând şi apoi treând la acuzaţii directe, precum că Vlaicu Vodă nu poate fi
a lui Alexandru Davila - un "franţuzit" ce nu a scris nimic altceva până la 40 de ani (împliniţi
în chiar ziua premierei piesei - n. ŞC) - şi că autorul adevărat ar fi Alexandru Odobescu, manuscrisul ajungând în mâna lui Davila prin mijlocirea unei femei (subl. ŞC). Această campanie
calomnioasă de plagiat a avut culmi de răbufnire în 1905-1906 şi 1913-19144 , dar autorii ei,
neputând documenta suficient cele afirmate, vor fi nevoiţi, unii să renunţe, iar alţii să-şi ceară
iertare de la Al. Da vila.
Desigur că din documentarea noastră pentru Istoria Teatrnlui la Botoşani aflasem destule
aspecte ale respectivei campanii denigratoare la adresa lui Al. Davila, inclusiv acela că manuO astfel de conferinţă este şi cea din 19 martie 1897 (vezi Ştefan Ccrvatiuc, Istoria Teatrului la Botoşani, voi. 1, 1838I900, Editura Quadrat, Botoşani, 2008, p. 230).
2
Despre Gh. T. Buzoianu vezi Lucian Predcscu, Encic/opedia "Cugetarea", Editura "Cugetarea-Georgescu Dclafras",
Bucureşti, 1940, p. 150. Mai pc larg, vezi şi Academia R.S.R.- Institutul de lingvistică, istoric literară şi folclor al
Universităţii "ALI. Cuza" laşi, Dicţionarul literaturii române de la origini pînă la I900, Editura Academiei R.S.R.,
Bucureşti, 1979, p. 138.
3
Ştefan Cervatiuc, Istoria teatrului la Botoşani, voi. Il, I900-I924, Editura Quadrat, Botoşani, 201 O, pp. 17-18.
4
Mai pe larg despre această campanie calomnioasă, care a culminat şi cu manifestaţii de stradă, contra lui Al. Davila, vezi
la Ioan MassotT, Teatrul Românesc, voi. IV, Editura ,,Minerva", Bucureşti, 1972, pp. 138-141, 143-154, 192-194, 199-213,
şi voi. V, Editura "Minerva", Bucureşti, 1974, pp. 15-17,31-35.
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scrisul piesei Vlaicu Vodă, preuspus a fi aparţinând lui Alexandru Odobescu, ar fi ajuns la AL
Davila prin intermediul unei femei, însă recunoaştem că nu ne-a interesat acest lucru, mai ales
că faptul nu a putut fi probat, iar numele respectivei femei nici nu a fost pomenit.
Documentul recent descoperit este cererea prin care Ortansa Buzoianu solicită Prefecturii Judeţului Botoşani, la 8 martie 1904, să-i elibereze un paşaport spre a merge în Europa, "cu
copiii mei Carol Davila, de 17 ani si Tudor Davila, de 15 ani" (subl. şcl Desigur, numele
de Davila al copiilor, şi nu cel de Buzoianu, cum ar fi fost firesc, ne- a trezit nedumerirea, dar
şi interesul de a aprofunda cercetările, spre a descoperi misterul eventualei legături între profesoara din Botoşani şi renumitul dramaturg Alexandru Davila. Iar aceste noi cercetări ne-au
relevat mai multe informaţii lămuritoare.
Astfel, în lista profesorilor care au funcţionat la Extematul secundar de fete din Botoşani, devenit ulterior Liceul de fete "Carmen Sylva", autoarea monografiei, în medalionul despre Buzoianu Ortensia, menţionează că aceasta a fost absolventă a secţiei normale de la Azilul
"Elena Doamna" din Bucureşti. În octombrie 1885 a obţinut prin concurs catedra de geografie de
la Extematul secundar de fete Nr. 1 din Bucureşti. A obţinut titlul de profesoară definitivă de
geografie în mai 1889. A fost numită în 1895 ca directoare a Extematului secundar de fete Nr.
2 din Bucureşti, pentru ca în acelaşi an, 1895. să fie transferată, cu ord. nr. 8732 din 22 noiembrie, la catedra de geografie de la Extematul de fete din Botosani (subl. ŞC). Aici a funcţionat
timp de 23 de ani, până la 1 noiembrie 1918, când s-a retras la pensie. Din septembrie 1912 şi
până la ieşirea la pensie a fost directoarea acestei şcoli.
A fost decorată cu medalia "Bene Merenti" el. 11-a pentru studii geografice, prin înaltul
Decret Regal Nr. 476 din 10 iulie 1892. Printre studiile, manualele şi lucrările de geografie ale
Ortensiei Buzoianu, autoarea monografiei 6 enumeră şi Dicţionantl geografic al judeţului Bacău,
fapt important în investigaţiile noastre, cu atât mai mult cu cât la o pagină anterioară 7 , unde
prezintă evenimentele importante ale anului şcolar 1895-1896, precizează că D-na Ortenzia
Buzoianu născută Keminger a fost transferată la Botoşani, la 22 noiembrie 1895.
În Precuvântarea la respectivul dicţionar8 tipărit în 1895 la Bucureşti, autoarea afirmă
că fiind "născută, crescută şi alintată din copilărie În ţinututul Bacăului" (subl. ŞC), i-a făcut
mare plăcere să descrie locurile pe care le-a călcat "încă din vârsta cea mai fragedă", dar semnează Ortensia Racoviţă (şi nu Ortensia Buzoianu), născută Keminger de Lippa.
Lucian Predescu în enciclopedia sa ne-a confirmat, o dată în plus, convingerea că Ortensia Buzoianu şi Ortensia Racoviţă sunt una şi aceiaşi persoană, căci la pag. 150 a lucrării
sale figurează "Buzoianu-Racoviţă, Ortenzia, profesoară, născută la 1864 ... Mama lui Carol
Davila, ministru plenipotenţiar la Washington. Opera: "Curs de geografie", 1893; "Dicţionar
geografic al Jud. Bacău, 1895 ... " (subl. ŞC).
Intersectarea vieţii ei cu vieţile lui Alexandru Davila şi Alexandru Odobescu s-a întâmplat cu adevărat. Astfel, despre Alexandru Davila ( 12 februarie 1862 - 19 octombrie 1929),
Dicţionarul general a/literaturii române precizează: " ... Mai predase scurt timp, în 1882, literatura veche franceză la Azilul "Elena Doamna" din Bucureşti. Cu una dintre eleve, Hortensia
Keminger, se căsătoreşte În 1885, dar mariajul se desface după trei ani; fosta doamnă Davila
va avea un rol În viaţa sfârşită tragic a lui Al. Odobescu" (subl. ŞC) 9 • Din această căsătorie
au rezultat cei doi copii, dintre care cel mai mare, viitorul ministru plenipotenţiar la Washington,
născut la 1 decembrie 1886, a primit prenumele bunicului dinspre tată, Carol.
Despre Alexandru Odobescu (23 iunie 1834-10 noiembrie 1895) (subl. ŞC), Dicţionarul
literaturii române de la origini până la 1900 menţionează: " ... Luând în 1891 conducerea Şcolii
D.J.A.N. Botoşani, fond Prefectura Judeţului Botoşani, dosar 1871 1904, f. 78.
Gabricla Leonardescu, Monografia Liceului de Fete "Carmen Sylva" din Botoşani, 1887-1937, tipografia B. Saidman,
Botoşani, 193 7, p. 171.
7
Ibidem, p. 24.
8
Ortensia Racoviţă, Dicţionarul geografic aljude]Uiui Bacău, Stabilimentul grafic LV. Soecc, Bucureşti, 1895, pp.IX-Xl.
9
Academia Română, Dicţionarul general a/literaturii române, voi. Il, C-D, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti,
1994, p. 601.
5
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normale superioare din Bucureşti ... o cunoaşte pe profesoara Hortensia Racoviţă şi pentru
Odobescu urmează o perioadă tulbure, nefericită, pe care nu o poate depăşi. Bolnav, impovărat
de complicaţii de tot felul, la rezolvarea cărora Saşa (născută Prejbeanu, fiică naturală a generalului P.D. Kisseleff- n. ŞC) admirabila lui soţie, încerca zadarnic să contribuie, Odobescu se
sinucide" 10 •
Desigur dragostea nefericită dintre Al. Odobescu şi Hortensia Racoviţă, fostă Davila,
având în vedere şi diferenţa de vârstă de 30 de ani dintre ei, va fi contribuit la sinuciderea prin
otrăvire a marelui scriitor, căci astfel nu se explică de ce la numai 12 zile de la tragicul eveniment, Ortensia, abia numită directoare a Extematului secundar nr. 2 de fete din Bucureşti, îşi
cere transferul la Botoşani, la capătul ţării. Dar de aici şi până la acuza că fosta doamnă Davila
ar fi sustras un manuscris al lui Odobescu, dându-1 apoi lui Davila, este o cale lungă, ce nu
putea şi nu a putut fi dovedită niciodată, fiindcă o asemenea faptă reprobabilă nu a avut loc.
11
Deşi mai rămân de lămurit multe aspecte din viaţa ei , am considerat necesar să ne oprim
la aceste episoade, pentru că Ortansa Buzoianu, născută Keminger a fost o intelectuală de seamă a Botoşanilor, cu un aport deosebit în dezvoltarea învăţământului şi vieţii culturale de aici,
iar relaţia ei cu cei doi mari scriitori şi oameni de teatru trebuia să fie cunoscută.
De asemenea, nu este lipsit de importanţă că cei doi copii ai ei şi ai lui Alexandru Davila au
fost crescuţi de ea, aici la Botoşani, iar pe cel mare, Carol Da vila, viitorul ministru al României
în S.U.A., îl găsim ca elev, în clasa l, al Liceului "A.T.Laurian", în anul şcolar 1897-1898 12 .

ORIGINAL DOCUMENTS OR LESS KNOWN ON THE LIFE
AND WORK OF SCHOOL TEACHER ORTANSA BUZOIANU
(Summary)
In this article, the author stops at a few episodes, less known on the life and work
Ortansa Buzoianu, a leading intellectual of Botoşani in the last years of the nineteenth century
and first decades of the twentieth century. Documents discovered in the archives of Botoşani
refer to the relationship between mrs. Buzoianu and two illustrious Romanian writers and
theater people, namely: Alexander Da vila and Alexander Odobescu.

10
Academia R.S.R. - Institutul de lingvistică, istorie literară şi folclor al Universită!ii ,,Al.!. Cuza" Iaşi, DicJionarul
literaturii române de la origini până la 1900, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1979, p. 639.
11
De exemplu, locul naşterii (la Bacău, cum afirmă în prefaJa DicJionarului geografic sau la Botoşani, cum scrie în
cererea pentru obtinerea paşaportului), apoi de unde şi numele de Racoviţă (s-a recăsători! după divorţul de Al. Davila
sau a adoptat numele mamei acestuia care provenea dintr-o familie Racoviţă?) etc., etc.
12
N. Răutu, Istoria Liceului .,A.T. Laurian" din Botoşani, 1859-1909, Tipografia "Reinvierea" Segal et. Marcu,
Botoşani, 1909, p. 128.
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Sergiu BALANOVICI

DIVIZIA 8 INFANTERIE
ÎN PERIOADA NEUTRALITĂŢII ŞI ÎN CAMPANIA DIN ANUL 1916
Divizia 8 infanterie a fost înfiinţată la l aprilie 1883, în conformitate cu Înaltul Decret
nr. 770 din 6 martie acelaşi an. Prin Legea asupra organizării comandamentelor armatei, promulgată la 8 iunie 1882, reşedinţa marii unităţi a fost stabilită la Botoşani, ea având în compunere regimentele 15 şi 28 dorobanţi, grupate în Brigada 15 infanterie, cu reşedinţa la Bacău,
regimentele 16 şi 29 dorobanţi, incluse in Brigada 16 infanterie din Fălticeni, cărora li s-au
adăugat Regimentul 8 infanterie şi Batalionul 4 vânători. Divizia a fost constituită sub comanda
generalului Iulius Dunca, printre comandanţii care s-au succedat ulterior la conducerea sa numărându-se personalităţi precum generalii Anton Berindei, Grigore Cantilli, Otto Sachelarie,
Scarlat Scheletti 1• În anii următori, Divizia 8 infanterie s-a inscris in dinamica transformărilor
prin care a trecut armata română, suferind mutaţii organizatorice importante, determinate, în
principal, de permanentizarea infanteriei, adică de renunţarea la trupele cu schimbul, proces finalizat odată cu adoptarea Legii de organizare a armatei din 1908. În primăvara anului 1907
marea unitate a participat la reprimarea revoltelor ţărăneşti 2 , iar in iunie-august 1913, la campania armatei române in sudul Dunării, desfăşurată in cadrul celui de-al doilea război balcanic3 .
Izbucnirea primei conflagraţii mondiale a găsit Divizia 8 infanterie cu reşedinţa comandamentului in Botoşani. Ea se subordona Corpului 4 armată din laşi şi avea in compunere un
batalion de vânători, două brigăzi de infanterie şi una de artilerie, cuprinzând, fiecare, câte două regimente. Batalionul 8 vânători, care, la mobilizare, devenea regiment de vânători, îşi avea
garnizoana în Botoşani. Brigada 15 infanterie (Iaşi) era compusă din regimentele 13 "Ştefan cel
Mare" (laşi) şi 25 "Rahova" (Vaslui), Brigada 16 infanterie (Botoşani) grupa regimentele 8
"Dragoş" nr. 29 (Dorohoi) şi 37 "Alexandru cel Bun" (Botoşani), iar Brigada 8 artilerie (Bacău), regimentele 12 şi 17 artilerie, dislocate, ambele, în Bacău. Diviziei 8 infanterie i se mai
subordona Spitalul Militar din Botoşani.
În vara anului 1914 armata română se găsea în plin proces de refacere organizatorică şi de
completare a lipsurilor evidenţiate cu ocazia campaniei din anul precedent, proces intensifica!
după declanşarea războiulu{ Într-o adevărată cursă contracronometru, desfăşurată pe parcursul
celor doi ani de neutralitate, s-a urmărit, în special, crearea de noi comandamente, unităţi şi servicii, creşterea efectivelor armatei de operaţii, sporirea efectivelor de ofiţeri, completarea instruirii rezerviştilor şi a materialului de război deficitar5• Încă din aprilie 1914, cele 40 de batalioane de rezervă ale regimentelor de infanterie existente în armata română au fost transformate
în 40 de regimente de rezervă a trei batalioane şi o secţie de mitraliere fiecare, mărindu-li-se
efectivele existente la pace şi cele prevăzute a se mobiliza. Batalioanele de rezervă ale regimentelor 13, 25, 29 şi 37 infanterie din Divizia 8 au devenit regimentele 53, 65, 69 şi 77 infanterie, înfiinţate în garnizoanele de dislocare ale unităţilor de bază, care le-au pus la dispoziţie o
parte din personalul şi materialele necesare. Unităţile nou înfiinţate au primit drapelele de luptă
la data de 10 mai 1914, în cadrul unor ceremonii desfăşurate la Bucureşti, în prezenţa suvera1

Arhivele Militare Române (în continuare AMR), fond 514, dosar nr. 3, fT. 1-3.
Armata română şi răscoala din 1907, ediţie îngrijită de maior dr. Florin Şperlea, Lucian Drăghici, Manuel Stănescu,
Editura Militară, Bucureşti, 2007, pp. 28, 34-37,43-78.
3
AMR, fond 514, dosar nr. 4, fT. 19-29.
4
Locotenent-colonelloaniţiu Alexandru, Războiul României (1916-1918), voi. 1, Tipografia Geniului (Cotroceni), Bucureşti,
pp. 14-16; Reforma militară şi societatea în România (1878-2008). Relaţionări externe şi determinări naţionale,
coordonator Petre Otu, Editura Militară, Bucureşti, 2009, pp. 86-93.
5
Pentru aceste măsuri, a se vedea pe larg, România în războiul mondial. 1916-1919 (în continuare RRM) voi. 1, Bucureşti,
1934, pp. 30-56; Constantin Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României. 1916-1919, EŞE, Bucureşti,
1989, pp. 204-212; România în anii primului război mondial, Editura Militară, Bucureşti, 1987, voi. 1, pp. 112-126;
Istoria militară a poporului român, voi. V, Editura Militară, Bucureşti, 1988, pp. 348-362.
2

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

208

AMS, X, 2011, SECIIUNEA a III-a: EPOCA MODERNĂ

nului şi a familiei regale. La mobilizarea din 14/27 august 1916, regimentele 69 (Dorohoi) şi
77 infanterie (Botoşani) au constituit Brigada 37 infanterie, care a intrat în compunerea Diviziei 8 infanterie, iar regimentele 53 (Iaşi) şi 65 infanterie (Vaslui), Brigada 38 infanterie. Aceasta
a fost păstrată, iniţial, în rezerva Armatei de Nord, iar în septembrie 1916 a intrat în subordinea
Diviziei 15 infanterie.
În perioada neutralităţii au mai fost create 80 de batalioane teritoriale, câte unul de fiecare regiment activ şi de rezervă, constituind al IV-lea batalion al regimentului de infanterie.
După decretarea mobilizării, din fiecare al IV -lea batalion al regimente lor din Botoşani şi Dorohoi s-a constituit Regimentul 86 infanterie, subordonat Brigăzii 4 mixte din Divizia 14 infanterie6. În cadrul Batalionului 8 vânători au fost înfiinţate două companii de ciclişti destinate, la
mobilizare, Diviziei 2 cavalerie. Concomitent cu aceste transformări organizatorice, Divizia 8
infanterie a procedat, - ca, dealtfel, întreaga armată română, - la executarea concentrărilor pentru instruirea rezerviştilor. Primele concentrări s-au desfăşurat în cursul lunilor august şi septembrie 1914 şi s-au încheiat la jumătatea lunii octombrie 1914. Întrucât pregătirea rezerviştilor
constituia o problemă spinoasă - la unităţile din Corpul 4 armată, de exemplu, numărul celor
incomplet instruiţi ajungea până la 10%7 - ea a continuat şi în cursul anilor 1915-1916, prin
concentrări succesive de câte 30 de zile.
Presiunile tot mai puternice exercitate de Germania pentru a atrage România de partea
Puterilor Centrale şi semnalele privind intenţiile acestora de a-i impune, chiar pe calea armelor,
să li se alăture, a determinat conducerea politico-militară de la Bucureşti să instituie o serie de
măsuri de siguranţă împotriva unei eventuale agresiuni dinspre nord şi nord-vest. Pentru acoperirea frontierei cu Austro- Ungaria, în ianuarie 1915 o parte a unităţilor armatei române au fost
ridicate la efective de mobilizare, acţiune continuată în luna aprilie 1915. Măsura amintită a vizat
şi Batalionul 8 vânători, care, prin mobilizarea rezerviştilor, a devenit Regimentul 8 vânători
(ianuarie 1915)8 , în aprilie fiind chemaţi sub arme rezerviştii regimentelor 29, 3 7, 69 şi 77 infanterie9. La sfârşitul lunii iunie 1915, s-a hotărât ca pichetele de grăniceri dintre Mamomiţa şi
Vârciorova să fie întărite cu 2600 de oameni 10 , pentru executarea acestei dispoziţii Divizia 8 infanterie dislocând pe frontieră, în zonele Grămeşti, Mihăileni şi Burdujeni, trei detaşamente a
câte 90-100 militari 11 •
Perspectiva intrării Bulgariei în război alături de Puterile Centrale a dus la intensificarea
acestor măsuri. S-au mărit efectivele trupelor de acoperire şi s-a hotărăt ca acestea să fie mobilizate anticipat şi trimise pe frontieră înaintea mobilizării generale. Începând cu 27 august/9
septembrie 1915, pe porţiunea muntoasă a frontierei, între Broşteni şi Vârciorova, la trecătorile
şi comunicaţiile principale ale Carpaţilor, s-au instalat grupuri de acoperire, a căror efective se
vor ridica, în august 1916, la 135.000 de militari. Întrucât frontiera cu Austro-Ungaria nu făcuse
"niciodată obiectul unei preocupări de organizare defensivă", fiecare grup a trecut la executarea lucrărilor de fortificaţii necesare, organizând poziţii principale de rezistenţă, pe direcţiile
probabile de înaintare ale inamiculuitz. Brigada 15 din Divizia 8 infanterie a constituit Grupul
,. Oituz ", dispus pe văile Slănicului, Oituzului şi Caşinului. Grupul,. Oituz" va fi întărit, treptat,
cu trupe de vânători şi artilerie, astfel încât la 14/27 august 1916 el avea în compunere regimentele 13 şi 25 infanterie, 8 vânători, batalioanele 4 din regimentele 13 şi 25 infanterie, câte o
baterie din regimentele 12 şi 17 artilerie, o baterie de 78 mm, o baterie de munte de 63 mm şi o
baterie de 53 mm, însumând 11.000 de militari 13 •
Acoperirea frontierei din nordul Moldovei, spre Bucovina, a fost încredinţată diviziilor
14 infanterie şi 2 cavalerie din Corpul 4 armată, precum şi Brigăzii 37 mixtă, constituită Ia 28
6

AMR, fond 2271, dosar nr. 1, f. 1.

7

RRM, voi. 1, pp. 77-78.
Ibidem, p. 148.
9
Ibidem, p. 149.
10
Ibidem.
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AMR, fond 2271, dosar nr. 48, f. 23.

12

RRM. voi. 1, p. 150.
13
Ibidem, anexele nr. 31-35.
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august/10 septembrie 1915 din unităţi ale Diviziei 8 infanterie. Brigada era comandată de colonelul Nicolae Petala şi cuprindea regimentele 69 şi 77 infanterie, 8 vânători (până în iulie 1916,
când a fost trimis la Oituz), batalioanele teritoriale ,,Dragoş" şi ,,Alexandru cel Bun" din Dorohoi
şi Botoşani, precum şi un divizion din Regimentul 24 artilerie 14 . Colonelul Petala şi-a instalat
punctul de comandă al brigăzii la Bucecea, iar trupele s-au deplasat în apropierea frontierei, unde au început organizarea poziţiilor de apărare. Pentru a nu se atrage atenţia asupra acestor lucrări, s-au luat măsuri severe de supraveghere a teritoriului. A fost limitată circulaţia pe timp de
noapte, iar la intrarea şi ieşirea din zona fortificaţiilor s-a instituit un control riguros al călătorilor,
prin posturi mixte formate din trupe locale şi jandarmi 15. Restricţiile instituite erau justificate şi
prin faptul că organele abilitate ale statului român descoperiseră în zonele de frontieră diferite
persoane suspecte, precum şi circuite telefonice ascunse care traversau graniţa spre teritoriul
românesc. Potrivit şefului Serviciului de contrainformaţii austro-ungar, generalul Max Ronge,
o asemenea linie telefonică fusese construită de specialiştii austrieci inclusiv în regiunea Mamomiţa-Herţa16. Trupele de acoperire dislocate pe frontiera de nord au revenit în gamizoanele
de reşedinţă spre srarşitul lunii iunie 1916, când armatele ruse au reocupat Bucovina, în urma
ofensivei victorioase conduse de generalul Aleksei Alekseevici Brusilov.
Un episod petrecut în timpul confruntărilor dintre forţele austriece şi cele ruse din Bucovina avea să ducă la sporirea tensiunii caracteristice perioadei care a precedat intrarea României
în război. Este vorba de incidentul de la Mamorniţa, o mică localitate de frontieră (aici exista şi
un punct vamal) din nord-estul fostului judeţ Dorohoi, unde trupele ruse au atacat forţele austro-ungare din faţa lor, intrând pe teritoriul României. Incursiunile ruse au început în noaptea
zilei de 24 mai 1916 şi au culminat cu acţiunile din noaptea de 28 spre 29 mai, odată cu declanşarea ofensivei împotriva localităţii fortificate Zurin. Localitatea a fost ocupată de trupele ruse,
locuitorii fiind nevoiţi să se refugieze, în toiul luptelor, către Horbova şi Herţa 17 .
Evenimentele din nordul ţării au produs îngrijorare la Bucureşti. l.G. Duca, ministrul
Instrucţiunii şi Cultelor, se întreba: "Nu ne aflam oare în prezenţa unei tentative de violare a
neutralităţii noastre, cu scopul de a-i sili pe austro-germani la aceeaşi atitudine şi de-a ne forţa
mâna, transformând teritoriul nostru într-un câmp de bătaie? Ruşii nu au reuşit să ne atragă în
război prin argumente, oare nu încercau acum să ne constrângă prin mijloace brutale?" 18 . Întrunit în dimineaţa zilei de duminică, 29 mai, guvernul român a decis ca generalul Ioan Pătraşcu,
comandantul Diviziei 8 infanterie, să-i contacteze pe comandanţii ruşi din zonă şi să le notifice
"cererea noastră hotărâtă de-a părăsi pământul României", în cazul unui refuz, trupele române
urmând a acţiona în forţă. Misiunea era una delicată; "Brătianu voia- şi avea dreptate- să considere că ne aflăm în faţa unei greşeli şi că trebuie să facă tot posibilul pentru a evita - dacă se
poate - o ciocnire sângeroasă cu ruşii", nota, în continuare, l.G. Duca 19 • Regele, aflat într-o
croazieră pe Dunăre, a fost rechemat în Capitală. Ministrului Rusiei la Bucureşti, Koziell-Poklevski,
i s-a remis o notă scrisă, iar ministrului român de la Petrograd, Constantin Iamandi, i s-a telegrafiat, necifrat, hotărârea de a "respinge cu armele această invazie" 20 • Protestul autorităţilor
române a fost adus la cunoştinţa ataşaţilor militari ai Antantei de la Bucureşti, convocaţi la
Marele Stat Majo~ 1 .
La ordinul generalului Pătraşcu, în zona Mamomiţa au fost concentrate efective de gră14

AMR, fond 4360, dosar nr. 7, f. 6.
Ibidem, tf. 49-50, 78-80.
16
General Radu R. Rosetti, Mărturisiri (1914-1919), ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de Maria Georgescu,
Editura Modelism, Bucureşti, 1997, pp. 64, 88.
17
Pentru detalii, a se vedea Mihai-Aurelian Căruntu, .. Războiul mondial la hotarele României. Informatii despre
ofensiva rusă de pe frontul din Bucovina şi incidentul de la Mamomiţa (mai-iunie 1916). Documente", în Anuarul
Complexului Muzeal Bucovina, nr. XXXI-XXXIII, 2004-2006, Suceava, 2007, pp. 279-304.
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Editura Helicon, Timişoara, 1993, p. 122.
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niceri de la Fălticeni, subunităţi din regimentele 29 şi 69 infanterie precum şi un divizion din
regimentul 24 artilerie. De la Botoşani a fost adus la Herţa Regimentul 8 roşiori 21 • Generalul
Pătraşcu a gestionat situaţia cu tact, în spiritul recomandărilor primite de la Bucureşti. În seara
zilei de 29 mai, la orele 1O, el s-a deplasat la Noua Suliţă, unde a luat legătura cu generalul rus
Keller. Acesta s-a arătat "foarte surprins de cele întâmplate", şi-a exprimat regretul şi a declarat
generalului român "că va ordona imediat retragerea trupelor ruseşti de pe teritoriul român", ac23
ţiune pusă în practică în după-amiaza zilei următoare • Cu toate acestea, în cursul luptelor s-au
mai semnalat mici încălcări ale liniei de frontieră, determinate de cursul neregulat al Prutului şi
de faptul că apărarea austriacă se sprijinea pe graniţa română, reducând posibilităţile de desfă
şurare ale trupelor ruse 24 • Momentul delicat creat în raporturile româno-ruse de incidentul de la
Mamorniţa a fost însă depăşit, şuvemul Brătianu considerând explicaţiile şi scuzele transmise
de partea rusă ca satisfăcătoare 2 •
La capătul unor negocieri lungi şi anevoioase, prin care a urmărit obţinerea de angajamente ferme din partea aliaţilor, guvernul român, confruntat cu ultimatumurile lansate de puterile
Antantei ("acum ori niciodată") a decis, în august 1916, intrarea în război. Tratatul de alianţă şi
Convenţia militară dintre România şi Antanta au fost semnate la 4/17 august, la Bucureşti. Potrivit Planului de campanie, cunoscut sub denumirea de "Ipoteza Z", armata română urma să
acţioneze pe două fronturi: de nord şi nord-vest, împotriva Austro-Ungariei, şi de sud, în cazul
unei agresiuni din partea Bulgariei, aliata Puterilor Centrale. Pe frontul din Carpaţi au fost dirijate trei armate- de Nord, 2 şi 1, iar pentru aRărarea graniţei dunărene şi dobrogene, Armata 3.
În rezerva generală a rămas Corpul 5 armată 6 . Gruparea forţelor era în acord cu scopul politic
al războiului - unirea teritoriilor româneşti de peste munţi - şi cu importanţa acordată fiecărui
teatru de operaţiuni în parte. La decretarea mobilizării ( 14/27 august 1916) Divizia 8 infanterie
făcea parte din Annata de Nord, comandată de generalul Constantin Prezan. Marile unităţi ale
Armatei de Nord- diviziile 14, 7, 8 infanterie, Brigada 4 călăraşi şi Divizia 2 cavalerie- erau
dispuse între frontiera cu Austro-Ungaria din Bucovina şi trecătoarea Oituz. Comanda Diviziei
8 infanterie era asigurată, în continuare, de generalul Ioan Pătraşcu.
La 14/27 august 1916 România a declarat război Austro-Ungariei, grupurile de acoperire
trecând, în aceeaşi noapte, la ofensivă peste Carpaţi. Aceste grupuri de acoperire trebuia să cucerească şi să consolideze anumite poziţii dominante dincolo de frontieră, cu scopul de a proteja
concentrarea şi înaintarea ulterioară a forţelor principale. Poziţiile respective au fost fixate la
aproximativ 15 km de frontieră şi trebuia menţinute cel puţin zece zile, pentru a permite debuşarea grosului trupelor ofensive peste Carpaţi 27 • Grnpul "Oituz ", condus de generalul Nicolae
Petala, comandantul Brigăzii 15 infanterie, a trecut graniţa în seara zilei de 14/27 august, înaintând pe trei coloane. Coloana din centru, principală, constituită din Regimentul 25 infanterie şi
un divizion de artilerie, a atacat pe valea Oituzului, cu misiunea de a pune stăpânire pe ieşirea
din trecătoare. Coloana din dreapta (Regimentul 13 infanterie) a înaintat pe Valea Slănicului, iar
coloana din stânga (Regimentul 8 vânători, întărit cu subunităţi de artilerie), pe direcţia Valea
Caşinului; vârful Clăbuc. Până în seara zilei de 17/30 august, Grnpul "Oituz" a eliberat localităţile Oituz, Breţcu şi Târgu Secuiesc, reuşind să depăşească cu 1O km aliniamentul hotărât şi
să pătrundă în depresiunea Târgu Secuiesc. Recunoaşterile trimise în ziua de 18/31 august spre
Tuşnad, Bixad şi Sfântu Gheorghe au confirmat faptul că inamicul se retrăsese la vest de Olt.
În ziua de 20 august/2 septembrie Regimentul 8 vânători a eliberat localitatea Bixad28 , Grnpul
"Oituz" continuând, până la 24 august/6 septembrie, să se consolideze pe poziţii 29 . După ce a
Mihai-Aurclian Căruntu, op. cit., p. 292.
Ibidem, p. 291.
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participat la eliberarea oraşului Miercurea Ciuc, în zilele de 25-26 august/7-8 sefotembrie,
Brigada 15 infanterie a fost retrasă în rezerva armatei, la 27 august/9 septembrie 1916
Între timp, Divizia 8 infanterie a mobilizat forţele aflate cu efective întărite în gamizoanele
de pace şi le-a concentrat în raionul Grozeşti, Piatra Neamţ, Ghimeş, urmând să fie introdusă în
dispozitiv între diviziile 7 şi 14 infanterie. Până la 27 august/9 septembrie, unităţile sale au fost
dirijate în depresiunea Giurgeului, având Brigada 37 infanterie în zona Ditrău, Remetea, Brigada 16 infanterie în zona Joseni, Lăzarea şi serviciile eşalonate spre Tulgheş. Marea unitate a
fost introdusă în luptă în dimineaţa zilei de 28 august/ 1O septembrie, cu misiunea de a ocupa
înălţimile de la vest de Mureş, având ca ax de înaintare comunicaţia Joseni, Reghin. Misiunea a
fost îndeplinită în cursul aceleiaşi zile, inamicul fiind respins spre vese'.
Ofensiva de eliberare a Transilvaniei, deşi se desfăşura cu succes, a fost oprită din cauza
situaţiei de pe frontul de sud, unde o puternică grupare de forţe bulgaro-germană, sub conducerea feldmareşalului August von Mackensen, cucerise Turtucaia (24 august/6 septembrie). Menţinându-şi hotărârea de a suspenda temporar acţiunile din Transilvania, Marele Cartier General
a decis, la 29 august/Il septembrie, ca Armata de Nord să înainteze cu flancul stâng până la
Homorod, pentru a scurta frontul şi a realiza o legătură mai strânsă cu Armata 232 • Trupele Diviziei 8 infanterie au reluat acţiunile ofensive în dimineaţa zilei de 5/18 septembrie, atacurile
vizând cucerirea ieşirilor de vest ale zonei păduroase din Munţii Gurghiului. Obiectivele au fost
atinse în scurt timp, inamicul fiind obligat să se retragă pe aliniamentul est Sovata, vest Praid,
Corund. În acest timp, Brigada 15 infanterie şi Regimentul 8 vânători, care, până atunci, constituiseră Gntpul Oituz, au acţionat în cadrul Diviziei 8 infanterie 33 .
La data de 14/2 7 septembrie 1916, Marele Cartier General român a ordonat armatelor 2 şi
de Nord să iniţieze o amplă aciiune ofensivă, menită să degajeze Gntpul .. Olt" (Corpul 1 armată), angajat în bătălia de la Sibiu (13/26-16/29 septembrie 1916) împotriva Armatei 9 germane.
Pentru executarea acestei operaţii, comandantul Armatei de Nord, generalul Constantin Prezan,
a hotărât să atace spre vest cu diviziile 8 infanterie, la centru, şi 7 infanterie, la stânga dispozitivului, pivotând pe aripa dreaptă (Divizia 14 infanterie), care ocupa o poziţie situată pe Valea
Mureşului, în regiunea Răstoliia. Divizia 2 cavalerie urma să acopere mişcarea aripei stângi şi
să facă legătura cu Armata 2 română. În vederea desfăşurării acţiunilor de luptă, Divizia 8 infanterie a fost întărită cu Brigada 4 călăraşi, apoi şi cu Brigada 15 mixtă, aflată, iniţial, în rezerva
Armatei de Nord. Brigada 4 călăraşi trebuia să asigure legătura cu Divizia 7 infanterie, urmând
să cadă în flancul şi spatele trupelor inamice atacate de către Divizia 8 infanterie pe frontul !bă
neşti, Chibed. În faţa marii unităţi se aflau Divizia 39 honvezi şi grupurile conduse de coloneii
Csecsi şi Hettinge~4 •
Dispozitivul operativ adoptat de comandantul Diviziei 8 infanterie, generalul Ioan Pă
traşcu, a fost organizat pe un eşalon, cu o rezervă. La dreapta, pe Valea Gurghiului, a înaintatpe trei coloane- Brigada 37 infanterie, comandată de colonelul D. Niculescu. În prima zi de
luptă, 16/29 septembrie, coloana din centru (comandant-locotenent colonel Ioachim Cosmiţă) a
respins inamicul până în dreptul dealului Nicoli, dar a fost oprită în faţa poziţiilor puternic întă
rite cu lucrări de fortificaţii şi numeroase piese de artilerie. Printr-o mişcare de învăluire executată pe timpul nopţii, ostaşii Regimentului 77 infanterie au ajuns în faţa tranşeelor inamice, la
400-500 m, de unde, în zori, au pornit atacul. "La ora 8 dimineaţa - se consemnează în Jurnalul de operaţii al unităţii- ne găseam pe poziţiunea de pe D. Nicoli, stăpâni peste această puternică rezistenţă inamică" 35 • Atacul a continuat în ziua de 18 septembrie/! octombrie, trupele
conduse de locotenent-colonelul Cosmiţă reuşind să cucerească dealurile Măgura şi Vărăriei.
Coloana de nord (comandant-locotenent colonel Nicolae Piperescu) a eliberat localitatea
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Pauloaia şi a ajuns, la ora 3 noaptea, la Caşva, unde a surprins o coloană de trăsuri şi a capturat
100 de prizonieri. Continuând înaintarea, a eliberat localitatea Hodac, iar către clra 5 dimineaţa,
a atacat şi ocupat poziţiile inamice de la lbăneşti, luând încă 149 de prizonieri, între care 4
ofiţeri. Coloana de sud (comandant-căpitan Gheorghe Mic1escu) a înaintat de la dealul Obârşia
spre Piatra. Respingând rezistenţele succesive ale avangărzilor austro-ungare, Batalionul II din
Regimentul 77 infanterie a ajuns pe poziţia Piatra-Gălbinuşul, apoi la nord-est de satul Dosul.
La stânga, pe Valea Tâmavei Mici, a acţionat Brigada 16 infanterie, condusă de colonelul Grigore Bunescu. Efortul a revenit trupelor de la aripa stângă (Regimentul 8 vânători, două
batalioane din Regimentul 29 infanterie şi o baterie din Regimentul 17 artilerie), care au înaintat
pe direcţia Corund, Siclod, având ca obiectiv final ocuparea poziţiilor întărite de pe înălţimile
Bicheşu. În dimineaţa zilei de 16/29 septembrie, acest detaşament a declanşat un atac viguros
împotriva trupelor inamice din Corund, reuşind să pătrundă în localitate către orele 14, în urma
unor lupte crâncene, sub un violent bombardament de artilerie. Către seară, detaşamentul a pă
truns în A tia, iar în cursul nopţii a executat o serie de incursiuni spre Şomfalău, în cursul cărora
a capturat 234 prizonieri. A doua zi, Brigada 16 infanterie a continuat să înainteze, silind inamicul să se retragă spre nord şi nord-vest. La 18 septembrie/! octombrie, colonelul Bunescu a
dispus atacarea poziţiei dintre înălţimile Bicheş (dealul Cireşului) şi Şovarad, obiectiv atins,
însă, parţial, din cauza rezistenţei puternice opusă de Brigada 16 landsturm 36 •
În zilele de 19-22 septembrie/2-5 octombrie, intenţionând să ajungă pe aliniamentul
Gurghiu, Şerbeni, Trei Scaune, Divizia 8 infanterie a continuat atacurile, deosebit de dure şi cu
sacrificii sângeroase, deşi, faţă de situaţia generală a frontului - Marele Cartier General hotărâse
încă din 18 septembrie/ 1 octombrie retragerea Armatei 2 şi a Diviziei 7 infanterie, care opera la
flancul stâng al Armatei de Nord - atingerea acestor obiective nu mai corespundea nevoilor
operative şi, deci, nu mai prezenta importanţă37 • Abia la 22 septembrie/5 octombrie, comandamentul Armatei de Nord, ţinând seama de situaţia dificilă a marii unităţi, supusă unor violente
contraatacuri şi cu efectivele diminuate drastic în urma acţiunilor din ultimele zile (numai Brigada 37 pierduse 28 de ofiţeri şi 1507 oameni de trupă) a dispus încetarea ofensivei şi gruparea
sa în regiunea Sovata, Praid, un singur detaşament urmând să asigure apărarea văii Gurghiului.
În aceeaşi noapte, Armata de Nord a ordonat retragerea marilor unităţi pe înălţimile dominante
de la vest de cursurile superioare ale Oltului şi Mureşului. Ca urmare, Divizia 8, acoperită de
Brigada 15 infanterie, a început mişcarea de retragere pe direcţia generală Tulgheş, sub atacurile
permanente ale inamicului. Evoluţia evenimentelor a impus, însă, retragerea Armatei de Nord
pe linia de unde declanşase ofensiva în august 1916, astfel încât trupele Diviziei 8 infanterie au
continuat acţiunea de repliere de-a lungul văilor Tulgheşului şi Bicazului, fără pierderi şi "în
cea mai perfectă ordine", ajungând, în ziua de 30 septembrie/13 octombrie, la Piatra Neamţ38 •
În lunile septembrie-noiembrie 1916, s-a desfăşurat aşa-numita "bătălie a trecătorilor".
Într-o primă etapă, consumată între 26 septembrie/9 octombrie-15/28 octombrie 1916, trupele
germane 'şi austro-ungare au încercat să cucerească din mişcare trecătorile Carpaţilor, tentativă
dejucată de rezistenţa acerbă a trupelor române. Cea de-a doua etapă, desfăşurată între 15/28
octombrie-13/26 noiembrie, a inclus ofensiva generală a inamicului în Carpaţii Meridionali şi
de Curbură. Pe frontul Armatei de Nord, încercările inamicului de a pătrunde în Moldova s-au
concentrat, îndeosebi, în direcţia trecătorilor din sudul Carpaţilor Orientali, cu efortul principal
pe Oituz. Apărarea trecătorii a fost încredinţată, iniţial, Diviziei 2 cavalerie, apoi Diviziei 15
infanterie, comandată de generalul Eremia Grigorescu. Aceasta a fost adusă de pe frontul din
Dobrogea, cu misiunea de a opri înaintarea inamicului (Corpul Schmettow) pe văile Slănic,
Oituz şi Caşin către Târgu Ocna şi Oneşti. În dreapta sa a acţionat Divizia 7 infanterie, pentru a
împiedica pătrunderea Corpului 6 armată austro-ungar pe văile Trotuşului şi Uzului, iar în stânga, Brigada 7 mixtă, dispusă între valea Caşinului şi valea Zăbalei.
36
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În seara zilei de 30 septembrie/13 octombrie 1916, Divizia 8 infanterie, aflată la Piatra
în rezerva Armatei de Nord, a început deplasarea spre Bacău, urmând să se concentreze
în zona Sănduleni, Valea Rea, Moreni, Enăcheşti, la dispoziţia Marelui Cartier General. Din
acest moment şi până la sf'arşitul campaniei, marea unitate n-a mai funcţionat în formula organizatorică stabilită la intrarea în război. Astfel, Brigada 15 infanterie (regimentele 13 şi 25
infanterie) şi Regimentul 8 vânători au fost dirijate în zona Târgu Ocna, Oneşti, unde, la data
de 3/16 octombrie, au intrat în subordinea Diviziei 15 infanterie, aflată în curs de desfăşurare a
primei bătălii de la Oituz (28 septembrie/li octombrie-14/27 octombrie)39 . Presiunea continuă
exercitată de inamic şi pierderile suferite de această mare unitate (efectivele companiilor ajunseseră la 50-80 oameni) I-au determinat pe comandantul Armatei de Nord să-i trimită în sprijin
Brigada 37 infanterie (regimentele 69 şi 77 infanterie) şi cinci baterii de artilerie, toate din Divizia 840 • Spre sfârşitul lunii octombrie, în cursul celei de-a doua bătălii de la Oituz (28
octombrie/1 O noiembrie-2/15 noiembrie 1916) Divizia 15 infanterie a mai preluat de la Divizia
8 şi Brigada 16 infanterie (regimentele 37 şi 29). Timp de trei săptămâni, această brigadă luptase
pe văile Trotuşului şi Uzului, contribuind, alături de forţele Diviziei 7 infanterie, la zădărnici
rea intenţiei inamicului de a pătrunde spre Comăneşti, Dărmăneşti şi Bacău41 . Unităţile Diviziei
8 - cu excepţia Brigăzii 37 infanterie - au rămas în sectorul Oituz până la sfărşitul campaniei din
1916, respectând consemnul lansat de generalul Eremia Grigorescu- "Pe aici nu se va trece!".
Cu toate acestea, documentele consemnează existenţa unei mari unităţi care, în noiembrie-decembrie 1916, a acţionat în alte zone de operaţii de pe frontul român, sub denumirea de
Divizia 8 infanterie. Pentru evitarea eventualelor confuzii, se impune precizat faptul că pe timpul campaniei din 1916 s-a procedat frecvent la fragmentarea şi amestecarea unităţilor, cu consecinţe extrem de grave asupra exercitării actului de comandă şi a coeziunii acestora. Generalul
Alexandru Averescu, adversar hotărât al acestei practici, nota: "Corpurile de armată, diviziile,
brigăzile, până şi regimentele au fost desperecheate, pentru a da loc la o aşa alcătuire, încât astăzi nu există în toată armata, probabil, nici o divizie care să-şi fi păstrat vechea ei formaţiu
ne'"n. O structură rezultată în urma unui astfel de melanj a fost şi cea amintită anterior. După ce
comandamentul şi unităţile sale combatante au fost preluate de Divizia 15 infanterie în cursul
lunii octombrie 1916, Divizia 8 a rămas doar cu două regimente transferate de la Divizia 15
(regimentele de cetate "Cloşca" şi "Crişan"), comandamentul acesteia din urmă şi unele subunităţi de asigurare de luptă43 . Dintre fostele unităţi organice, i s-au pus la dispoziţie Brigada 37
infanterie şi Regimentul 17 artilerie44 •
În această formulă organizatorică, Divizia 8 infanterie s-a deplasat din Moldova în raionul
Poenari, Deduleşti, Cotrneana (jud. Argeş), în rezerva Marelui Cartier General, unde, la 7/20
noiembrie 1916, a fost pusă la dispoziţia Corpului 1 armată, angajat în bătălia de pe văile Oltului
şi Topologului (3/16 octombrie- 14/27 noiembrie). Unităţile sale (care înlocuiseră Divizia 23
infanterie, retrasă, din cauza pierderilor mari, spre Piteşti) s-au instalat, în noaptea zilei de 7/8
(20/21) noiembrie, în sectorul Runcu, Budislava, Bârseşti, Blajul, în centrul dispozitivului defensiv constituit de Corpull armată, între diviziile 13 şi 14 infanterie. Până în seara zilei de 12/25
noiembrie ele au fost nevoite să se retragă, în pofida rezistenţei înverşunate, pe un nou aliniament, situat între localităţile Tigveni şi Poenari45 . În timpul acestor lupte a căzut la datorie, în
fruntea unităţii sale, locotenent-colonelul Nicolae Piperescu, comandantul Regimentului 69 infanterie46. Sub presiunea inamicului, retragerea a continuat şi în zilele următoare, astfel încât, la
Neamţ,

RRM, vol. II, p. 785; General G.A. Dabija, Armata română în războiul mondial (1916-1918), vol. Il, Editura
l.G. Hertz, Bucureşti, f.a., p. 325.
General G.A. Dabija, op. cit., p. 544.
41
AMR, fond 514, dosar nr. 3, f. 30; General G.A. Dabija, op. cit., pp. 536-541, 546.
42
Mareşa( Alexandru Avcrescu, NotiJe zilnice din război. Volumul 2. 1916-1919 (Războiul nostru), ediţie îngrijită,
studiu introductiv şi note de Eftimie Ardeleanu şi Adrian Pandea, Editura Militară, Bucureşti, 1992, p. 27.
41
AMR, fond 514, dosar nr. 3, f. 31.
44
ldem, ColecJiajurnalelor de operaJii, dosar nr. 1377, f. 60.
45
General G.A. Dabija, op. cit., vol. Il, pp. 461-464.
46
AMR, Colec{iajumalelorde operaJii, dosar nr. 1377, f. 64.
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data de 17/30 noiembrie, prima zi a bătăliei pentru Bucureşti, Divizia 8 infanterie ocupa o poziţie de rezistenţă între râul Argeş şi localităţile Bradul şi Broşteni47 • Bătălia pentru Bucureşti s-a
deslaşurat în perioada 17/30 noiembrie - 20 noiembrie/3 decembrie 1916, pe fondul situaţiei
militare extrem de critice a României. Pe frontul Armatei 1 române, trupele Puterilor Centrale
au reuşit să treacă munţii şi să invadeze Oltenia (Grnpul Kuhne). Concomitent, apărarea română de pe Valea Oltului a fost străpunsă de trupele germano-austro-ungare (Grnparea Kraffi) iar
o grupare de forţe germane, bulgare şi turce din Armata Mackensen (Grnparea Kosch) au forţat
Dunărea pe la Zimnicea. Cele trei grupări inarnice înaintau, pe direcţii diferite, spre Est, încercând să ocupe Bucureştii şi să determine scoaterea României din conflict.
Pentru apărarea Capitalei şi redresarea situaţiei, Marele Cartier General român a decis
organizarea unei contralovituri hotărâtoare pe Argeş şi Neajlov, motiv pentru care bătălia este
cunoscută în istoriografie şi sub denumirea de "operaţia de la Argeş- Neajlov". Ea a constituit
acţiunea cea mai complexă desfăşurată de armata română în campania din anul 1916 şi una
dintre marile confruntări militare din răsăritul Europei. Concepţia care a stat la baza acestei operaţii a constat într-o manevră pe direcţii interioare, cu scopul nimicirii, pe rând, a celor trei grupări adverse. În acest scop, la 11121 noiembrie 1916 a fost constituit un Grup de armate - format
din Armata 1, Grnpu/ Apărării Dunării, diviziile 21, 2/5,9/19 infanterie şi 2 cavalerie, precum
şi alte unităţi aflate în refacere sau în rezervă - în fruntea căruia a fost desemnat generalul
Constantin Prezan48 . Armata 1 avea misiunea să oprească înaintarea Grupului condus de generalul Krafft von Dellmensingen şi să menţină "cu orice preţ" poziţiile ocupate, Grnpul Apărării
Dunării urma să reziste atacurilor Gntpului Kosch pe râurile Argeş şi Neajlov, în timp ce
diviziile 21, 2/5, 9/19 infanterie şi 2 cavalerie, constituite într-un Gntp de manevră, trebuia să
atace flancul stâng şi spatele Grupului Kosch. Divizia 8 infanterie, comandată, în acea perioadă,
de colonelul Ioan Dumitrescu, intra în componenţa Corpului 1 armată (comandant: generalul
Ioan Pătraşcu) din Armata 1 română (comandant: general Dumitru Stratilescu).
După un debut promiţător, în care s-a prefigura! un început de victorie pentru forţele române, bătălia pentru Bucureşti s-a încheiat cu un eşec. Cauzele înfrângerii trupelor române sunt
multiple, una dintre ele constituind-o surprinderea de către inamic, în timpul bătăliei, a planului
de operaţii român. Acesta a fost găsit în automobilul unor ofiţeri din Divizia 8 infanterie, capturaţi de trupele germane la Răţeşti, pe Argeş, în timp ce se deplasau la unităţi pentru a distribui
ordinele de luptă. "Rareori, în istoria războaielor, - scria Constantin Kiriţescu - un comandant de
armată a fost slujit de noroc în chip atât de extraordinar. Falkenhayn aflase secretul marii operaţii de manevră, începută de armata română! Tot misterul mişcărilor trupelor române din ultimele zile, toată enigma pe care generalul german o simţea, fără să o poată dezlega, îi apăru deodată, ca luminată de o rază orbitoare'"'9 • În fâşia de apărare a Armatei 1, acţiunile de luptă s-au
caracterizat prin atacuri violente ale Grnpului Kraft, care au avut ca rezultat retragerea trupelor
române. Divizia 8 infanterie s-a repliat, succesiv, pe aliniamentele: Cătanele, Stănislăveşti, Broş
teni (17/30 noiembrie) 50 ; Răţeşti, Teiul din Deal, Teiul din Vale (18 noiembrie/! decembrie) 51 ;
Puriceşti, Dragodana, Cojocarul ( 19 noiembrie/2 decembrie )52 , în această zi statul său major fiind capturat de trupele germane53 ; Movila, Băneşti (20 noiembrie/3 decembrie) 54 . Bătălia pentru
Bucureşti fiind pierdută, în seara zilei de 21 noiembrie/4 decembrie 1916 generalul Prezan a
ordonat retragerea generală spre Est. La 23 noiembrie/6 decembrie trupele Puterilor Centrale
au intrat în Bucureşti; familia regală, guvernul şi in~tituţiile centrale s-au retras la Iaşi, devenit
capitala ţării. După luptele de pe aliniamentul Cricov, Ialomiţa (25-28 noiembrie/8-11 decembrie)
47

General G.A. Dabija, op. cit., vol. III, p. 195.
România in anii primului război mondial, vol. 1, p. 486 şi urm.
Constantin Kiritcseu, op. cit., p. 504.
50
General G.A. Dabija, op. cit., vol. III, p. 211.
51
Ibidem, p. 241.
52
Ibidem, p. 268.
53
Ibidem, p. 249.
54
Ibidem, p. 302.
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

48

49

Sergiu Balanovici, Divizja 8 in(anterie în perioada neUiraJi!iilii şi în camponill din anul 1916

215

majoritatea unităţilor angajate în bătălie, epuizate şi reduse la efective derizorii, s-a deplasat în
Moldova, pentru refacere şi reorganizare. Spre sf'arşitul anului 1916 frontul s-a stabilizat pe aliniamentul Carpaţii Orientali, Siretul inferior, Dunărea maritimă. Pe front, alături de forţele ruse,
care au preluat mare parte din efortul defensiv, a rămas Armata 2 română, comandată de generalul Alexandru A verescu.
Divizia 8 infanterie, aşa cum a funcţionat din punct de vedere organizatoric în noiembrie
1916, a fost desfiinţată în cursul lunii următoare. Din cei 321 ofiţeri şi 15415 oameni de trupă
cu care se deplasase în judeţul Argeş 55 , ea mai dispunea, la 28 noiembrie/Il decembrie 1916, de
numai 2.600 de combatanţi. Într-un raport întocmit la această dată, comandantul marii unităţi,
colonelul Dumitrescu, arăta: "Starea diviziei, ca efectiv, nu numai că nu poate fi numită astfel,
dar şi restul de oameni sunt istoviţi fiziceşte şi moraliceşte; în această noapte am găsit 1O morti
în şanţuri, îngheţaţi de frig" 56 . La rândulsău, comandantul Corpului 1 armată, apreciind că starea
morală a trupelor "este mai mult decât deplorabilă", considera că "aceasta se explică prin încordarea ce s-a cerut acestor trupe de la începutul campaniei şi mai ales de trei săptămâni, de când
luptă ziua şi se mişcă noaptea, spre a se aşeza în noua situaţiune. Fiziceşte sunt atât de extenuati, încât în ultimele două zile s-au găsit dimineaţa în şanţuri oameni în nesimţire şi alţii chiar
morţi"s7.

Concomitent cu desfăşurarea bătăliei pentru Bucureşti, Armata IX rusă - care, între timp,
înlocuise marile unităţi române de pe frontul Carpaţilor Orientali, de la Valea Bistricioarei până la
Valea Uzului- a declanşat o acţiune ofensivă menită să uşureze operaţiile tmpelor române din
Muntenia. La această ofensivă, începută la 15/28 noiembrie 1916, a participat şi Armata de
Nord română, redusă la diviziile 15, 6 infanterie şi Brigada 7 mixtă, dispuse de la Slănic până în
Valea Siriului Mare. Operaţiile Armatei de Nord au debutat la 17/30 noiembrie, printr-un atac
declanşat de Divizia 15 infanterie împotriva Diviziei 71 austro-ungare. După două zile de lupte
înverşunate, constatând că pierderile marii unităţi se ridicau la 750 de militari, generalul
Eremia Grigorescu a hotărât oprirea atacurilor şi consolidarea trupelor pe poziţiile cucerite,
decizie aprobată de noul comandant al Armatei de Nord, generalul Constantin Christescu58 .
În cursul lunii decembrie 1916, Divizia 15 infanterie- intrată, succesiv, în componenţa
gmpurilor Oituz-Vrancea (1114 decembrie), Oituz-Caşin (16/29 decembrie) şi General Grigorescu din Armata 2 română - s-a opus cu succes încercărilor fortelor agresoare de a pătrunde
spre sudul Moldovei prin văile Oituzului, Caşinului şi Slănicului 59 • Luptele au fost deosebit de
sângeroase, numai în ziua de 15/28 decembrie pierderile suferite de unele unităţi atingând
75%60 • Comandantul suprem al armatei române, regele Ferdinand, într-un Înalt ordin de zi publicat în Monitorul Oficial nr. 232 din 6/19 ianuarie 1917, arăta: "Acum trei luni am aşezat Divizia 15 la hotare pe culmile Carpaţilor, ca să păzească pământul patriei spre a nu fi călcat de
duşmani. Spre adânca mea mulţumire, această strajă a rămas neclintită, cu toate atacurile furioase ale inamicului'.,(j 1• Pentru spiritul său combativ, Divizia 15 infanterie a mai fost cunoscută
sub denumirea de ,,Divizia de Fier".
Faptul că Divizia 15 infanterie era compusă, în cea mai mare parte, din unităţi ale Diviziei 8, a determinat Marele Cartier General să-i schimbe titulatura în Divizia 8 infanterie, la data
de 6/19 ianuarie 1917. Peste câteva zile (15/28 ianuarie 1918) la comanda ei a revenit generalul
Ioan Pătraşcu. În iarna şi primăvara anului 1917, Divizia 8 infanterie a fost supusă procesului
amplu de reorganizare prin care a trecut întreaga armată română. Ea a intrat în subordinea Corpului 4 din Armata 2 română şi a fost reorganizată pe front, în sectorul Oituz. În "vara de foc"
a anului 1917, Divizia 8 infanterie - constituită din vechile sale unităţi, mai puţin Brigada 3 7
ss România în anii primului război mondial, vol. 1, p. 437.
General G.A. Dabija, op. cii., vol. III, p. 502.
57
Ibidem, p. 503.
58
General G.A. Dabija, op. cii., vol. III, pp. 449-459.
59
Ibidem, pp. 523 şi unn.
60
Ibidem, p. 572.
61
România în anii primului război mondial, vol. 1, p. 550.
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infanterie - a participat la bătăliile de la Mărăşti şi Oituz. Marea unitate a părăsit definitiv Botoşanii în toamna anului 1918, odată cu declanşarea acţiunilor de eliberare a Bucovinei (26 octombrie/8 noiembrie 1918). În ziua de 29 octombrie/Il noiembrie 1918, sub comanda generalului Iacob Zadic, Divizia 8 infanterie şi-a făcut intrarea triumfală în Cernăuţi, unde, ulterior, i
s-a stabilit reşedinţa62 •

DIVISION 8 INFANTRY DURING THE NEUTRALITY
AND IN THE CAMPAIGN FROM 1916
(Summary)
The Division 8 infantry was created on lst April 1883 in Botoşani. At the mobilization
from August 1916, it had in its composition three infantry brigades (15, 16 and 37) and an
artillery brigade (8), each of them with three regiments and also a regiment of hunters. The
unities had their garrisons in Botoşani, Dorohoi, laşi, Vaslui and Bacău. In the campaign from
1916, its units participate dat the offensive operation of Transilvania, at the battles from Oituz
and those from the valleys of Trotuş, Caşin, Slănic, Olt and Topolog, at the Battle from
Bucharest and the confrontations from the Romanian Plain.

62

AMR, fond 514, dosar nr. 3, IT. 31 şi unn.
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Radu FILIPESCU

ROMÂNII TRANSNISTRENI
ÎN DEZBATERILE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI (1919-1937)
Încă din timpul primelor şedinţe postbelice, parlamentarii au conştientizat vecinătatea
unei importante minorităţi româneşti în Rusia Sovietică. Alexandru Vaida-V oevod, preşedinte
al Adunării Deputaţilor, saluta toţi românii pe care România "nu a avut fericirea să-i strângă la
pieptul ei de mamă" şi le promitea suport prin intermediul Ligii Naţiunilor 1 • Din acest punct de
vedere, în anii 1919-1922, speranţele referitoare la eventuale rectificări ale frontierelor au vizat
strict graniţele apusene şi eventual sudice, cu referire clară la Banat. Pentru "fraţii moldoveni
de peste Nistru" s-au cerut doar drepturi "asemănătoare minorităţilor de la noi" 2 • Prim-ministrul I.I.C. Brătianu 3 , deputatul Nicolae Iorga4 , colegul său ţărănist M. Vlădescu 5 au salutat graniţa de pe Nistru ca fiind una firească, conformă interesului naţional. După anul 1918 statul român a încercat prin toate mijloacele să o consolideze6 , iar vecinul estic a depus toate eforturile
pentru a reveni la vechea graniţă ţaristă.
Revendicarea Basarabiei de către URSS a provocat şi reacţii radicale în Parlament, este
drept, rare. Ţărănistul basarabean Pantelimon Halippa în 19197 , national-liberalul Ludovic Dauş
în 1924" şi national-creşlinul Nechifor Robu în 193 79 au cerul în mod expres modificarea frontierei de la Nistru în favoarea României. Totuşi, majoritatea parlamentarilor români respingeau
orice revendicare teritorială. O soluţie considerată viabilă era, încă din 1919, colonizarea românilor din Ukrainia şi Tauridia (Crimeea) 10 •
Ipoteza unei Românii care să cuprindă şi teritoriile din stânga Nistrului nu era acceptată.
12
Diverşi parlamentari - Teodor Iacobescu în 1924 11 , Nicolae Iorga în 1932 - au prezentat ar1
Radu Filipcscu, .. Perceplia frontierei româna-sovietice in Parlamentul României (1919-1934) '' - (în continuare
,.Percep(iafrontierei... "),în AMS, VII-VIII, 2008-2009, Botoşani, Editura Quadrat, 2009, p. 239.
2
Cuvintele deputatului Bogdan Florca, care considera că, în virtutea dreptului naţional, România ar trebui să revendice
Valea Timocului şi independenţa Macedoniei. Dezbaterile Adunării Deputaţilor, (în continuare DAD), şedinţa din 22
decembrie 1919, în MOR, nr. 18, din 6 ianuarie 1920, p. 226.
1
El afirma că graniJa "istorică" a României trebuie să fie "pc veci" la Nistru. DAD, şedinţa din 20 iunie 1922, în MOR,
nr. 28, din 29 iunie 1922, p. 608.
4
"Graniţcle noastre de la răsărit sunt depline, la apus însă, graniţele noastre nu sunt întregi". Radu Filipcscu, Percepfia
frontierei ... , p. 239.
s"lntcrcsclc şi aspiraţiunilc noastre se închid la perdeaua Nistrului". Ibidem, nota 3. Acesta a fost unul dintre argumentele oferite de parlamentari pentru a justifica neutralitatea României în conflictul sovicto-polon. Vezi Nicolae Dascălu,
Relatii româno-po/one in perioada interbelică, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1991, pp. 31-33.
6
Deşi în regiunile riverane Nistrului a existat un curent favorabil unirii, cel puţin în anii 1917-1918. Emil Diaconcscu,
Românii din Răsărit-Transnistria, Iaşi, 1942, pp. 211-214.
7
Într-un exces de entuziasm, refcrindu-sc la alungarea trupelor bolşevice peste Nistru, Pantelimon Halippa, considera că
doar lipsa de putere a armatei române a făcut ca aceasta să nu ajungă la Nipru, limită a "fiinţei etnice" a neamului nostru. DAD, şedinJa din 12 decembrie 1919, în MOR, nr. Il, din 14 decembrie 1919, p. 102.
8
Senator al majorităţii, el insista ca guvernul să contracareze tendinţele sovietice de ancxarc a Basarabiei, arătând că
teritoriul de peste Nistru, "unde sunt suflete româneşti", ar putea fi la rândul său revendicat de România. Dezbaterile
Adunării Naţionale Constituante a Senatului (în continuare DANCS), şedinJa din 20 martie 1924, în MOR, nr. 54, din
27 martie 1924, p. 997.
9
El aprecia că "dacă bolşevicii au recunoscut o republică moldovenească, noi suntem în drept să o cerem". DAD, şe
dinţa din 25 februarie 1937, în MOR, nr. 34, din 10 martie 1937, p. 1550.
10
Cererea deputatului Emanoil Antonescu. DAD, şedinţa din 20 decembrie 1919, în MOR, nr. 13, din 6 ianuarie 1920,
pp. 84-85.
11
El cita din memoriile unui căpitan al armatei ţariste, potrivit căruia moldovenii, "băştinaşii" Basarabiei, s-au extins şi
peste Nistru, întemeind diferite localităţi. Dezbaterile Adunării Naţionale Constituante a Deputaţilor (în continuare
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gumente istorice şi politice menite să demonstreze lipsa unei vetre româneşti străvechi în sudvestul R.S.S. Ucrainene 13 • Alături de aceştia, deputatul Ghiţă Popp, ardelean de origine, a menţionat comunităţile româneşti din Ucraina Sovietică originare din Translivania 14 . În 1937, în
condiţiile acutizării revizionismului la nivel european, majoritatea şi opoziţia concluzionau că
România e o ţară "ale cărei hotare politice sunt în interiorul hotarelor sale etnice" 15 . Deputatul
"georgist" C.C. Giurescu reamintea colegilor că etnicii români din Ucraina "s-au aşezat în
stânga Nistrului în decursul vremii" 16 . El încerca să analizeze detaşat "problema transnistreană"
şi considera statisticile demografice sovietice mai realiste drept cele ale unor cercetători români17. Se aprecia că o revendicare de teritorii spre Est ar fi constituit un prejudiciu diplomatic
şi "din punct de vedere antropogeografic [ ... ]o imposibilitate" 18 .
In 1924, constituirea Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldoveneşti provoca
reacţii adverse în Parlament. Naţional-liberalii şi presa favorabilă guvernului au salutat acest
act. La prima vedere, atitudinea pare ciudată, în condiţiile în care parlamentarii P.N.L. tratau cu
reticenţă tentativele de reluare a relaţiilor cu URSS. De fapt se dorea o ripostă împotriva revendicărilor teritoriale sovietice cu un argument propriu acestora: nu numai că Basarabia rărnânea
în cadrul României, dar şi peste Nistru se forma un stat românesc. Au existat şi opinii optimiste
care prevedeau unificarea republicii autonome cu România. Deputatul majorităţii, basarabeanul
Gherman Pântea, preconiza în 1924 o iniţiativă transnistreană după modelul din 1918 al
provinciei sale 19 . În Senat, primul-ministru Ion l. C. Brătianu a avut o atitudine mai diplomată,
considerând benefică apariţia republicii autonome doar în perspectiva timpurilor "normale
[care, n.RF] vor reveni" 20 .
Ca o ironie a sorţii, în acest caz ţărăniştii au fost reticenţi. Dacă laitmotivul criticilor
aduse guvernului, mai ales în Adunarea Deputaţilor, era lipsa relaţiilor normale cu URSS,
apariţia noii republici era considerată de Partidul Ţărănesc un act pur propagandistic. În special
basarabenii din partid au criticat reacţia puterii politice, manifestată în Parlament şi în presă.
Teodor Iacobescu 21 , Daniel Ciugureanu, considerau această atitudine prea "euforică", "naivă şi

DANCD), şedinţa din 31 octombrie 1924, în MOR, nr. 7, din 7 noiembrie 1924, p. 77.
12
El arăta că majoritatea românilor din stânga râului au fost "mânaţi[sic!]" de armatele ruseşti în secolul al XVIII-lea
pentru colonizarea sudului puţin populat al Ucrainei. DAD, şedinţa din 26 martie 1932, în MOR, nr. 70, din 14 aprilie
1932, p. 2784.
" Fapt recunoscut de istoriografic. Vezi Anton Moraru, Istoria Românilor. Basarabia şi Transnistria (1812-1993),
Chişinău, 1993, p. 27 şi urm.
14
Unii dintre transnistrieni erau urmaşi ai oierilor plecati din sudul Ardealului, din ţinuturile Trei Scaune, Braşov şi
Sibiu. Ei erau numiţi"ncnorociţii mei compatrioţi şi consăteni", în condiţiile deportărilor masive la care erau supuşi.
DAD, şedinţa din 23 mai 1930, în MOR, nr. 57, din 16 august 1930, p. 2637.
15
Afirmaţia deputatului naţional-liberal M. Macavescu stâmea aplauze unanimc. DAD, şedinţa din 26 noiembrie 1936,
în MOR, nr.5, din 7 ianuarie 1937, p. 72.
16
DAD, şedinţa din 25 februarie 1937, în MOR, nr. 34, din 10 martie 1937, p. 1550.
17
Un recensământ apărut la Moscova în 1928 aproxima că 60% dintre cetăţenii Republicii Autonome Moldoveneşti
sunt moldoveni (327.000). Statisticile româneşti cuprindeau şi românii din Kerson, Podolia şi Ecaterinoslav. Ele variau
între 260.000 (un anume Arbore, probabil Zamfir, n.RF), 700.000 (Ştefan Ciobanu) şi peste un milion (Niculac Smochină).
Ibidem, p. 1548. În anul 1919 deputatul basarabean C. Bivol aprecia că peste Nistru sunt "500.000 de tArani moldoveni" cărora România trebuia să le ofere sprijin frăţesc. DAD, şedinţa din 26 decembrie 1919, în MOR, nr. 22, din 22
ianuarie 1920, p. 276.
18
Aceasta, în viziunea lui C.C.Giurescu, ar fi fost un prilej ca statul român să fie acuzat de "vise imperialiste" până "la
Odessa", în condiţiile în care "şi aşa avem mulţi duşmani". DAD, şedinţa din 25 februarie 1937, în MOR, nr. 34, din 10
martie 1937, p. 1550.
19
El afirma că aceasta se va înfăptui "mai devreme sau mai târziu". Probabil entuziasmul 1-a făcut pe orator să greşească data votului Sfatului Ţării, indicând eronat anul 1917. DANCD, şedinţa din 1 decembrie 1924, în MOR, nr. 27,
din 20 decembrie 1924, p. 444. Aceeaşi atitudine de "satisfacţie" a avut-o ministrul Vintilă 1. Brătianu, într-un interviu
acordat ziarului Le Temps în septembrie 1924. Apud Ioan Silviu Ni stor, Istoria Românilor din Transnistria, Bucureşti,
Editura Eminescu, 1995, p. 68.
20
DANCS, şedinţa din 14 noiembrie 1924, în MOR, nr. 12, din 25 noiembrie 1924, p. 104. Altă sursă aminteşte de o
şedinţă din 13 noiembrie 1924. Ludmila Rotari, op. cit., p. 271.
21
Teodor Iacobescu critica articolele apărute în Viitorul considcrându-le triumfaliste. DANCD, şedinţa din 31 octombrie
1924, în MOR, nr. 7, din 7 noiembrie 1924, p. 73.
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neserioasă" • Şi un membru important al partidului din Vechiul Regat, Virgil Madgearu, insista pe aspectul propagandistic al formării noii republid 3 . În replică, reprezentanţii majorităţii
aminteau că unii colegi din opoziţie se pronunţaseră la rândullor, în 1917, pentru unirea teritoriilor locuite de transnistreni cu Basarabia24 • Această afirmaţie depăşea sfera politicii externe şi
intra în jocul intern al atacurilor de partid25 •
Parlamentarii diferitelor partide recunoşteau existenţa peste Nistru a "fraţi[lor] români"
care îşi spun "moldoveni [sic]"26 , cărora România ar fi trebuit să le ofere sprijin frăţesc 27 • Totuşi, existau avertismente. Regiunea din stânga Nistrului nu purtase niciodată numele de "Moldova"28. Se observa dorinţa sovieticilor de a folosi acest etnonim drept armă politică. Senatorul
P.N.L. Ludovic Dauş, director al Teatrului Naţional din Chişinău, observa "confuziunea [subl.
RF] pe care ruşii caută s-o facă în public cu privire la moldoveni" 29 • Şi un deputat al opoziţiei,
Emanoil Antonescu, se întreba ironic de ce cei 300.000 de români transnistrieni au o republică
proprie, iar cele 5 milioane de cerkezi sovietici din zona Caucazului nu dispun de aceasta30 . Mecanismul creării autonomiilor din URSS era pur politic şi nu se baza pe aspecte istorice sau
demografice 31 .
Diferitele probleme - unele grave - ale etnicilor români au provocat interpelări în Parlament, în special din partea opoziţiei. După masacrul de la Olăneşti 32 , doctorul Nicolae Lupu,
fost simpatizant al URSS în anii 20, considera că "dumnealor [sovieticii, n.RF] procedează în
mod permanent la măcelul acestei populaţii" 33 . Colegul său, liberalul dizident Gheorghe Bră
tiaml, acuza URSS.-ul de "exterminare în masă sau de expatriere sistematică a populaţiei româneşti din aşa numita Republică Moldovenească" 34 • Reprezentanţii executivului recunoşteau
delicateţea acestor relatăti, le evitau cu diplomaţie şi recomandau dezbaterea într-un cadru mai
restrâns 35 , "fără zgomot" 36 . În condiţiile revendicării sistematice a Basarabiei de către oficialii
22

DANCD, şedinţa din 25 noiembrie 1924, in MOR, nr. 22, din 10 decembrie 1924, p. 296.
DANCD, şedinţa din 1 decembrie 1924, in MOR, nr. 27, din 20 decembrie 1924, p. 441.
24
Ghcrman Pântca amintea de Congresul ostaşilor moldoveni din octombrie 1917, când s-a proclamat autonomia Basarabiei. Atunci Ion Buzdugan se pronunţase pentru "mutarea" Nistrului, o replică la celebrele cuvinte ale transnistreanului
Foma Jalbă, care considera că moldovenii din stânga râului erau abandonaţi precum "şoarccii in gura motocului". Ibidem, p. 444.
25
Ion Buzdugan fusese secretarul Congresului ostaşilor moldoveni (20-27 octombrie 1917). Atitudinea lui faţă de
discursul lui Foma Jalbă a fost binevoitoare, dar fl1n1 a cere o măsun1 concretă in acest sens. Anton Moraru, op. cit., p. 277.
Cu ocazia diferitelor congrcsc din Basarabia anului 1917, a şedinţelor Sfatului Ţării, au fost cerute pentru românii
transnistreni drepturi exclusiv culturale şi religioase. Ioan Silviu Nistor, op.cit., pp. 48-49.
26
Conluzia deputatului Ghiţă Popp. DAD, şedinţa din 18 ianuarie 1929, în MOR, nr. 17, din 6 februarie 1929, p.437.
27
Afirmaţia deputatului basarabean C. Bivol. DAD, şedinţa din 26 decembrie 1919, în MOR, nr. 22, din 22 ianuarie
1920, p. 276.
28
Moldovenii din Transnistria "nu au denumit niciodată teritoriul pe care-I locuiau nici Moldova, nici Moldova din
stânga Nistrului". Mihail Bruhis, Rusia, România şi Basarabia, Chişinău, Editura Universitas, 1992, p. 157.
29
DANCS, şedinţa din 20 martie 1924, în MOR, nr. 54, din 27 martie 1924, p. 997.
10
DANCD, şedinţa din 25 noiembrie 1924, în MOR, nr. 22, din 1O decembrie 1924, p. 296. Vezi şi Ludmila Rotari,
Mişcarea subversivă din Basarabia în anii 1918-1924, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2004, p. 271.
11
Etnia majoritară în R.A.S.S. Moldovenească era cea ucraineană. Autorităţile transnistrene au cerut în 1926, fl1n1
succes, un schimb de teritorii în cadrul R.S.S. Ucrainene - raionul şi oraşul Balta contra satelor districtului Odessa menit să mărească proporţia etnicilor moldoveni din republica autonomă. Politica de moldovenizare în R.A.S.
Moldovenească (în continuare Politica de moldovenizare... ), Civitas, Chişinău, 2004, p. 7.
12
În noaptea de 23 februarie 1932 peste 40 de români transnistreni care doreau să se refugieze în România au fost împuşcaţi de grăniccrii sovietici. Anton Moraru, op, cit., p. 303.
11
Deputatul ţănlnist considera că "nici un român nu poate să tacă, măcar să facă atât cât poate el, să protesteze aici [în
Parlamentul României, n.RF]". DAD, şedinţa din 26 februarie 1932, în MOR, nr. 51, din 12 martie 1932, p. 1920.
14
DAD, şedinţa din 25 martie 1932, în MOR, nr. 68, din 9 aprilie 1932, pp. 2668-2669. Situaţia etnicilor români din Ucraina a
fost percepută de istoriografie. Vezi Robert Conquest, Recolta durerii, Bucureşti, Editura Humanitas, 2003, p. 289.
15
Afirmaţia lui Constantin Argetoianu, ministrul Finanţelor şi ad-interim la Interne, care considera că aceste probleme
"nu sunt de[ ... ] resortul Adunării noastre". DAD, şedinţa din 26 februarie 1932, în MOR, nr. 51, din 12 martie 1932,
p. 1920.
16
Modul cum prim ministrul Nicolae Iorga îşi propunea să rezolve problemele românilor transnistreni deoarece în viziunea lui o dezbatere publică ar fi "înveninat" relaţiile cu Uniunea Sovietică. Radu Filipescu, "Percepţia frontierei ... ",
p. 240, nota 12.
22
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URSS, omologii români au evitat să răspundă în acelaşi spirit. Erau invocate restricţiile limbajului diplomatic37 .
Metoda agreeată de autorităţi era cea ind.irectă, de a se acţiona prin intermediul organizaţiilor
internaţionale. Se respecta promisiunea lui Alexandru Vaida-Voevod, din 191938 . În 1932
prim-ministrul Nicolae Iorga promitea prezentarea cazului în faţa Societăţii Naţiunilor, frecventată în ultima vreme de delegaţii sovietice, deşi îşi exprima pesimismul în legătură cu efectele demersului său 39 • Naţional-liberalui 1. Manoilescu-Strunga asigura că Ion Pillat, "vărul dlui Brătianu" a făcut "la forurile competente intervenţiile necesare'"'0 • Parlamentari ai diverselor partide, senatorul naţional-liberal Mihail Condrus41 , deputatul liberal dizident Gheorghe
Brătianu42 , Denys Mayer Michalscky, coleg din Partidul Naţional Ucrainean43 , l.P.S.S. Gurie,
Mitropolitul Basarabiei44 , cereau la rândullor acest demers pe lângă organizaţia de la Geneva,
sau anunţau petiţii înaintate deja acesteia45 .
Deşi încerca să adopte o poziţie neutră în problema evenimentelor de peste Nistru, grupul
social-democrat, prin vocea lui 1.1. Mirescu, anunţa apelul către "toate partidele socialiste din
6
străinătate să protesteze împotriva acestei barbarii'"' . Totuşi, deputatul social-democrat George
Grigorovici constata că, la rândullor, problemele interne din România sunt exploatate de către
propaganda sovietică. În sprijinul acestei afirmaţii era oferit un citat al unui oficial transnistrean47 ,
conform căruia întreaga Românie urma să devină comunistă din "cauza nevoilor şi a durerilor
economice'"'8 .
Pentru reprezentanţii guvernului, românii de peste Nistru erau în primul rând cetăţeni ai
Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene49 • În calitate de prim-ministru, Nicolae Iorga considera că
URSS-ul trebuie să intreprindă acţiuni pentru ocrotirea cetăţenilor săi de etnie română 50 . Un
an mai târziu, oficialităţile române considerau că problemele transnistrenilor pot îngreuna reluarea
51
relaţiilor cu Uniunea Sovietică şi implict recunoaşterea Basarabiei . Statul român s-a limitat in
a oferi licenţiaţilor refugiaţi de peste Nistru burse de studiu in centre culturale europene52 • Unul
"0-ta eşti în rolul d-talc când vorbeşti aşa cum vorbeşti şi cu sunt în rolul meu când vorbesc aşa cum vorbesc şi poate
gândim la fel", îi replica ministrul Constantin Argctoianu doctorului Nicolae Lupu. DAD, şedinţa din 26 martie
1932, în MOR, nr. 70, din 14 aprilie 1932, p. 2784.
38
Vezi nota numărul 1.
39
DAD, şedinţa din 26 martie 1932, în MOR, nr. 70, din 14 aprilie 1932, p. 2784.
40
DAD, şedinţa din 25 martie 1932, în MOR, nr. 68, din 9 aprilie 1932, p. 2669. Naţional-liberalul Ion Pillat a fost
ataşat al României pe lângă Societatea Naţiunilor de la Geneva. http://www.romlit.ro/ion pil/at n corespondent.
41
Dezbaterile Senatului (în continuare OS), şedinţa din 2 aprilie 1932, în MOR, nr. 50, din 22 aprilie 1932, p. 1684.
42
DAD, şedinţa din 25 martie 1932, în MOR, nr. 68, din 9 aprilie 1932, pp. 2668-2669.
43
OS, şedinţa din 19 aprilie 1932, în MOR, nr. 65, din 22 iunie 1932, p. 2783.
44
Înaltul prclat amintea că reprezentantele femeilor basarabene vor trimite o moţiune către autorităţi şi către Liga
Internaţională a Femeilor din cadrul Ligii Naţiunilor. Ibidem.
4
~ A existat cel puţin o petiţie trimisă către Liga Naţiunilor din partea unui grup de transnistrieni, în anul 1932, prin care se
protesta împotriva îrnpiedicării celor doritori să ajungă în România. Ludmila Rotari, op. cit., p. 273.
46
DAD, şedinţa din 26 martie 1932, în MOR, nr. 70, din 14 aprilie 1932, p. 2785.
47
Era vorba despre un anume Dimitriu "Preşedintele Republicii Moldoveneşti [ Serghei Dimitriu, preşedinte al Sovietului Comisarilor Poporului al RSSA Moldoveneşti 1928-1932, n.RF]". DAD, şedinţa din 26 iulie 1931, în MOR, nr. 10,
din 2 iulie 1931, p. 329.
48
Discursul acestuia fusese susţinut în "Parlamentul aşa numit al Republicii". Oficialul sovietic declara că este cunoscut"ce se petrece în ţara aceasta românească,[ ... ] exploatarea care este acolo,[ ... ] felul cum se conduce ţara, fără cap,
fără minte, tără reforme salvatoare". El ar fi preconizat "că într-o zi, nu numai Basarabia, dar întreaga ţară românească
arc să ne cadă poamă coaptă în mână".lbidem.
49
Afirmaţia ministrului Constantin Argctoianu. DAD, şedinţa din 26 februarie 1932, în MOR, nr. 51, din 12 martie
1932, p. 1920.
~o Aceasta mai ales în condiţiile în care moldovenii ar fi fost colinizati forţat peste Nistru. DAD, şedinţa din 26 martie
1932, în MOR, nr. 70, din 14 aprilie 1932, p. 2784.
~ 1 Ion Mihalache îi mărturisea aceasta transnistreanului Nichita Smochină, într-o discuţie particulară. Aceasta ar fi fost
şi opinia ministrului român de Externe, Nicolae Titulescu. Mai mult, ministrul de Externe român ar fi avut cunoştinţe
foarte vagi referitoare la republica autonomă respectivă. Conform spuselor lui Ion Mihalache, Nicolae Titulescu considera R.A.S.S. Moldovenească deja desfiinţată. Ioan Lăcustă, "1933. La Paris, de vorba cu Mihalache si Titulescu", în
MI, 22, nr. 3/1998, p. 20.
~ 2 Pantelimon Halippa a cerut aceasta, în numele reprezentanţilor Sfatului Ţării la aniversarea a 1O ani de la Unirea
37
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dintre aceştia a fost Nichita Smochină, doctorand Ia Paris, care a reprezentat românii transnistreni cu ocazia diverselor manifestări internaţionale 53 .
După reluarea relaţiilor diplomatice cu URSS-ul, oficialii români, membrii majorităţii
parlamentare, continuau să considere "problema transnistreană" o afacere internă a statului vecin.
In 193 7, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri, Ion Inculeţ, cerea membrilor Parlamentului
să nu se amestece în afacerile interne ale altor state, o referire clară la vecinul de peste Nistru54 •
Opoziţia accepta ideea doar ca o obligaţie pentru statul sovietic de a se îngriji de "moldovenii
noştri [... ]care au trăit şi trăiesc în graniţele Rusiei" 55 • Mai mult, deputatul "georgist", Alexandru
Procopovici, amintea guvernului că teritoriile sovietice locuite de români depăşesc graniţele
R.A.S.S. Moldoveneşti 56 . Deputaţii P.N.L. Gheorghe Brătianu şi ai Partidului Naţional Creştin
reluau avertismentele potrivit cărora Republica Moldovenească era un cap de pod periculos la
Nistru57 • Ei atrăgeau atenţia că recentele tratate româna-sovietice nu cuprind "un singur cuvânt
despre românii de dincolo de Nistru"58 .
O dovadă a revizionismului sovietic au fost hărţile oficiale ale URSS, prezentate în
plen de diverşi parlamentari. R.A.S.S. Moldovenească era redată grafic până la râul Prut59 • În
România un senator a avut o idee similară în 1919, rămasă la stadiul de proiect60 • S-a evitat atunci o
atiudine care putea părea iredentistă, menită să tensioneze şi mai mult relaţiile cu statele vecine61 •
Cu atât mai mult hărţile sovietice, în care Basarabia era înglobată în URSS, provocau indignare.
Ţărănistul basarabean Alexandru Mâţă afirma în 1930 că a văzut personal astfel de documente 62 ;
ulterior Gheorghe Brătianu le depunea la Biroul Adunării Deputaţilor63 . Deputatul naţional-liberal
dizident constata că vechiul consemn de redactare al hărţilor sovietice a fost respectat şi după
reluarea relaţiilor diplomatice cu România 64 •
Cultura din R.S.S.A. Moldovenească a generat alte discuţii interesante în Parlament.
Iniţial Moscova a recunoscut necesitatea utilizării limbii române cu grafie latină 65 . Ţărănistul
basarabean Teodor Iacobescu semnala, în anul 1924, abundenta operelor literare româneşti tipărite peste Nistru66 , un motiv pentru a critica lipsa de abecedare din satele Basarabiei67 • În
Basarabiei cu România. DANCD, şedinţa din 15 martie 1928, în MOR, nr. 73, din 26 mai 1928, p. 2269.
El a reprezentat românii transnistrcni la Congresul Minorităţilor organizat la Geneva. Ioan Lăcustă, op. cit., pp. 19-20.
Totuşi, poziţia oficialităţilor române fală de problemele Transnistrici 1-a dezamăgit pe Nichita Smochină. Vezi nota 51.
54
DAD, şedinţa din 4 martie 1937, în MOR, nr. 40, din 17 martie 1937, p. 1900.
ss Aprecierea "georgistului" R. Lascu. DAD, şedinţa din 28 noiembrie 1936, în MOR, nr. 6, din 15 ianuarie 1937, p. 94.
56
Era indicat malul stâng al Bugului",fostcle gubemii a[le] Podolici, Hcrsonului, Ecatcrinoslav şi a Tauridci"./bidem.
57
Nichifor Robu afirma eli republica de la Nistru a fost înfiinţată cu scopul de a bolşcviza Basarabia. DAD, şedinţa din
26 noiembrie 1936, în MOR, nr. 5, din 7 ianuarie 1937, p. 72. Al. Procopovici avea aceeaşi opinie. DAD, şedinţa din 4
martie 1937, în MOR, nr. 40, din 17 martie 1937, p. 1899.
5
' DAD, şedinţa din 4 martie 1937, în MOR, nr. 40, din 17 martie 1937, p. 1899. Într-adevăr, preocuparea diplomaţiei
româneşti din anii 1934 -1937 s-a focalizat exclusiv pe ideea securităţii graniţei de la Nistru. Vezi Relatiile românasovietice. Documente. /935-194/, voi. Il, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 2003, passim.
59
În septembrie 1925, Prezidiu( Comitetului Executiv Central de la Balta hotlira ca pe harta noii entităţi statale
teritoriile din stânga Nistrului să fie colorate cu roşu, iar Basarabia să apară cu haşuri roşii pe fond negru; iniţialele republicii trebuiau să cuprindă ambele teritorii. Ludmila Rotari, op.cit., pp. 269-270.
60
La sfârşitul anului 1919 mai pcrsistau unele speranţe de mărire a suprafeţei statului. Preotul Ilie Roşoagli, senator, a
cerut ca în şcoli să fie distribuite astfel de hărţi, în care teritoriile aflate în litigiu să fie redate ostentativ cu negru. Dezbaterile Senatului, (în continuare DS) şedinţa din 31 decembrie 1919, în MOR, nr. 18, din 28 ianuarie 1920, p. 169.
61
Preşedintele Senatului, !ărlinistul Paul Bujor, a criticat această iniţiativă, considerând eli e nevoie de "pace şi bună
înţelegere atât între noi cât şi între noi şi vecinii noştri". "Nu este nevoie de aceasta pentru ca noi să nu le uităm [teritoriile în cauză, n.RF]".Ibidem.
62
DAD, şedinţa din 25 noiembrie 1930, în MOR, nr. 5, din 29 noiembrie 1930, p. 48.
61
Una reprezenta reţeaua Căilor Ferate din URSS, iar cealaltă, Ucraina Sovietică. Ambele cuprindeau Basarabia, tipărite înainte de reluarea relaţiilor diplomatice, (în ianuarie, respectiv mai 1934). Gheorghe Brătianu, Basarabia, drepturi nationale şi istorice, Bucureşti, Editura Semne, 1995, p. 75.
64
O hartă asemănătoare apărea în Joumal de Moscou, din 1 decembrie 1936. DAD, şedinţa din 4 decembrie 1936, în
MOR, nr. 7, din 16 ianuarie 1937, p. 133.
65
Aspect stipulat în documentul redactat la Moscova în data de 19 septembrie 1924, care decidea formarea republicii.
Ludmila Rotari, op. cit., p. 268.
66
Între acestea erau amintite operele lui Ion Creangă, George Coşbuc, "autorii noştri populari". DANCD, şedinţa din
31 octombrie 1924, în MOR, nr. 7, din 7 noiembrie 1924, p. 73. Editura Gubemialli din Odessa a publicat abecedare,
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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timp, deputatul ţărănist constata caracterul oportunist al acestor măsuri aparent binevoitoare faţă de minoritatea română de peste Nistru68 • Teodor Iacobescu menţiona şi apariţia
ziarului Plugarnl Roşu din R.S.S.A. Moldovenească, scris în limba română cu litere chirilice69 •
Deputatul avertiza că această concesie era aparentă; publicaţia sus-amintită respecta tipicul
propagandistic al presei sovietice70 .
Ulterior, curentul favorabil unei limbi "moldoveneşti autohtone" şi-a impus punctul de
vedere71 . S-a decis ca limba literară a tinerei republici să fie bazată pe graiul unor sate transnistrene72. Parlamentarii români, în special cei originari din Basarabia, au reacţionat promt. În
anul 1925, ţărănistul Pan Halippa îşi exprima dezamăgirea faţă de evoluţia învăţământului de
peste Nistru 73 . El concluziona că politica educaţională din republica autonomă nu era diferită
de cea din timpul tarilor ci o continua, având drept scop deznaţionalizarea moldoveni1or74 . În
aceste condiţii, apariţia Postului de Radio Tiraspol nu producea satisfacţie în Parlament. Naţio
nal-ţărănistul Ioan Mitache menţiona că acesta transmite şi emisiuni în limba română, cu scop
pur propagandistic 75 . În aceste condiţii, sintagma "apropiat de noi", referitoare la postul de
radio respectiv suna ca un avertisment76 •
După reluarea relaţiilor diplomatice cu URSS, în 1934, parlamentarii majorităţii guvernamentale au încetat atacurile la adresa vecinului răsăritean. Mai mult, unele voci prezentau
asiduu doar aspectele pozitive ale relaţiilor dintre cele două state, inclusiv din R.A.S.S. Moldovenească. Deputatul naţional-liberal M. Macavescu considera situaţia moldovenilor de dincolo
de Nistru mai bună "din punct de vedere naţional" decât cu 4-5 ani în urmă, superioară faţă de
cea a conaţionalilor din Bulgaria şi Ungaria 77 . Într-adevăr, limba română şi alfabetul latin fuseseră oficializate în diferite republici statale şi autonome din URSS, inclusiv R.A.S.S. Moldovenească78. Parlamentari ai majorităţii au amintit existenţa unor "gazete" din R.S.S.A. Moldo79
venească scrise în limba română, dintre care două cu grafie latină .
Deputatul naţional-liberal M. Macavescu specifica faptul că URSS-ul este singura ţară
care "a permis aceasta" (sic!) 80 . Dacă în cadrul republicilor sovietice din Asia Centrală !aticărţi şi

gazete in limba română pentru cetăţenii moldoveni din Transnistria. Ioan Silviu Nistor, op. cit., p. 62.
DANCD, şedinţa din 31 octombrie 1924, in MOR, nr. 7, din 7 noiembrie 1924, p. 73.
68
Ibidem. În fond, conducerea de la Kremlin urmărea uniformizarea limbii literare române pc ambele maluri ale Nistrului pentru a facilita o eventualii reunire a Basarabiei cu republica transnistreani!. in cadrul URSS. Tamara Cărăuş,
.. Republica Moldova: identităţi false, adevărate sau naţionale? (4) ",in Contrafort, Chişinău, nr. 4-5, aprilie-mai/2002.
69
DANCD, şedinţa din 31 octombrie 1924, in MOR, nr. 7, din 7 noiembrie 1924, p. 73. Doar abecedarcle erau tipărite
cu grafic latină; pentru restul publicaţiilor era utilizat alfabetul chirilic. Ioan Silviu Nistor, op. cit., p. 62.
70
De exemplu, articolele prezentau politica de dcznaţionalizarc din timpul Imperiului Rus in opoziţie cu noul regim sovietic,
care a oferit "dreptate şi libertate". DANCD, şedinţa din 31 octombrie 1924, in MOR, nr. 7, din 7 noiembrie 1924, p. 73.
71
Documentele redactate de bolşevici până in anul 1923, inclusiv cele oficiale, au folosit termenul de ,,români" pentru
a desemna cea mai numeroasă etnie a Basarabiei. Ludmila Rotari, op. cit., p. 274. Vezi Relaţiile româna-sovietice. Documente, voi. 1, 1918-1934, Bucureşti, EE, 1999, passim.
72
Vezi Politica de moldovenizare... , p. 8 şi urm.
73
El constata că in "aşa-zisa (sic!, n.RF]" Republici! Moldovenească nu este nici o şcoală moldovevească, "nici un
rând nu se scrie moldoveneşte". Deputatul nu fAcea publici! sursa, dar considera informaţiile "precise". DANCD,
şedinţa din 30 mai 1925, in MOR, nr. 92, din 2 aprilie 1925, p. 2321.
74
Ibidem.
7
~ El amintea subtil faptul ci! posturile sovietice răspândcsc informaţia "in toate limbile". DAD, şedinţa din 20 februarie
1931, in MOR, nr. 49, din 21 februarie 1931, p. 991. Transnistreanul N.P. Smochină amintea că "staţia de radio de la
Tiraspol [ ... ] serveşte ca mijloc de inlocuire a bisericii". N.P. Smochină, Republica Moldovenească a Sovietelor, Bucureşti, Editura Cartea Românească, f.a., p. 28.
76
Ioan Mitache oferea exemplul ministrului britanic de Externe, care a protestat impotriva folosirii limbii engleze in
emisiunile radio propagandistice ale sovieticilor. DAD, şedinţa din 20 februarie 1931, in MOR, nr. 49, din 21 februarie
1931' p. 991.
77
DAD, şedinţa din 26 noiembrie 1936, în MOR, nr. 5, din 7 ianuarie 1937, p. 67. Reamintim faptul că majoritatea guvernamentali! a considerat Bulgaria şi Ungaria state revizioniste, iar URSS o ţarii prietenă.
78
Ioan Silviu Nistor, op. cit., p. 72.
79
DAD, şedinţa din 26 noiembrie 1936, în MOR, nr. 5, din 7 ianuarie 1937, p. 67.
80
Ibidem, p. 67. Afirmaţia era pur retorică, în condiţiile în care românii din alte state vecine, de exemplu din Iugoslavia, dispuneau de ziare şi reviste tipărite în limba maternă. Gligor Popi, Românii din Banatul iugoslav. /9/8-/94/, Timişoara, Editura de Vest, 1996, p. 210 şi urm.
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nizarea avea ca scop secularizarea societăţii cu puternice tradiţii islamice , în cazul R.A.S.S.
Moldoveneşti schimbarea politicii culturale sovietice putea fi considerată un triumf al ideii
81

naţionale 82 •

În special parlamentarii opoziţiei din dreapta spectrului politic nu erau impresionaţi de
de peste Nistru. Ei considerau că românii transnistreni sunt îndoctrinaţi în continuare în spiritul ~sei unităţii naţionale şi a revendicării ţinuturilor din dreapta Nistrului83 . Încă
din martie 1937 erau semnalate emisiuni ale Postului de Radio Tiraspol în care se făcea
apologia limbii moldoveneşti 85 . Mai mult, deputatul naţional-creştin Octavian Goga86, senatorul M. Manoilescu87 , au prezentat şi o emisiune în cadrul căreia se făcuseră auzite ameninţări la
adresa integrităţii teritoriale a României. Erau cunoscute şi persoanele care prezentau aceste
emisiuni. Naţional-creştinul Iuliu Mumuianu îl amintea ironic pe Ion Halippa, fratele cunoscutului politician ţărănist Pan Halippa88 • Exemplul nu era unul inspirat şi a provocat "zgomot" în
plenul Senatului89 . Unii parlamentari ai majorităţii, adepţi ai apropierii de Uniunea Sovietică,
încercau să diminueze gravitatea acestor semnale de peste Nistru. Naţional-liberalul basarabean
N. Tică asigura că emisiunile sovielice"regretabile" nu afectează opinia publică românească, în
condiţiile lipsei de aparate de recepţie în Basarabia90 .
Putem constata că românii transnistreni au provocat dezbateri interesante În Parlamentul de la Bucureşti. Până la reluarea relaţiilor diplomatice cu URSS-ul, membrii majorităţii au subliniat În general aspectul diplomatic al problemelor respectivei minorităţi sovietice.
După 1934, ei au prezentat doar aspectele pozitive ale realităţilor transnistrene şi au încercat
atenuarea celor negative, pe fondul încercărilor de îmbunătăţire a relaţiilor cu vecinul răsăritean.
Opoziţia a prezentat deschis aceste probleme, graţie avantajului de a nu avea responsabilitate
guvernamentală. Întreg spectrul politic românesc, cu mici excepţii, s-a pronunţat pent111 menţi
nerea graniţei la Nistm. Soluţiile privind îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale românilor
transnistreni erau lăsate În grija autorităţilor sovietice. În viziunea parlamentarilor, România
putea doar să colonizeze refugiaţi transnistreni, sau să monitorizeze indirect acţiunile URSS.
Aspectele referitoare la utilizarea limbii materne şi a grafiei latine, precum şi ale vietii românilor transnistreni În general au cunoscut unele pusee optimiste -anii 1924, 1934- Însă În general
pesimiste, datorită realităfilor politice de peste Nistru.
schimbările

81
82

Politica de moldovenizarc în R.A.S. Moldovenească, Chişinău, 2004, p. 15-16.
Totuşi, existau şi valente pragmatice. Autorităţile sovietice constataseră aspectul nociv al "limbii moldoveneşti", for-

marca unei diferente lingvistice prea mari între cele două maluri ale Nistrului, care ar fi constituit un obstacol în eventualitatea ancxării Basarabiei. Tamara Cărăuş, op. cit.
Conform national-liberalului dizident Al. Procopovici, acestea ar fi fost rezultatele recente ale cercetărilor unui savant polonez. Era vorba despre un anume Iakubowski, iar studiul fusese prezentat la un congres ştiinţific din Varşovia.
DAD, şedinţa din 26 noiembrie 1936, în MOR, nr. 5, din 7 ianuarie 1937, pp. 71-72.
84
Oficial, procesul de revenire la alfabetul chirilic şi la limba "moldovenească" a început în vara anului 1937. Iniţiativa
a aparţinut conducerii de Ia Moscova. Politica de moldovenizare in R.A.S. Moldovenească, Chişinău, 2004, p. 19.
85
Deputatul "georgist" Al. Procopovici amintea o emisiune în care limba română era considerată "străină, burgheză şi
stâlcită[sic!]", spre deosebire de cea "moldovenească, a proletarilor, de pe ambele maluri ale Nistrului". DAD, şedinţa
din 1 martie 1937, în MOR, nr. 37, din 13 martie 1937, p. 1899. Aceste expresii erau tipice propagandei sovietice. Politica de moldovenizare... , p. 19.
86
DAD, şedinţa din 4 decembrie 1936, în MOR, nr. 7, din 16 ianuarie 1937, pp. 132-133.
87
OS, şedinţa din 27 noiembrie 1936, în MOR, nr. 6, din 12 decembrie 1936, p. 93.
88
OS, şedinţa din 18 decembrie 1936, în MOR, nr. 13, din 20 ianuarie 1936, p. 329.
89
OS, şedinţa din 18 decembrie 1936, în MOR, nr. 13, din 20 ianuarie 1936, p. 329. Ion Halippa era un patriot român aflat
Ia Tiraspol într-o postură asemănătoare unui ostatec. Diverşi politicieni au încercat repatrierea lui, fără a reuşi aceasta.
Relaţiile româna-sovietice. Documente. 1935-1941, voi. II, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 2003, p. 53, nota 1.
90
DAD, şedinţa din 4 martie 1937, în MOR, nr. 40, din 17 martie 1937, p. 1900. Totuşi, la nivelul întregii ţări, numărul
posesorilor era mai mare dacât al abonatilor oficiali. Acest fapt era constatat de alt parlamentar al majorităţii, profesorul Dragomir Hurmuzescu. OS, şedinţa din 1O martie 1936, în MOR, nr. 33, din 19 mai 1936, p. 982.
83
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THE ROMANIANS IN TRANSNISTRIA IN THE DEBATES
OF THE ROMANIAN PARLIAMENT (1919-1937)
(Summary)
The presence of a Romanian ethnic majority in Transnistria caused various debates in
the Romanian Parliament. ooThe main problem debated was the social aspect of this Soviet ethnic
groupo Almost the entire Romanian politica! spectrum recognised and accepted the RomanianSoviet border on the Dniester rivero Only the extreme right parliemantarians considered that the
Soviet territorial claims conceming Bassarabia need to be countered by the Romanian claim of
Transnistriao
Between 1919 and 1934, there were some optimistic momentso In 1924 and also in 1934
some Romanian parliamentarians saluted some Soviet reforrns, especially in the field of
educati ono After 1934, the moment of the diplomatic relationship resumption between Romania
and USSR, the majority MP presented mainly the positive aspects of the Romanians from
USSRO The right-wing opposition straight presented the negative problems, thanks to the
advantage of not having govemment responsibilityo
The majority of the Romanian MP-ies considered that the problems of their compatriots
from the Soviet Socialist Autonomuos Republic must be resolved by the Soviet authoritieso The
Romanian solutions were only the Society of Nations monitoring or the colonisation of Romanian ethincs from USSRO Those ideas were stopped by lhe realities of the years 1939-19400
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S. GOROVEI

DIALOG EPISTOLAR ARTUR GOROVEI- CONSTANTIN GANE
Născut la Botoşani la 27 martie 1885 şi mort la 13 mai 1962\ în închisoarea de la Aiudunde executa o condamnare de 25 de ani şi unde şi-a găsit locul de veci într-o groapă comună,
Constantin Gane este, azi, un om şi un autor cu totul ieşit din orizontul atenţiei publice. Nu am
auzit să i se fi închinat vreo cercetare specială - deşi viaţa şi opera lui merită cu prisosinţă un
asemenea efort - şi nu ştiu dacă în oraşul baştinei sale vreo stradă îi poartă numele. Dintre multele cărţi tipărite în decurs de vreo trei decenii şi jumătate, doar Trecute vieţi de Doamne şi
Domniţe s-a mai bucurat de câteva reeditări postbelice (nici una, însă, cu adnotările şi completările care s-ar fi cuvenit ... )2 • Între familiile noastre au existat relaţii amicale, întemeiate pe
acelea (multiple) de rudenie; erau înrudiri destul de îndepărtate, e drept, dar pe care oamenii
bunei societăţi de atunci le ţineau în seamă, se bucurau de desluşirea lor şi le puneau în valoare
în ocazii potrivite. În împrejurările cunoscute, de după Al Doilea Război Mondial, aceste relaţii
s-au destrămat. Abia la începutul anului 1969, printr-o rudă comună din familia Stamati-Ciurea, am intrat în legătură cu Gheorghe Gane 3 , unul dintre nepoţii de frate ai lui C. Gane. Atunci
s-a produs şi prima evocare a acestuia, la şapte ani de la tragica sa moarte în temnita de la Aiud: a
fost un mic articol, publicat în ziarul botoşănean Clopotul (cu inevitabilele tăieturi operate de
4
redacţie în virtutea ... lipsei de spatiu), în primăvara anului 1969 , în urma căruia şi Gh. Gane a
5
putut colabora la un volum închinat lui Eminescu .
Prin 1970-1971, am văzut rămăşitele arhivei lui C. Gane într-un garaj din Bucureşti.
Importantă era mai ales arhiva lui genealogică, rânduită pe familii. Am preluat atunci pachetul
cu fişe privind familia Ciudin, urmând să-mi fie predat şi restul. Gh. Gane însuşi mi-a transmis
(prin familia C. Odobescu) câteva dosare cu hârtii diverse, înaintea plecării sale în Germania.
Restul a rămas în garajul care le adăpostea cine ştie de când. Mai târziu, când am întrebat de
soarta lor, mi s-a răspuns că nu li se mai ştia de urmă ...
Cât despre biblioteca lui C. Gane, ea a cunoscut soarta pe care noua clasă culturală a rezervat-o cărţilor. Unele volume cu autografullui C. Gane şi cu însemnări ale acestuia am regă
sit în biblioteca Institutului de Istorie şi Arheologie ,,A.D. Xenopol" din laşi (îmi amintesc de o
colecţie a revistei Ioan Neculce. Buletinul Muzeului Municipal/aşi, cu semnătura sa şi cu însemnări, glumeţe uneori, pe marginea foilor).
Scrisorile pe care le găzduieşte acum Acta Moldaviae Septentrionalis reprezintă o parte
(probabil cea mai mare) a dialogului epistolar dintre Artur Gorovei şi Constantin Gane. Dintre
cele 11 scrisori, opt fac parte din Arhiva Gorovei de la Fălticeni, şi anume: patru (nr. 1, 3, 4 şi 6)
au fost integrate de destinatarul însuşi în volumul intitulat Acta Gorovei. Cercetări despre familie (Corespondentă), iar patru (nr. 2, 5, 7 şi 9) mi-au fost dăruite, în vara anului 1970, de reDată comunicată de nepotul său de frate, Gheorghe Ganc, in scrisoarea din 14 ianuarie 1969. În fişa biografică publiani mai târziu tot de Gh. Gane, Biographisches Lexikon zur Geschichte Sudosteuropas, Il, MUnchen, 1976,
pp. 6--7, decesul este fixat in aprilie 1962.
2
lntâmplător, am aflat că s-a mai reeditat şi volumul Amărâte şi vesele vieţi de jupânese şi cucoane, in 2006, la editura bucureşteană Gheorghe Marin Speteanu, dar nu am reuşit să-I văd.
1
Gheorghe Ganc, fiul inginerului Gheorghe Gane şi al Elenei Morariu-Andrcevici (nepoată, după tată, a mitropolitului
Silvestru al Bucovinei şi strănepoată, după mamă, a poetului Constantin Stamati, "Lebăda Basarabiei"), s-a născut la
Bucureşti la 18 februarie 1925, a plecat in Germania in 1972 şi a murit la MUnchen la 23 aprilie 2008 - cf. Buletinul
Institutului Român de Genealogie şi Heraldică "Sever Zotta ", X. 2008, 7-9, p. 15.
4
Ştefan S. Gorovci, .,Constantin Gane", in Clopotul, an. XXV, nr. 2509, 10 mai 1969, p. 3 (rubrica "Profiluri"). Ulterior:
idem, "Un autor şi o carte", in Almanahul "Convorbiri Literare", Iaşi, 1986, pp. 51-53 (trunchiat); idem, "Constantin Gane (1885-/962)", in ArhGen, III (VIII), 1996, 3-4, pp. 27-30.
5
Gh. Gane, " Un proiect din 1914 de comemorare la Botoşani a poetului M Eminescu", in Zilele M Eminescu. Sesiune de
comunicări ştiinţifice cu prilejul comemorării a 80 de ani de la moartea poetului, Botoşani, 1969, pp. 62-{;8. Mulţu
mesc d-lui Dan Prodan pentru ajutorul acordat in regăsirea acestui articol.
1

cată câţiva
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gretatul Gheorghe Gane6 • Celelalte trei (nr. 8, 10 şi 11) s-au aflat în volumele de corespondenţă
generală a lui Artur Gorovei', vândute Bibliotecii Academiei Române, unde le-am cercetat în
anii '70.
Din aceste scrisori, se vede că dialogul epistolar a fost ceva mai amplu, întrucât sunt
menţionate unele piese care nu au mai ajuns până la noi. Astfel, este menţionată (nr. 5) o scrisoare
a lui A. Gorovei către C. Gane, datată 15 ianuarie 1934, care a însoţit un arbore genealogie tipărit
al familiei Gorovei. Două scrisori, câte una de la fiecare, au avut în vedere, în primele luni ale
anului 1938, publicarea amintirilor lui Vasile Grigorescu (nr. 9). A mai existat o scrisoare a lui
Gorovei, prin care cerea restituirea manuscrisului acestor amintiri şi anunta trimiterea unor documente, probabil în primele două luni ale anului 1939 (nr. 10). În fine, a trebuit să existe încă
o scrisoare a aceluiaşi, după martie 1939, pentru a confirma sau infirma primirea manuscrisului. În total, putem aproxima existenta a 16 epistole, din care s-au păstrat Il.
În transcriere, am păstrat gratiile specifice şi nu am desfăcut unele prescurtări uzuale,
precum "Dl", "nr.", "sec.", etc.

C.GANE
AVOCAT
Bucureşti,

9 iulie 1928

Stimate D[ omnu ]le Gorovei,
Mi se pare c-am mai fost odată în corespondenţă pentru nu ştiu ce chestiune de istorie
sau genealogie şi-mi permit a reveni din nou pentru a vă ruga să-mi indicati oarecare lămuriri
asupra familiei Dv, care mă interesează.
În 1811, pare-mi-se, Ion Canano s-a însurat cu Maria Holban, răsbunica mea. Aceasta era
fata lui Vasile Holban şi a Catrinei Gorovei. Dar a cui fată era Catrina? A lui Miron Gorovei şi
a Aniţei ? Iar Anita cine era ? Fata cui [?] Şi de asemeni al cui fiu era Miron Gorovei ?
Dacă ştii aceste amănunte şi nu te supără să mi le comunici, ti-aşi fi îndatorat. De asemeni, dacă ai cumva vreo cunoştinţă despre familia Soroceanu din jud. Botoşani. O Sevastia
Soroceanu a luat pe Dumitrachi Gane prin anii 1818. Era fata lui Gheorghe Soroceanu şi a Catrinei Bantăş. Dar al cui fiu era Gheorghe Soroceanu8 ?
Iată atâtea întrebări de care aşi fi mâhnit dacă te-aşi supăra cu ele. Iar dacă nu, aştept
răspunsul cu plăcere.
Al D-tale îndatorat,
C. Gane
Str. Enei 14. Bucureşti
6

După ce, în februarie 1969, îmi trimisese la Fălticeni copii dactilografiate ale primelor trei scrisori. Scrisorile acestea,

împreună

cu cele către Ion Chclcca şi una destinată lui Ion Simionescu, au fost hărăzite unui volum de Mărturiifăltice
nene, pc care în 1972 îl pregătea pentru tipar Maria Luiza Ungureanu (editoarea corespondentei lui Artur Gorovei).
Volumul proiectat nu a mai apărut şi nu cunosc nici soarta materialelor adunate. Despre acest volum am aflat o singură
menţiune în publicatiile ultimilor ani: Vasile Gh. Popa, Letopisetfălticenean. Ultima etapă, Galaţi, 2011, p. 12 (scrisoare din 4 iunie 1972) şi 26 (însemnare din 18 iulie 1972). Din acelaşi vechi articol, am desprins anterior scrisorile
adresate profesorului Chelcca: Ştefan S. Gorovei, .,Scrisori către Ion Chelcea··, în Anuarol Muzeului Etnografic al
Moldovei, IV, 2004, pp. 303-306.
7
Scrisoare 8 se află în volumul2 (nr. 233), iar scrisorile 10 şi Il se află în volumul9 (nr. 36 şi 47).
8
Despre familia Soroceanu, v. Eugen D. Neculau, Sate pe Jijia de Sus, ediţie îngrijită de Marcel Lutic, lll, Răzeşii, laşi,
Institutul Român de Genealogie şi Heraldică "Sever Zotta", 2010, pp. 373-377. Pitarul Gheorghe Soroceanu era fiul lui
Ioniţă Soroccanu şi a avut trei fete: Savasta (căsătorită cu spătarul D. Gane), Balaşa şi Mărioara (ibidem, p. 377).
Aceasta din urmă este, desigur, una şi aceeaşi persoană cu Marghioala Soroceanu, soţia lui Manolache Cristea, menţio
nată în scrisoarea Nr. 2.
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2
AR TUR GOROVEI
AVOCAT
Fălticeni,

11 iulie 1928

Stimate Domnule Gane,
Cu plăcere mă pun la dispoziţia Dv, pentru a vă da relaţiile ce-mi cereţi.
Catrina, soţia lui Vasile Holban - după cât ştiu eu - era fata lui Miron Gorovei şi a Aniţei.
La 1789, Aniţa Gorovei face o dieată în care dispune pentru fiică-sa Maria Ioniţă
Gherghel şi aminteşte şi de fiul ei Gheorghe, mort în 1789, dar Aniţa mai dispune ca: "alţii din
fiii mei să nu se amestece", ceea ce însemnează că mai avea şi alţi copii. În adevăr, mai are un
fiu Gheorghe, căsătorit cu fata lui Gavril Brăescul9 , care are o fată căsătorită cu Toader Carp 10 ,
ftori jicnicer, şi o fată Paraschiva.
În documentele mele, găsesc pe Catrina Goroveiasa, care la 1820 era văduvă şi locuia în
Botoşani, şi din faptul că în nişte hotămicii vine în contact cu Gheorghe Gorovei şi că locuia în
Botoşani, eu am aproape certitudinea că era fiica lui Miron Gorovei. Aniţa Goroveiasa, la
1789, nu o pomeneşte pe Catrina, dar spunând: "alţii din fiii mei", evident că nu se referă numai la Paraschiva.
Dacă la 1811 Ion Canano s-a însurat cu Maria, fata Catrinei Gorovei, desigur Catrina
era măritată la 1789; poate că datele ce le veţi fi având Dv vor ajuta la descurcarea acestei probleme.
Miron Gorovei era fiul lui Gligoraş Gorovei 11 şi acesta al lui Vasile Gorovei, uricarul.
Dar, pentru ca să puteţi urmări oarecare genealogii, iată un arbor de familie al Goroveeştilor,
ramura din Moldova. Zic "ramura din Moldova", pentru că în Ardeal mai este o familie Gorovei, care, venită tot din Maramureş, de unde suntem şi noi, s-a ungarizat prin 1650 12 • Cunosc
pe unii dintre ei personal, şi unii stau în Budapesta şi spun ei că sunt rude cu mine.
Despre familia Soroceanu, în documentele mele am puţine informaţii. (De materialul
tipărit nu m-am ocupat).
La Il dec[embrie] 1824, Dima Theodor (tatăl actorului Teodor Teodorini şi cumnat cu
bunicul meu Ioan Gorovei), jălueşte Domnului că la 1818 a luat în arendă, de la Marghioala,
fiica răposatului pitar Gh. Soroceanu, moşia Dămileni, din ţinutul Dorohoiului, şi Marghioala
era soţia lui Manolache Cristea, mort la 1824. Documentul acesta e publicat de mine, în ultimul
număr din Arhivele Olteniei, în articolul "Teodor Teodorini" 13 •
Dacă aţi voi să-mi comunicaţi şi mie datele ce aveţi despre Maria Holban şi Catrina
Goroveiasa, mi-aţi face o mare îndatorire.
În volumul Dv ,,Pe aripa vremei" 14 (iertaţi-mă, dar tare mă supără pe mine muntenismele
Gheorghe Gorovei, căsătorit cu Catrina Gavril Brăescu, nu era jiul, ci tată/lui Miron Gorovei (m. circa 1758), ctitorul
bisericii de lemn din satul Brăeşti. De altfel, în scrisoarea următoare (v. aici Nr. 5), Artur Gorovei corectează el însuşi

9

această afirmaţie.

Ascendent direct al lui P.P. Carp- cf. C. Gane, P.P. Carp şi rolul său in istoria politică a României, l, Bucureşti,
1936, p. 64. V. şi T. Codrescu, III, 1934,7, p. 110.
11
V. supra, nota 9.
12
Originea familiei Gorove(i) din Transilvania şi Ungaria (azi, cu reprezentanti şi în SUA) şi legătura ei cu familia din
România sunt cu totul neclare. Coborârea Goroveilor moldoveni din Maramureş este o târzie "tradiţie" familială;
începuturile documentate se află, la stărşitul secolului al XVI-lea, în Bărgăoani (Neamt). Cei din Transilvania erau
armeni (armeano-catolici).
13
Documentul din Il decembrie 1824 a fost publicat de Artur Gorovei, "Teodor Teodorini. Documente şi informaţii
despre el şi familia lui (l)", în Arhivele Olteniei, VII, 1928,37-38, pp. 188-189. Lucrarea întreagă a apărut în patru numere din această revistă: VII, 1928,37-38, pp. 185-215; VII, 1928, 39-40, pp. 400-412; VIII, 1929,41-42, pp. 43~1;
VIII, 1929,43-44, pp. 255-263.
14
C. Gane, Pe aripa vremii, Bucureşti, 1923, este o interesantă şi vioaie reconstituire a vieţii familiei Gane, de la străwww.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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ce aţi adoptat: d'aia, p'asta etc.), vorbiţi de Ciurea. Nu-i ştiţi numele; era Tudurachi, frate cu
Ileana = Chiriac Borş, străbunica mea de pe mamă. Vă trimet un arbor al familiei Ciurea. Pe
nevasta Cavalerului Stamati n-o chema Maria, ci Ecaterina.
Ruxanda Văsescu 15 nu era botoşăneancă; era fata căminarului Ioniţă Grigoriu, din Folticeni; Ruxanda era soră cu mama mamei mele, cu Catinca = Iancu Borş. Vă trimet şi arborul
acestei familii, ca să vedeţi cam ce înrudire este între mine şi Dv, de pe familiile Ciurea şi Grigoriu.
Grigoriu s-a numit la început Văsescu, nume pe care l-a reluat Alecu Văsescu din Botoşani, după 1859.
Casa în care locuiesc eu, în Folticeni 16, este acea în care a copilării Nicu Gane, de la care am cumpărat-o eu, în 1910 17 • Nicu Gane era văr primar cu mama mea 18 • Am restaurat casa,
dar am păstrat[-o] aidoma cum era la 1843, când a fost clădită. Păreţii de lemn i-am înlocuit
numai cu ziduri de cărămidă, pe aceleaşi temelii.
Dacă pot să vă mai fiu folositor cu ceva informaţii, sunt bucuros la dispoziţia Dv.
Primiţi, vă rog, distinsele mele salutări.
Artur Gorovei
[P. S.] Dacă mi-aţi complecta ceea ce
despre înaintaşii Dv, v-aş rămânea îndatorat.

ştiţi

despre

urmaşii

lui Miron Gorovei, în special

3
C. GANE

AVOCAT
Bucureşti,

15 iulie 1928

Stimate D[omnu]le Gorovei,
Îţi mulţumesc din inimă pentru scrisoare şi buna voinţă ce ai avut de a-mi răspunde atât
de curând.
Datele ce-mi dai sunt foarte preţioase. Cunoşteam unele din ele, dar nu pe toate. În deosebi îţi mulţumesc pentru îndreptările ce-mi faci în cartea mea ,,Pe aripa vremii", carte, de altfel,
plină de erori, când e vorba mai cu seamă de generaţiile sec. al XIX[-le]a, care, fiind mai apropiate, le-am controlat mai puţin, având încredere în ce auzisem de pe la rude, în loc de-a cerceta documentele.
Interesant de asemenea faptul că pe Văseşti îi chema Grigoriu. N-am ştiut lucrul acesta.
Casa lui Matei 19 Gane o cunosc. Am şi fost acum câţiva ani să-ţi fac o vizită, însă nenorocul nu
moşii cei mai îndepărtaţi până la bunicii autorului, pc baza documentelor cunoscute până atunci. Ulterior, C. Ganc a
revenit asupra unora dintre concluziile acestei cărţi privind începuturile familiei şi legătura cu boierii numiti Găncscu
(C. Ganc, .. Ştiri noi despre Toader şi Gavril Gănescu ··, în Arhiva Românească, VIII, 1942, pp. 197-246 şi IX/2, 1944,
pp. 397--417); pentru aceeaşi chestiune, v. şi Marcel Lutic, .. Două neamuri străvechi: Gănescu şi Stravici '", în ArhGen, III
(VIII), 1996, 3--4, pp. 175-184. Pentru istoria familiei în secolul al XIX-lea, v. Mihai-RI!.zvan Ungureanu, ,.Găneştii
secolului XIX- câteva desluşiri biografice'", în ArhGen, III (VIII), 1996, 1-2, pp. 193-223; idem, .. Averile familiei
Gane (prima jumătate a secolului XIX)'", în RIS, 1, 1996, pp. 395--436. Despre ultimele generaţii ale familiei Gane:
Gheorghe Gane, .. Câteva însemnări despre familia Gane '", în ArhGen, 1 (VI), 1994, 3--4, p. 105.
15
Mama lui Nicu Gane, soră cu Alccu Văsescu, întemeietorul ramurii de la Botoşani a acestei familii.
16
Pentru istoria casei, v. Artur Gorovei, .. Casa din Folticeni a lui Nicu Gane '",în Cetatea Moldovei, anul IV, voi. IX,
nr. 6, iunie 1943, pp. 312-319; Ştefan S. Gorovei, .. Amintirile unei case ... '", în Ateneu, VI, 1969, 12 (65), p. 12; idem,
Cusa Gane-Gorovei din Fălticeni '",în Suceuvu. Anuarul Muzeului Judeţean, IX, 1982, pp. 393--407.
· De fapt, casa a fost cumpărată la 5 noiembrie 1909. Artur Gorovei şi familia sa locuiau acolo (cu chirie) încă din 1906.
1
" Maria Gorovei (1836-1898), mama lui Artur Gorovei, era fiica banului Iancu Borş şi a Catincăi Grigoriu-Văsescu,
sora Ruxandci Ganc. O altă înrudire se va realiza prin căsătoria lui Artur Gorovei cu vara de gradul doi a lui Nicu
Ganc, Elena Văsescu (1872-1918), fiica lui Iorgu Văscscu (văr primar al Ruxandei Gane).
19
Numele Matei este scris deasupra numelui Enacachi, tăiat cu o linie.
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

Stefan S. Gorovel, Dilllog epistolar Artur Gorovei- Constantin Gane

229

m-a ajutar să te pot găsi acasă.
Despre Maria Canano şi Holbăneşti găsiţi multe în Iorga, Studii şi documente, voi. XXII
şi unele în voi. XVI. Iancu Canano, fiul lui Şerban şi a[l] Bălaşei Sturdza (sora lui Sandu
Sturza V.v.) şi nepot lui Gheorghe Canano şi a[l] Mariei Calimachi (sora lui Ion V.v.) şi-a făcut
studiile la Viena şi Berlin şi-1 găsiţi cu amănunte pe acea vreme în Iorga, Acte şi fragmente.
Apoi în preajma căsătoriei şi după, în voi. 22 mai sus indicat, văduva lui în voi. 16, copiii în
ultima publicaţie a d-lui Ghibănescu, "Amintirile Mariei Hartular" (Convorbiri Literare,
1926-1927l 1•
Spiţa ar fi, în linia mea directă, următoarea22 :
Constantin Canano Ciobanu, vei postelnic 1680, = Tofana ... -+ Gheorghe Canano, t
prin 1760 (jicnicer), = fata lui Dumitraşcu armaş, = Maria Callimachi -+ Şerban = Bălaşa
Sturdza -+ Ion = Maria Holban -+ Constantin = Agripina Grecianu -+ Constanta = Ştefan
Gane -+Constantin Gane.
Dacă vă interesează o spiţă mai complectă a neamului Canano v-o pot da. De asemenea,
găsiţi multe asupra acestui neam în Iorga (Doc. fam. Callimachi etc., etc.) şi interesante sunt
amintirile fraţilor Bacheville23 , foşti ofiţeri de-ai lui Napoleon, exilaţi de Ludovic al XVIII[le]a şi pripăşiţi în Moldova în 1817. Unul din ei a fost "dascal" (el scrie pe franţuzeşte
"cascalo") al lui Şerban Canano, fiul mai mare al lui Ion şi a[!] Mariei (frate cu bunicul) şi
istoriseşte multe şi interesante lucruri despre viaţa la ţară din acele vremuri. Am volumul în
original, dar găsiţi şi extrase tot în veşnicul Iorga, ,Jst. rom. prin călători", ultimul volum 24 •
Rămân al O-voastre recunoscător,
0

C. Gane

4
Bucureşti,

26.VII.l928

Stimate D[omnu]Ie Gorovei,
Îmi pare nespus de rău că, răsfoind printre toate hârtiile mele, nu e chip să mai dau de
spiţa neamului Canano alcătuită de mine 25 . Îţi promit însă că imediat ce voi găsi-o, îţi voi
comunica-o. Monografia Botoşani/ar (la care a fost vorba cândva să colaborăm 26 ) o am. A
Fălticenilor poate mi-o trimiteţi când va fi gata27 •
Cu cele mai bune sentimente,
Al D-voastră,
C. Gane
(Ilustrată cu reproducerea tabloului lui Costin Petrescu, Vizita M. S. Regelui la Plevna).

°Cuvânt corectat în căutat(?!).

2

Istoria vieJii mele, de Elena Hartular (născută Plitos), a fost publicată de Gh. Ghibăncscu în Convorbiri Literare,
cum urmează: 58,1926, pp. 729-745,841-855, 915-933; 60, 1927, pp. 112-123, 297-312; 61, 1928, pp. 69-78,
301-308. În anul 1927, redactor al revistei era C. Gane.
22
Pentru economic de spaţiu, transcriu această spiţă în linie orizontală, şi nu în verticală, cum e în scrisoarea lui C. Gane.
23
V. nota următoare.
24
Despre fraţii Bacheville, v. N. Iorga, Istoria românilor prin călători, ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de
Adrian Anghelescu, Bucureşti, 1981, pp. 463--464 (aici numele este scris Bascheville !). O evocare recentă: Jean-Michel
Cantacuzene, .. Quand la Moldavie servait d'a.sile politique aux freres Bacheville ex-officiers de Napoleon", în Biblos,
17-18, laşi, 2005-2006, pp. 30--37.
2
s Pentru genealogia familiei Canano, v. şi Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, XIV (Şendricenii-Dorohot), Huşi, 1925,
pp. LXX-LXXVI.
26
Nu cunosc amănunte despre această proiectată colaborare în vederea alcătuirii monografiei Botoşanilor.
27
Monografia oraşului Botoşani a apărut în 1926; Folticenii. Cercetări istorice asupra oraşului a apărut în 1938.
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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5
Fălticeni,

23 febr[ uarie] 1934

Stimate Domnule Gane,
O scrisoare a mea, din 15 ianuar, v-a căutat în strada Enei, unde ştiam că locuiţi, şi mi sa restituit 28, cu indicarea că v-aţi mutat fără adresă. Amicul Lambrino29 nu v-o ştia; la tribunal
nu este un tablou mai recent al avocaţilor din Bucureşti; între abonaţii Ia telefon nu v-am găsit;
în fine, Dl Al. Gane30 mi-a dat noua Dv adresă.
Vă căutam ca să vă trimet un arbore genealogie al familiei mele, alcătuit pe bază de date
sigure, din documente 31 •
Mi-aţi scris cândva că răsbunica Dv, Maria Holban, era fata lui Vasile Holban şi a Catrinei Gorovei. În tabloul alăturat, veţi vedea că Miron Gorovei, fiul lui Gheorghiţă, a fost însurat
cu Aniţa lzmană, din Sauceniţa; dacă Miron a avut o fată Maria, căsătorită cu Holban32 , nu ştiu.
În biserica din Buda-Mică, jud. Dorohoiu, biserică holbănească, pe o carte este următoarea inscripţie: "1789 ghenar 20, într-o sâmbătă, au răposat postelnicul Gheorghie Gorovei"33 • Cine să
fie acest Gheorghe Gorovei ? Să fie fiul lui Miron 34 ? Puteţi face o apropiere cu Holbăneştii, în
a cărora biserică se găseşte cartea cu această notiţă.
Dacă aţi descoperit ceva, în chestia aceasta, vă rog comunicaţi-mi şi mie.
Din cele ce vorbiţi desrsre Grigore Gane, că ar fi avut zestre o vie, presupun că nu cu5
noaşteţi foaia lui de zestre din 6 maiu 1827, în care i se dă moşia Paşcani, din jud. laşi, "ce sau numit din vechi Sârbii, iar acum se numeşte Zahorna", moşie mare: 2000 stânjeni lăţimea şi
700 lărgimea; 20.000 lei bani gata; 12 pogoane vie lucrătoare la Odobeşti, "ce sunt tot într-o
ogradă cu viile surorei sale Smaranda" (sora Anastasiei) şi altele.
Scrisoarea din 15 ianuarie 1934 nu este cunoscută, nu s-a păstrat între hârtiilc rămase la Fălticcni; c posibil să fi fost
destinatarului, după cum e posibil să se fi pierdut sau distrus.
29
Alexandru Lambrino (1888-1958), proprietar la Valea Glodului, bun prieten al lui Artur Gorovci şi al fiului său,
Sorin A. Gorovci. Pentru familie - cf. Mihai Dim. Sturdza, ..În jurul genealogiei familiei Lambrino ", in In honorem Paul
Cemovodeanu, Violcta Barbu edita, Bucureşti, 1998, p. 456, tabelul 2.
30
Alexandru Gane, unul dintre cei trei fii ai lui Nicu Gane, magistrat, a fost preşedintele Consiliului Legislativ şi preşedinte al
Curţii de Casaţie. Scrisoarea lui Artur Gorovei către acesta, din 2 februarie 1934, se păstrează la Biblioteca Academiei
Române, sub cota S 50/XXIX. În post-seriptum: "0 scrisoare ce am adresat D[ornnu]lui C. Gane, in strada Enei, mi-a fost
rcstituită cu menţiune că s-a mutat. Nu-i ştiţi noua adresă ? V reu să-i comunic ceva cu privire la familia Ganc, chestiuni de
care se interesează".
31
Este vorba, fhră îndoială, de genealogia tipărită, pe care avem, astfel, posibilitatea s-o datăm foarte precis. La 2 ianuarie
1934, Gorovci scria despre spiţa lucrată "din nou, utilizând ultimele documente ce am descoperit", cu precizarea "spiţa
de astăzi[ ... ] am s-o şi tipăresc, dar ca un provizorat" (Al. Bardicru, "Preocupări genealogice la Artur Gorovei ··,in Clopotul
din 26 octombrie 1969); la 31 ianuarie 1934, Gh. T. Kirileanu mulţumea pentru "spiţa genealogică a familiei Gorovei",
privind-o "ca un omagiu adus strămoşilor'' de A. Gorovci la implinirea vârstei de 70 de ani (Scrisori către Artur Gorovei,
ediţie îngrijită şi introducere de Maria Luiza Ungureanu, Bucureşti, 1970, p. 196). Deci, această spiţă - care a fost trimisă
tuturor membrilor familiei, precum şi tuturor celor care ar fi putut face completări şi corectări - s-a tipărit in cursul lunii
Ianuarie 1934 (a fost reprodusă, apoi, şi de Gh. Ghibănescu în revista Theodor Codrescu, III, 1934, 7, p. IlO). Până la ca,
Gorovci alcătuise multe variante, începând de pe la 1895 (un arbore genealogie in care e trecut doar fiul Mircea, născut in
1894), până in 1926, când a injghebat forma "predcfinitivă" (ef. Al. Bardicru, "Cu privire la Artur Gorovei ", in Clopotul din
19 ianuarie 1969). Dar nici varianta tipărită nu a rămas definitivă: in Istoria familiei Gorovei, la care a lucrat până in preajma
plecării la Bucureşti (decembrie 1950), unde avea să moară la 19/20 martie 1951, a completat-o şi a corectat-o in multe locuri.
32
Confuzie incxplicabilă, după cum se vede din context !
33
1. Caproşu şi E. Chiaburu, Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei. Un corpus editat de -, II,
laşi, 2008, p. 475 (după D. Furtună, .,Însemnări din biserici", in Rl, V, 1918,4-5, p. 92). Însemnarea a fost ~cută de
Vasile Holban- ef. şi C. Bobulescu, "Neamul Holbăneştilor cu al episcopului Gherasim Clipa Barbovschi (/796I803-/826) şi arhimandritul Sofronie Barbovschi predicatorul (f /850)", in Revista Societăţii Jstorico-Arheologice
Bisericeşti din Chişinău, XIX, 1929, p. 23.
34
În adevăr, postelnicul Gheorghe Gorovci era fiul lui Miron; a murit ~ră urmaşi. Catrina Goroveiasa, din Botoşani,
menţionată in scrisoarea Nr. 2, era, probabil, văduva lui.
35
Urmează data ,,5 febr. 1828", tăiată cu două linii.
2
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Cunoaşteţi

acest document ?
În Arhiva Statului din Iaşi (Tr. 1765, S. III, dosar 241, f. 32, 33), se găseşte că la 1836
iulie 20 s-a născut Savastiţa, fiica lui Enacache şi a Zoiţei Gane şi s-a botezat de post[elnicul]
Matei Gane în biserica din Ciumuleşti; la 1838 noemb[rie] 16 s-a născut fiul Matei, botezat de
post[elnicul] Matei Gane tot în Ciumuleşti; la 1839 dec[embrie] 26 s-a născut fiica Anastasia,
botezată tot la biserica din Ciumuleşti, de Anastasia născută Ciurea.
Vă trimet două broşuri ale mele, din care una vă poate interesa mai de aproape36 •
Primiţi, vă rog, cele mai distinse salutări.
Artur Gorovei

6
Bucureşti,

46 Calea Griviţei
1 martie 1934

Stimate D[omnu]le Gorovei,
Am primit cu plăcere scrisoarea Dv şi vă mulţumesc în deosebi pentru trimiterea prea
interesantelor Dv broşuri.
Mă întrebaţi de unde ştiu că Maria Canano, născută Holban, era fata Catrinei Gorovei.
Îmi îngăduiţi a vă răspunde că o ştiam de la Dv, dintr-o scrisoare cu data de 11 iulie 1928 37 , din
care citez: "Catrina, soţia lui Vasile Holban- după cât ştiu eu- era fata lui Miron Gorovei şi a
Aniţei". Totuşi lucrurile nu stau astfel. Maria Ion Canano era fiica lui Vasile Holban şi a Catrinei Gherghel. Mama acesteia din urmă era Maria Ghergheloaia, născută Gorovei, fiica lui Miron
şătrar şi a Aniţei Izmană. În arborele genealogie al Goroveilor, pe care mi l-aţi trimis, Dv aţi
trecut pe această Maria 1. Gherghef (fiica lui Miron Gorovei şi a Aniţei), însă spuneţi de ea c-a
avut o fată măritată cuC. Manoli din Botoşani. O fi, însă a avut şi pe Catrina, măritată cu Vasile Holban, astfel că ea a fost bunica străbunicii mele Maria Canano. Despre aceste, vă puteţi
informa în N. Iorga: Studii şi documente, v[ol]. XXII, pp. 270 [şi] urrn., precum şi excelenta
broşură a părintelui C. Bobulescu: Neamul Holbăneştilor (Chişinău 1929)38 , pp. 46 [şi] urm.
Cât despre Gheorghe Gorovei postelnicul, răpozat la 20 ghenar 1789, pe care l-aţi găsit
însemnat în cartea de la biserica din Buda-Mică, el este fratele Mariei Gherghel (deci fiul lui
Miron), iar însemnarea morţii lui într-o biserică holbănească atestă tocmai faptul că era frate cu
mama Mariei Holban.
Foaia de zestre a nevestei lui Grigore Gane nu o cunoşteam şi v-aşi mulţumi dacă mi-aţi
putea indica unde o pot afla.
În ce priveşte anii de naştere a copiilor lui Enacachi şi ai Zoiţei Gane, ei sunt cunoscuţi
din însemnarea bătrânu1ui pe marginea manuscrisului său "Călătoria me la munte", aflător la
Academia Română (dacă n-o fi acum la Moscova).
Tot ce scrieţi în broşura "Contribuţii la istoria literară"39 este extrem de interesant. Nu
credeţi că hrisovul citat de Dv la p. 12 jos, cel din 29 ianuarie 1838, de la Muzeul Fălticeni, ar
conţine documente de moşii interesante pentru mine ?
La p. 27 scrieţi: "Această casă (a D-voastre) este construită de Matei Gane pe locul din
Strada Mare a oraşului, în faţa uneia mai mici, pe care a cumpărat-o în 1836 de la paharnicul
36
Este vorba de .. Contribu{ii la istoria literară", în ARMSL, seria III, tomul VI ( 1931-1932), mcm. 9, Bucureşti, 1933, în
care cea mai mare parte (pp. 7-41) priveşte familia Gane ("una vă poate interesa mai de aproape") şi, foarte probabil,
de .. Ierotheiu episcopul Huşi/or", înARMSL, seria III, tomul VI (1931-1932), mem. Il, Bucureşti, 1934 (disponibilă încă
din ianuarie 1934, după cum se vede dintr-o scrisoare a lui G. T. Kirileanu, Scrisori către Artur Gorovei, p. 196, nr. III).
37
Aici, scrisoarea Nr.l.
38
Cf. supra, nota 30.
39
Cf. supra, nota 33.
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Iordachi Grigoriu, fratele căminarului Ioniţă (viitorul său socru)".
De unde aveţi Dv această informaţie ? Eu găsesc printre documentele mele (originale,
fireşte) un act din 1832, mai 24 zile, din care reiesă că această casă a fost cumpărată de Ia
Ilânca Lascar de către Constantin Grigoriu, în numele şi pentru serdarului [sic] Ion Gâţă. Fost-a
ea în urmă răscumpărată iar de Iordachi Grigoriu, sau e vorba poate de altă casă în documentul
meu ? V -aşi fi recunoscător dacă mi-aţi răspunde şi Ia această întrebare. Vă trimit documentul
în copie spre orientarea D-voastre.
D-Ie Gorovei, m-au înebunit ,,Amintirile Părintelui Catihetuf' din Petiea. Vă rog cu
insistenţă să vorbiţi cât mai curând cu cineva din Petiea, cu învăţătorul, cu popa, cu dascalul, cu
cine o fi, pentru a-mi copia acel manuscris şi a mi-I trimite aici. Doresc să-I public într-o revistă bucureşteană. Voi plăti, fireşte, costul copiatului şi de aceia ar fi bine să ştiu câte pagini are
şi cât mi se va cere de pagină copiată. În caz că amintirile din anii din urmă lipsesc de interes,
poate să le lăsăm la o parte. Vă rog să nu neglijaţi a-mi da un răspuns în această chestiune, pe
care-I aştept cu nerăbdare.
Primiţi, vă rog, asigurarea perfectei mele consideraţiuni.
Al Dv, C. Gane
46 Griviţei, Bucureşti

7
Fălliceni,

8 martie 1934

Stimate Domnule Gane,
Vă mulţumesc pentru informaţiile ce-mi daţi 40 ; desigur că Maria Canano este străbunica
Dv de pe mamă41 ; în arborul din cartea Dv nu găsesc ascendenta aceasta.

Foaea de zestre a lui Grigore Gane o am eu, în original, şi-mi fac o deosebită plăcere să
v-o dăruiesc, întrucât vă interesează personal şi la Dv va sta bine42 •
În privinţa casei astăzi a mea, iată ce pot să vă spun.
Matei Gane a mai avut o casă în Folticeni, în care Ia 1854 se mută şcoala domnească,
plătindu-i o chirie de 80 galbeni pe an (Arhiva Statului Iaşi, Ministerul de Interne, dosar 40306
bis, fila 533); pe care o vinde în 1858 (idem, dosar 1169, fila 580).
Eu spun că Matei Gane a cumpărat casa în 1836 de la lordachi Grigoriu, tatăl socrului
meu Iorgu Văsescu; actul Dv vorbeşte de Costandin Grigoriu, care era frate cu Iordache şi cu
căminarul Ioniţă43 , socrul lui Matei Gane.
Actul Dv vorbeşte de o casă în uliţa mare, care are dimensiuni: 37 stânjeni curmezişul şi
23 lungul, sau 82 şi 51 metri de astăzi, pe când casa mea are 54 şi 36 metri dimensiunile. Nu
putem presupune că Matei ar fi vândut câte o porţiune de loc în curmeziş şi în lung. Megieşiile
pe care le dă actul Dv eu nu le cunosc; o familie Lupu a existat Ia noi, rudă cu Morţuneştii, dar
nu ştiu să fi avut casă în Folticeni.
Apoi un argument puternic: vânzarea se face cu aprobarea căminarului Tudurache Ciurea,
ca proprietar care primea besmăn; or, partea târgului unde este casa mea nu a fost proprietatea
lui Ciurea, ci a lui Cantacuzino (dacă nu cumva a altuia); Ciurea avea moşia Tâmpeştii, din
40

V. scrisoarea Nr.6.
Mama lui C. Gane era Constanta Canano (v. scrisoarea Nr. 3). Familia Canano s-a stins.
Nu cunosc actualul loc de păstrare a acestui document.
43
Cei trei fraţi Grigoriu, menţionaţi şi de paharnicul Sion (Costandin Sion, Arhondologia Moldovei. Amintiri şi note
contimporane. Boierii moldoveni, text ales şi stabilit, glosar şi indice de Rodica Rotaru, prefaţă de Mircea Anghelescu,
postfaţă, note şi comentarii de Ştefan S. Gorovei, Bucureşti, 1973, p. 62). Costache Grigoriu- Văsescu a fost ascendentul
unei ramuri ale cărei urme s-au pierdut. Artur Gorovei a consacrat şi familiei Văsescu un studiu genealogie, destul de
amplu, aflat încă în manuscris,
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care a intrat o parte în raza Folticenilor, şi hotarul moşiei lui Ciurea este cu circa 100 metri mai
în jos de casa mea.
Desigur, este vorba de altă casă, în documentul Dv.
În ceea ce priveşte pe Miron Gorovei, am să vă pun pe urma unor documente, din care
cred că veţi scoate informaţii preţioase.
Miron a fost proprietar în Brăeşti, lângă Leorda; acolo, în Brăeşti, a Îacut el biserica, la 1745,
cum arată pisania şi inscripţiile de pe multe cărţi din biserică. Eu am fost la Dl Toplicescu44 , la
Brăeşti, şi l-am rugat să-mi permită să citesc documentele moşiei. El mi-a spus că pe toate le-a
dat Dlui Saint-Georges45 , cel cu muzeul. Am încercat să dau de urma lui. E în Bucureşti. Mi s-a
spus că l-aş găsi la Muzeul municipal. La 16 februar, anul acesta, l-am căutat la acel muzeu, dar
acolo nici nu i se cunoaşte numele. Dacă puteţi să-I descoperiţi, poate v-ar pune la dispoziţie
documentele. Dacă le copiaţi, sau luaţi note de pe ele, aş avea putinţa să le cunosc şi eu la Dv.
Uitam ceva.
Mă întrebaţi de unde am eu informaţia că ar fi cumpărat Matei Gane case de la Iordache
Grigoriu.
Între documentele rămase de la socrul meu Iorgu Văsescu, este un brulion: "Izvod de
averea rămasă a răpos[atului] paharnic Iordache Grigoriu, care trebue regularisită.-1836", în
care este acest condeiu:
"Lei 4.518 o păreche de case vândute Dsale comis Matei Gane la anul 1836, bez 19 galbeni daţi la bezmănul târgului şi se mai cer 5 galbeni".
Pentru Amintirile părintelui Catihetut 6 să aveţi puţină răbdare. Manuscrisul este la
" 1. Toplicescu, militar de carieră, era ginerele lui Costache Ghcleme (m. 1906); acesta era fiul comisului Ioan Ghcleme
(m. 1838) şi nepotul postelnicului Diamandi Gclimcn; încă din 1810, acesta din urmă locuia la Brăcşti (Gh. Ghibănescu,
Surele şi izvoade, XVII, laşi, 1927, p. 57). Se ştie că partea din Brăcşti stăpânită de familia Ghclcmc fucsc a Gorovcicştilor,
dar nu se ştie in ce mod a trecut in stăpânirea lui Diamandi Ghclimcn. În tot cazul, nu prin căsătorie, întrucât sotia
acestuia din urmă era născută Daric de la Ghcrmăncşti (Ibidem, pp. 158 şi 217; v. şi introducerea, p. LXIII).
Artur Gorovci a făcut diligcntc serioase pentru cercetarea documentelor moşiei Brăicşti (v. şi scrisoarea Nr. 8),
însă fără nici un rezultat. Amănunte se află şi in corespondenta cu Gh. T. Kirileanu, Scrisori către Arlur Gorovei, pp.
196-198, nr. III, 112 şi 114, scrisori din 31 ianuarie, 21 martie şi 7 mai 1934; in cea de-a doua scrie: "Mai dil.unăzi mam întâlnit cu C. Gane de la care am aflat adresa lui St.George[s] şi rămâne acum să ne intelegem pentru o întâlnire
când să-mi arate documentele moşiei Brăcşti-Dorohoi ca să-i cer să copiez acele în care c vorba despre Miron Gorovci.
Dl. Ganc s-a apărat zicând că nu poate face asemenea copii( ... )". Întreruperea abruptă a scrisorii, în editia din 1970,
nu ne lasă putinta de a afla mai mult. La 7 mai 1934 (p. 198, nr. 114): "am văzut pc St. Gcorge[s] şi l-am întrebat de
documentele cu Gorovci. Mi-a răspuns că ti-a scris că nu arc asemenea documente".
45
Alexandru Saint-Georges (1886-1954), botoşăncan de origine şi militar de carieră, colcctionar pasionat de mărturii
istorice, cu care a întemeiat un muzeu, cunoscut sub numele său; după război, colectiile acestui muzeu au fost împrăş
tiate; documentele - la care fac referire scrisorile de mai sus - au ajuns la Biblioteca Centrală de Stat, în cadrul aşa
numitelor ColecJii speciale, păstrându-şi, însă, individualitatea de fond Sainr-Georges. Inventarierea lor nu a mai fost
realizată. Ca ofiter la Bârlad, Alexandru Saint-Georges a fost unul dintre intemeietorii revistei Miron Cos/in (19131919), care s-a bucurat recent de o frumoasil. reeditare anastatică (două volume, 2006-2008). Prin mama sa, Eugenia
Botez, se înrudea cu sotia lui Artur Gorovei, a cărei bunicii rnatemil. aparţinea aceleiaşi familii. Despre Alexandru
Saint-Gcorges şi familia sa: Mihai Sorin Ril.dulescu, .. O genealogie a familiei Saint-Georges (Sânjorz) ",în Istoria ca
lectură a lumii. Profesorului Alexandru Zub la împlinirea vârslei de 60 de ani, volum coordonat de Gabriel Bădărău,
Leonid Boicu şi Lucian Nastasă, Iaşi, 1994, pp. 641---M7.
46
Este vorba de Amin/iri din vieaJa Economului Vasi/ie Grigorescu, Sravrofor, scrise în 1912. Părintele Carihe/UI
(1831-1922), cumi se spunea, profesor la Gimnaziul ,,Aiccu Donici" din Fălticeni încă de la infiintarea sa, în 1870, a
lăsat aceste amintiri, care au făcut oarecare vâlvă Ia comunicarea găsirii lor, întrucât aduceau unele precizări în problema catiherului "venal şi vi!ios" pe care-I descrie Creangă în Aminlirile sale. Pc tema "catihctului de la fabrica de popi
din Folticeni", s-a iscat o adevărată polemică: Mihai Lupescu a sustinut (în revista Ion Creangă, VII, 1914, p. 290) că
părintele Vasile Grigorescu este identic cu catihetul lui Creangă, pe baza unor informatii furnizate chiar de preotul
profesor; Artur Gorovei, în trei articole - două în Lumea, din 7 şi 30 octombrie 1931, altul în Convorbiri Lilerare, 64,
1931, pp. 872-874- a sustinut că respectivul catihet este un anume iconom N. Conta, dovedit documentar la Fălticeni
în 1853. Unele precizări a adus, apoi, N. Ţimiraş (în Adevărul din 27 februarie 1932), care, însă, în argumentarea sa, se
bazase pe o lectură greşită (Scrisori către Artur Gorovei, p. 189, de la Gh. T. Kirileanu, din 25 aprilie 1934: "i-am
dovedit greşeala citirii şi a semnăturii, care nu era a lui Creangă"). În fine, Lucian Predescu (,.În cheslia catihetului din
Fălticeni", în Floare de foc, nr. 9 din 5 martie 1932) a afirmat că"!. Conta din 1853, al d-lui A. Gorovei [ ... ] n-arc nici
o legătură cu catihctullui Creangă".
În timpul acestei polemici, Artur Gorovei a descoperit la şcoala din Petia manuscrisul amintirilor lui Vasile
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mine

şi

mâne sau poimâne va fi complet copiat pentru tipar. Am interesat pe protoiereul judeţului nostru, om cult, care a intervenit la parohiile din judeţ să contribuie la tipărirea volumului,
lucrare cu care m-am însărcinat eu. Pe după Paşti, cred că va începe tipăritul şi veţi avea un
exemplar. Mie mi-au făcut delicii manuscrisul acesta, naiv dacă voiţi, dar care cuprinde multe
şi variate frumuseţi, şi isvoare pentru cunoaşterea unei pături a societăţii noastre, de care nimeni nu s-a ocupat.
Nu pot să nu vă satisfac dorinţa de a avea o copie de pe documentul din 29 ghenar 1838.
Vă rog numai să-mi daţi răgaz să-I copiez; trebuie să-I copiez eu singur, că nu am pe nimeni
care să citească slova veche, şi nici vreun dactilograf căruia să-i dictez. Şi chiar dacă aş recurge
la serviciile aceluia care are un biurou de copiat, ar trebui să mă sinucid; e un jidan care nu ştie
româneşte şi scrie într-un mod care te enervează, te scoate din sărite.
Îmi pare rău că nu v-am ştiut adresa, când am fost la Bucureşti; aş fi venit să vă văd. Nu
l-am găsit acasă nici pe Dl Alex. Gane, care mi-a dat adresa Dv.
De credeţi că aş putea să vă fiu folositor pentru alte informaţii, sunt cu toată mulţămirea
la dispoziţia Dv.
Primiţi, vă rog, cele mai distinse salutări.
Artur Gorovei

8
Bucureşti,

13 martie 19 34
46, Calea Griviţei

Stimate D[ornnu]le Gorovei,
pentru actul de zestre al Anastasiei Botezatul, care mi-a făcut o foarte
Am şi eu o frumuşică colecţie de acte găneşti, pe care nădăjduesc că la vreo
viitoare venire a O-voastre prin Bucureşti o veţi putea vedea, dacă-mi faceţi cinstea să mă vizitaţi.
Pe Al. Saint-Georges îl puteţi găsi la adresa lui: Str. Romană No. 55. El a dăruit- cu oarecari
Mii de

mulţumiri

deosebită plăcere.

Grigorescu. În Catihetullui Ion Creangă (în Adevărol Literar şi Artistic, din 24 aprilie 1932), el ajungea la concluzia
că "preotul Vasile Grigorescu n-a fost catihetul lui Creangă" (cf. şi scrisoarea lui Kirilcanu, loc. cit., scrisă a doua zi
după apariţia articolului).
Cercetările ulterioare au dat dreptate lui Artur Gorovei, deşi Creangă 1-a avut profesor şi pc Vasile Grigorescu.
Anume, în septembrie 1854, acesta a fost numit .,suplcnt" la şcoala de catihcţi din Fălticcni (Gh. Ungureanu, Ion
Creangă. Documente, Bucureşti, 1964, p. XXXVI), înfiinţată în 1845 şi deschisă în 1847, şi unde Neculai Conta a
funcţionat ca profesor (catihet) din 1851 până în 1856, când postul respectiv a revenit lui Grigorescu (ibidem, p.
XXXV). Or, Creangă s-a înscris la .,fabrica de popi" la 27 noiembrie 1854 (ibidem, p. XXXVIII) şi, după cum arată
documentele, la clasa 1 (a lui Creangă), cursurile erau predate - cu o singură excepţie - de ,.suplcnt" (ibidem, p.
XXXIX). Adcvcrinţa de absolvire a clasei 1, datând din 29 august 1855, e semnată de .,Iconom N. Conta, catihet" şi de
"Vasilie Grigorescu, suplent" (ibidem, p. 94). Prin urmare, .,părintele catihetul" nu informasc greşit atunci când povestisc lui Mihai Lupescu despre elevul său Creangă; mai apoi, însă, de teama de a nu fi identificat cu catihctul blamat de
Creangă, n-a mai amintit acest episod în amintirile sale ! Concluzia: Vasile Grigorescu a fost, la Fălticeni, profesorul
lui Creangă, dar nu catihetu//ui. Cf. şi G. Ursu, .. Un profesor a/lui Ion Creangă la Folticeni: Părintele Vasile Grigorescu catihetu/", în Convorbiri Literare, LXXV, 1942,5--6, pp. 324-332.
Amintirile s-au publicat întâi în nr. 15 şi 16, din ianuarie 1938, ale revistei Sânzana (v. nota următoare). Din scrisoarea Nr. 8, se vede că, odată cu încetarea apariţiei revistei, manuscrisul a rămas la C. Gane, care 1-a înapoiat lui
Gorovei abia în martie 1938 (scrisorile Nr. 10 şi 11). În formă integrală, aceste amintiri au fost editate la Bârlad, în
1941, tot de Artur Gorovei, în Biblioteca .. Păstorul Tutovei" a Asociaţiei Preoţilor din Judeţul Tutova (cf. şi scrisoarea
lui Gh. T. Kirilcanu din 30 martie 1942, în Scrisori către Artur Gorovei, p. 214). În cuvântul introductiv, Artur Gorovei aminteşte publicarea parţială în revista Sânzana a lui C. Gane, .,în care a apărut începutul, în două numere, şi s-ar fi
tipărit şi restul, dacă revista nu ar fi fost oprită de a se mai tipări": Econom Stavrofor Vasile Grigorescu, Amintiri, cu
un cuvânt introductiv de Artur Gorovei, Bârlad, 1941, p. 5 (la p. 4, despre controversa privind identitatea catihetului).
Aici, referirea la monografia Folticenii este rodul unei confuzii evidente: C. Gane luase cunoştinţă de aceste Amintiri
din lucrarea lui Artur Gorovei, Contribuţii la istoria literară (v. mai sus, scrisoarea Nr. 6), unde sunt reproduse patru
fragmente în legătură cu Matei Gane şi Nicu Gane.
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scopuri, care văd că nu s-au împlinit - întreaga lui colecţie Fundaţiunii Principele Nicolae sau
Mircea, nu mai ştiu cum o chiamă, de pe strada Latină. Însă cred că documentele nu fac parte din
danie şi trebuie să se afle la el, printre zeci de mii de acte, toate necitite şi neclasate. Aşa încât eu
nu m-aşi bizui să le cercetez, fiind prea ocupat cu altă lucrare ce fac acum. Totuşi, îl voi căuta zilele
aceste pentru a-i arăta dorinţa O-voastre, şi cred c-ar fi bine să-i scriţi şi Dv câteva cuvinte.
Evident că actul ce posed relativ la casa lui Matei Gane din Fălticeni nu poate fi privitor
la casa O-voastre şi iau tălmăcirile Dv drept bune.
Sunt foarte nerăbdător să citesc Amintirile părintelui Catihetul. Sper că nu mă veţi uita,
după Paşte, când vor apărea în volum.
Primiţi încă o dată mulţumirile mele şi expresiunea distinsei mele consideraţiuni.
C. Gane

9
Fălticeni,

5 april 938

Stimate Domnule Gane,
V-am răspuns la scrisoarea Dv, în privinţa manuscrisului preotului Grigorescu, rugândumi-I trimiteţi. Este vorba să-I tipărească Protopopia.
Nu ştiu dacă locuiţi la foasta administraţie a revistei "Sânzana'"' 7, unde v-am scris; dacă
nu locuiţi acolo, probabil că s-a rătăcit scrisoarea, de vreme ce nu am primit manuscrisul.
Acum vă scriu la redacţia "Cuvântului'"' 8 , pe care-I citesc regulat, şi mai cu samă delicioasele
Dv "Acum o sută de ani"49 •
Primiţi, vă rog, distinsele mele salutări.
Artur Gorovei
vă să

10
Bucureşti,

2.III.l939

Stimate D[omnu]le Gorovei,
Rugasem pe Dan Văsescu 50 să-ţi aducă manuscrisul astă-vară la Folticeni, dar a plecat
fără a mă înştiinţa şi astfel el a rămas Ia mine până acum. Ţi-I trimit cu rugămintea de a mă
ierta că lipseşte începutul, dar au rămas foile probabil la tipografie şi nu mai pot da de ele. Nici
din colecţia Sânzienei n-am mai găsit decât Nor. (sic !) 16 din 9.1.38, unde am publicat partea a
doua a manuscrisului, pe care o alătur aci. Pentru început deci (vreo 15 file), poate aveţi Dv.
No. 15 din colecţia Sânzienei, sau atunci puneţi pe cineva să copieze textul după original, care
bănuiesc că e în posesia D-Voastre.
Vă mulţumesc anticipat pentru actele ce voiţi a-mi trimite şi vă rog să credeţi în
sentimentele mele cele mai bune.
C. Gane
Revistă editată de C. Gane şi despre care nu se cunosc prea multe amănunte. În primăvara anului 1938, apariţia ei a

47

fost
48
49

suspendată.

Ca membru al

mişcării

legionare, C. Gane a fost internat, în 1938, în

°

5

lagărul

de la Miercurea Ciuc.

Cartă postală adresată Domnului 1 Const. Gane 1 Redacţia ziarului .. Cuvântul" 1 Bucureşti 1 Calea Victoriei 48-50.
Unele dintre foiletoanele publicate sub acest titlu fuseseră deja adunate în două volume, tipărite în 1935 şi 1937.
Fiu al lui Petru Văsescu ( 1879-1945), fratele Elenei Gorovei. A fost căsătorit cu o nepoată de fiică a lui Nicu Ganc,

Maria Tulbure.
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11
Bucureşti,

28.111.1939

Stimate D[omnu]le Gorovei,
Ţi-am trimis acum vreo 2-3 săptămâni manuscrisul cerut, cu scuzele mele pentru întârziere. Cum însă îl dădusem unui om să-1 expedieze recomandat, iar acesta nu mi-a înapoiat recipisa, dispărând cu suma de 500 lei ce-i dădusem pentru plata abonamentului la telefon, pe care
n-a făcut-o - vin să vă rog să aveţi bunătatea a-mi răspunde dacă aţi primit manuscrisul, pentru
a proceda în consecinţă în caz negativ.
Cu cele mai bune sentimente,
C. Gane

DIALOGUE EPISTOLAIRE
ARTHUR GOROVEI- CONSTANTIN GANE
(Resume)
Les Il lettres publiees dans cet article refletent l'amitie qui liait deux personnalites de la
vie culturelle roumaine de l'Entre-Deux-Guerres, le folkloriste Arthur Gorovei (1864-1951) et
l' ecrivain Constantin Gane (1885-1962). Attaches, tous les deux, â 1'histoire, ils suivaient passionnement leurs recherches genealogiques, pour mieux connaître l'histoire des familles moldaves et la vie familiale d'autrefois. Les lettres temoignent de cet interet et de cette passion.
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Gheorghe 1. FLORESCU

MEMORIILE LUI N. IORGA,
ÎNTRE AIDE-MEMOIRE ŞI DOCUMENT (1)
"Cine poate şi cine ştie e dator să prefacă in slove trainice inima, gândul şi amintirea unui timp,
ce trăieşte cu mai multă conştiinfă in acest fericit ales. Nu poate fi vorba, prin urmare, de falsa ruşine de
a vorbi despre sine însuşi; aceasta e un lucru secundar, pe lângă cel de căpetenie, care e păstrarea unuia
din chipurile in care a trăit omenirea, pentru ca urmaşii să se lumineze şi să invefe ".

N. Iorga, Memorii, în Sămănătorul, 29 iunie 1903

După ce a fost mai întâi o taină proprie cugetătorului, memorialistica a devenit, în cazul
lui N. Iorga, un dialog permanent cu sine şi în egală măsură cu ceilalţi, pe care şi 1-a asumat în
timp ca pe o chemare, cu sensul de aducere-aminte sau de refugiu izbăvitor, dar şi cu o semnificaţie documentară inconfundabilă. Implicat în fel de fel de obligaţii şi îndeletniciri curente,
care îl absorbeau uneori până la uitarea de sine, el se abandona, deopotrivă, în anumite momente ale zilei - ca o nevoie expiatorie -, circumspecţiei de a consemna o faptă, un gest, un gând, o
afinnaţie sau o impresie ale cuiva, întrucât multe dintre ele aveau o semnificaţie distinctă, pentru a desluşi, odată, ceva. Sau pentru a se confia pe sine, altcuiva ori sieşi.
Scrierile de acest gen, tratate în mod diferenţiat de-a lungul anilor, s-au impus, treptat,
ca o categorie literară distinctă, dar şi ca un document de epocă, mai ales după unele contexte
temporale care au influenţat sau au modificat evoluţia intrinsecă şi de durată a unei societăţi
umane. Treptat, memorialistica s-a afirmat ca o mărturisire cu caracter autobiografic sau ca o
sursă informaţională, atât prin însemnarea faptică sau evenimenţială, cu valoare de referinţă,
cât şi prin scriitura în sine, ca specie literară. Lucrările rememorative- amintirile, jurnalele zilnice, descrierile de epocă sau notaţiile problematizante etc. - au depăşit de mult caracterul de
alegaţie picturală, salonardă, de odinioară, transformându-se în demersuri care reconstituie şi explică un moment anume, dincolo de semnificaţia în sine şi impactul temporar, adeseori efemer.
Aşa cum s-a recunoscut, nu o dată, declanşarea Primului Război Mondial a generat o atmosferă
de ebuliţie memorialistică, întrucât mulţi contemporani au realizat că "evenimentul" pus în scenă în Europa, în vara anului 1914, va impune un prag nou, dar şi un capitol distinct în evoluţia
generală a umanităţii.
Nu puţini au fost cei care au decis a-şi consemna trăirile proprii, consideraţiile privitoare
Ia diferite evenimente zilnice etc., în contextul declanşării conflictului armat intrat în istorie ca
Marele Război. Convingerea generală era aceea că pentru Europa, în primul rând, sîarşitul acestuia va marca un altfel de început, din varii considerente. Conştientă de sensul şi de profunzimea schimbărilor atrase după sine de o confruntare militară atât de complexă, Regina Maria a
decis a-şi nota, începând cu intrarea României în acel război, impresiile zilnice sub forma unui
jurnal1. Generalul Radu R. Rosetti, care proceda mai de mult aşa, va recunoaşte că, observând
starea de spirit care domina diplomaţia europeană în vara anului 1914, "mi-am dat astfel seamă
de seriozitatea situaţiunii din tot cursul lunii iulie (stil nou) şi am văzut zi de zi cum ne apropiem de izbucnirea războiului. De altfel Brătianu, pe care-I vedeam zilnic, era convins că nu se
va împiedica această izbucnire" 2 • Take Ionescu, la rândulsău, adică un cunoscător avizat al di-

1

Maria, Regina României, Povestea vietii mele, Vol. III, Ediţia a IV-a, <laşi>, Editura Moldova, <1996>, p. 6; Idem,

i'n.semnări zilnice (decembrie 1918-decembrie 1919), Vol. 1, Traducere de Valentina Costache, Sanda Racoviceanu,
Îngrijire de ediţie, Introducere şi Note de Vasile Arimia, Bucureşti, Editura Albatros, 1996; Vezi şi Gheorghe 1. Florescu,

Meridianele clipei. Lecturi. Portrete. Teme, Iaşi, Editura Timpul, 2005, pp. 159-183.
General Radu R. Rosetti, Mărturisiri (1914-1919), Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de Maria Georgescu, Buwww.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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plomaţiei

europene a epocii, se arăta convins că războiul abia început va determina o desprindere situaţională de trecutul apropiat, observând că "mai întâi o să fie o reînviere a urii dintre
naţiuni", iar "în al doilea rănd, va fi o mişcare precipitată spre ideile de extremă stângă, spre
acelea numite socialiste". Următoarea prefacere, lesne de anticipat, era acea "cascadă a tronurilor", cu care se va încheia- prevestea el - o eră apusă. Ultima profeţie, care nu avea nimic
oracular în ea, privea tot bătrânul continent, acolo unde se decidea încă viitorul lumii moderne,
adică aceea prin care atrăgea atenţia contemporanilor săi asupra unui fapt devenit deja o realitate acceptată de Conferinţa de Pace din 1919. "Războiul acesta, observa ilustrul diplomat, va
grăbi cu 50 de ani înălţarea Republicii Statelor Unite", considerând că această redimensionare
temporală, intervenită în noul concert diplomatic internaţional, "era cea mai interesantă experienţă pe care omenirea a întreprins-o vreodată" 3 . Generalul Al. Averescu, implicat, nemijlocit,
în participarea României la Primul Război Mondial, s-a referit şi el, în ipostaza de memorialist,
la momentul declanşării evenimentului avut în vedere. Continuându-1 parcă pe Take Ionescu, el
nota: "Iulie 1914 ... Care lună din cele ce s-au scurs în şirul veacurilor a adus asupra omenirii
atâta speranţă, atâta jale, atâtea înălţări şi atâtea prăbuşiri? ... [ ... ] Ca nişte frunze în vijelie s-au
risipit vorbele irosite 40 de ani şi clădirea ridicată cu atâta trudă s-a dovedit cu temelie de nisip.
[ ... ] Mai bine de 4 ani omenirea întreagă avea să sângereze prin toate vinele, lăsând ca oasele
fiilor celor mai aleşi să înălbească văile şi dealurile, pentru ca o fărâmă de dreptate să se facă
pe pământ. S-au prăbuşit imperii milenare cu stăpânitori trufaşi şi au ridicat fruntea spre soare
cei de secole asupriţi. Sângele nu a fost zadarnic vărsat"4 .
Primul Război Mondial i-a determinat pe mulţi dintre cei interesaţi în vreun fel de viitorul României şi al lumii, în general, să recurgă la consemnarea evenimentelor anilor 1914-1918,
convinşi fiind că acestea vor atrage după ele abandonarea mentalităţii cu care priviseră ei Europa
şi nu numai, până atunci. Memorialiştii acelor vremuri - Alexandru Marghiloman, Take Ionescu,
Al. Averescu, N. Iorga, Al. Vaida Voevod, Constantin Argetoianu, 1. G. Duca, Gheorghe Gh.
Mârzescu, Radu R. Rosetti, Sabina Cantacuzino, Sextil Puşcariu, Grigore L. Trancu-Iaşi, Stelian
Popescu, Mihail Manoilescu, l.C. Filitti, Eugeniu Arthur Buhman şi alţii - au rezervat intervalului în care s-a consumat acea experienţă considerată irepetabilă atunci o atenţie aparte, conşti
enţi de faptul că erau martorii unui răstimp unic, ce prefata un nou stadiu evolutiv al umanităţii.
Din nefericire, nu şi-au consemnat gândurile zilnice Regele Ferdinand, Ion 1. C. Brătianu, VintiJă Brătianu, Constantin Angelescu, Nicolae Titulescu şi multe alte personalităţi politice ale
vremn.
Între cei care şi-au notat gândurile şi simţămintele provocate de intervalul 1914-1918 s-a
numărat, aşa cum era de aşteptat, şi N. Iorga. Şi nu oricum. Prefaţându-şi, în 1931, Memoriile,
el preciza că însemnările din primii ani de război, adică acelea de dinainte de 16 mai 1917, nu
le mai avea, atrăgând însă atenţia asupra faptului că "în ele se va vedea - dacă vor fi recuperate cum ideia unităţii naţionale m-a preocupat toată viaţa pe un timp când ea era socotită de oportuniştii cari triumfă astăzi ca o nebunie. Se va vedea cum, în Iulie 1914, am fost cel dintâiu
care, printr-un articol tipărit în <<Universul>>, am strigat: <<Nu cu Austro-Ungaria>>!" 5 .
"Strigătul" acela, care nu era o atenţionare conjuncturală, precipitată, ca orice avertisment venit
brusc, de undeva, sugera un gând întors pe toate părţile, care justifica însemnările sale zilnice.
Aşadar, N. Iorga a fost unul dintre cei care şi-au notat, încă de dinaintea începutului Primului
Război Mondial, impresiile despre evenimentele care au prefaţat modificările post-1918. Dar,
spre deosebire de cei mai mulţi memorialişti ai timpului, el se afirmase deja, mai de mult, ca
cureşti,

Editura Modelism, 1997, p. 49.
Take Ionescu, Amintiri. Discursuri pentru România Mare, Ediţie îngrijită, cuvânt înainte şi note de Nocolae Şerban
Tanaşoea, Bucureşti, Editura Fundaţiei PRO, 2005, p. 49.
4
Mareşa! Alexandru Averescu, Notiţe zilnice din răsboi. 1914-1918, Bucureşti, "Rotativa S. A. R. "Institut de Arte
Grafice şi Editură, 1938, pp. 1-2.
'N. Iorga, Memorii, Voi. 1-iu, <Bucureşti>, Editura "Naţională" S. Ciomei, <1931>, p. 7; Voi. VI, 1939, Bucureşti,
Editura "Naţională" S. Ciomei, 1939, p. 18. Vezi şi 1. G. Duca, Amintiri politice, Voi. 1, MUnchen, Jon Dumitru-Verlag,
1981,p.47.
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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unul care judeca evoluţia ţării sale şi a lumii din perspectiva aceluia care privea fiecare zi ca pe
o componentă a unei succesiuni ce nu devenea vizibilă decât celor iniţiaţi a privi astfel curgerea vremu.

*
Lucrările de acest gen au cunoscut, în anii care au prefaţat evenimentele declanşate în
iulie 1914 şi în cei patru ani care au urmat- dar şi mai târziu, bineînţeles -, o adevărată eflorescenţă, iar mulţi dintre autorii lor au provenit nu numaidecât din rândul acelora cu pasiunea
scrisului, ci şi dintre cei interesaţi de noua evoluţie a devenirii europene. Dacă mai înainte memorialistica nu se afirmase ca o propensiune sau o preocupare specială a scriitorului şi a intelectualului român, în general, izbucnirea războiului şi apoi intrarea României în conflictul care
va depăşi graniţele Europei au determinat o adevărată modă a jurnalelor şi amintirilor, care vor
fi publicate mai târziu şi se vor impune ca documente sau ca adjuvante informaţionale numaidecât necesare pentru elucidarea evenimentelor avute în vedere. N. Iorga- el însuşi memorialistnota, la Il septembrie 1918, că, întâlnindu-1 pe Regele Ferdinand, acesta i-a vorbit despre "Memoriile Regelui Carol", căruia îi reproşa că "partea inedită, scrisă microscopic, are doar ştiri
despre vreme, etc. Se spune: <<Am vorbit politică cu X>> (dar nu e). Cu privire la unii dintre
oamenii politici, doritori de războiu alături de Înţelegere, aprecierile sunt deosebit de aspre,
chiar brutale. Astfel Filipescu, Take Ionescu" 6 . Un an mai târziu, consemna, ca pe o informaţie
ce trebuia numaidecât reţinută, că "Duiliu Zamfirescu anunţă că va publica notele despre răz
boiu ale lui Averescu" 7. La 17 mai 1927 nota că "Memoriile lui Marghiloman au apărut. Interesante pentru cele două războaie, dar îmbâcsite de anecdote proaste şi de patente minciuni. Omul
îl asculta pe oricine îl credea. E o jale să-I vezi în acest costum de casă ... Argetoianu e indignat. [ ... ] Argetoianu e hotărât să răspundă. Şi ştirile despre mine sunt falşe. Niciodată n-am pus
condiţii de şefie lui Maniu, cum i-ar fi spus-o lui Marghiloman Coltor, niciodată n-am întemeiat
un partid pentru <<naţionalizări>> şi <<socializări>>, niciodată n-am tratat public - <<betement>> sau ba, pe Regele de <<paravan al liberalilor>>. Am tăcut la intrusiunea lui Averescu
în 1920 şi la căderea lui Take Ionescu, fiindcă n-aveam niciun rost să interviu, într-o situaţie
pierdută, pentru o ultimă paradă" 8 • Al. Tzigara-Samurcaş, la rândulsău, îl atenţiona pe N. Iorga
pentru faptul că publica în Neamul Românesc ceea ce scrisese Al. Marghiloman în Note Politice,
despre el, recurgând la adaosuri şi falsificări 9 • Editarea Notelor Politice ale lui Marghiloman sa transformat în epocă într-un adevărat "caz", asupra căruia s-au rostit, imediat sau mai târziu,
diferiţi contemporani nemulţumiţi de imixtiunile operate de îngrijitorii textului publicat. Constantin Kiriţescu, de pildă, referindu-se la însemnările zilnice ale fostului lider conservator, semnala lipsa de "delicateţe" afişată de "executorii testamentari ai lui Marghiloman" 10 •
La 9 aprilie I935, N. Iorga nota că "văd volumul III din Amintirile Reginei Maria. Mă
pomeneşte pentru cântecele de Anul Nou şi pentru conversaţia privitoare la armistiţiu a <<copilărosului>> gentleman <<labric>> şi <<eratic>>. De sigur printr-o corectare ulterioară, se îndoieşte cât timp îi va ţinea <<favoarea>> pe lângă <<marele om>>. Acţiunea mea apare ca hotărâtă de voinţa Reginei. Se subliniază colaborarea la foaia mea. Nu e mult şi e aşa de loial!" 11 •
Asupra acestor consemnări lapidare, retinute cu intenţia de a fi reluate cândva într-un
volum de memorii, Iorga nu a mai revenit, din păcate. Dar, dincolo de caracterul lor de reacţii

N. Iorga, op. cit., Voi. II, <Bucureşti>, Editura "Naţională" S. Ciomei, <1931>, p. 65.
Ibidem, p. 264.
Idcm, op. cit., Voi. V, <Bucureşti>, <1932>, p. 212.
9
Al. Tzigara-Samurcaş, Notele lui Marghiloman falsificate de Neamul Românesc, în Memori, Il, (1910-/9/8), Ediţie
critică de Ioan Şerb şi Florica Şerb, Prefaţă de Dan Grigorescu, Bucureşti, Editura "Grai şi suflet" - Cultura Naţională",
1999, pp. 190-191. Vezi şi Al. Tzigara-Samurcaş, Memoriile lui A. Marghi/oman, în Memorii, Il, pp. 174-178; Stclian
Ncagoc, Notă asupra edi{iei, în Alexandru Marghiloman, Note Politice, Volumul II, Ediţie şi indice de Stelian Neagoe,
Bucureşti, Editura Machiavelli, 1994, pp. 5-8.
1
Constantin Kiriţcscu, Portrete, Bucureşti, EŞE, 1985, p. 258.
11
N. Iorga, Memorii. Sinuciderea partidelor (/932-8), Voi. VII, Bucureşti, 1939, p. 241.
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circumstantiale, ele ne dezvăluie detalii importante despre acela care le avansase şi care era, el
însuşi, atunci, un diarist în vogă. Indiferent de ceea ce oferea, ca aducere-aminte pentru "povestea vieţii" cuiva, N. Iorga era foarte atent faţă de ceea ce îl privea în mod direct pe el însuşi, cu
atât mai mult cu cât referirile în cauză, chiar sumare şi fugitive, aparţineau fostei Regine a României, între anii 1914 şi 1927. El a citit, neîndoielnic, Povestea vieţii mele, ca autor, el însuşi,
de "poveşti" asemănătoare. Înainte de toate, însă, era curios să afle când şi în ce ipostaze fusese
"pomenit" de Regina Maria, pe care o cunoscuse destul de bine şi nu numai în împrejurări solemne ori oficiale. Privilegiul de a fi menţionat de o suverană într-o lucrare în care erau avute
în vedere individualităţile unui timp anume nu era considerat de memorialistul la care ne referim ca un fapt lipsit de importanţă. Parcurând Povestea vieţii mele, N. Iorga a fost foarte atent
asupra notaţiilor care îl priveau în mod direct, consemnându-le şi nu fără a le insoti de nelipsitele comentarii personale.
Înainte de toate, se cuvine a observa că el nu a reprezentat pentru Suverana României un
"personaj" la care să se fi referit în mod special, în anii 1914-1918, interval foarte important
pentru evoluţia ulterioară a acestei ţări. El nu a deţinut atunci înalte demnitati politice sau diplomatice, care să-I fi impus ca un oficial precumpănitor al acelei vremi. Dar s-a aflat, indiscutabil, printre numele implicate în permanenţă în derularea evenimentelor care au premers intrarea
ţării sale în război şi apoi în evoluţia acesteia până la sfărşitul anului 1918. Indiferent de raporturile dintre cele două personalităţi avute în vedere, N. Iorga nu a fost un anonim - atunci şi
nici mai târziu - pentru Regina Maria. În ziua de 22 mai 1917, ea nota în jurnalul personal că
"am petrecut o dimineaţă liniştită şi am avut, în sfârşit, vreme să scriu netulburată. Scriu pentru
ziarul lui Iorga o serie de articole, în care descriu o parte din ţara noastră, acum sub stăpânirea
duşmanilor; mai târziu le voi aduna în volum. [ ... ] În timpul de faţă articolele mele sunt foarte
preţuite şi de ce n-aş face o plăcere atât timp cât pot? Dar nu mi-aş fi închipuit odată cu capul,
că voi putea eu în timp de război să scriu pentru ziarul lui Iorga articole, pe care lumea toată le
va socoti cât se poate de bune. [ ... ] Tot atât de neaşteptate faptul că trimit în fiecare zi pâine
albă d-lui profesor Iorga, a cărui sănătate nu se prea învoieşte cu pâinea neagră. De câtva timp
sunt privită cu îngăduinţă de acest mare om. Să vedem cât va ţine şi asta!" 12 • Aceste succinte
notaţii lăsau a se deduce că raporturile dintre cele două personalităţi nu erau dintre cele mai
cordiale, iar colaborarea Reginei la ziarul menţionat fusese solicitată de istoric, fapt surprinză
tor, atât pentru noua ei ipostază, cât si pentru consideraţiile afişate de cititorii Neamului Românesc faţă de articolele sale. Reflecţiile finale sugerau că relaţiile dintre Suverană şi Iorga erau
oarecum încordate nu din cauza Reginei, ci a acelui "mare om", care nu o privise mai înainte "cu
îngăduinţă". Peste o jumătate de an, adică la 5 decembrie 1917, Regina va nota în jurnalul ei că
"după-masă, sosi Iorga disperat ca să mă întrebe ce era adevărat în zvonul despre armistiţiu. Era
ca un copil în<n>nebunit şi orbit de o chinuitoare îngrijorare. Carol şi cu mine încercăm să-I
potolim, dar inima mea era ea însăşi prea plină de răzvrătire, ca să pot găsi cuvinte convingă
toare. Sunt învăluită de întuneric!" 13 • Cu două zile mai înainte, începuseră la Brest-Litovsc preliminariile unui armistiţiu între Rusia, Germania şi Austro-Ungaria, care arunca România într-o
situaţie fără ieşire. Îngrijorarea lui N. Iorga era întru totul justificată, iar Regina împărtăşea aceeaşi atitudine. La 13 ianuarie 1918, tempertă, conjunctural, de atmosfera începutului de an, ea
consemna în jurnal că, "fiindcă e ajunul Anului Nou, vine tot felul de lume să ne cânte colinde
şi vicleimuri. Înainte de amiază a venit corul de la aviaţie şi după masă Iorga cu corul teatrului.
Iorga compusese nişte urări de anul nou, în formă de poezie populară, care au fost recitate de
Nottara, cel mai mare actor al nostru" 14 • Gestul, care nu era unul oarecare pentru acel context, a
fost reţinut de Regină ca unul deosebit de semnificativ. La începutul anului 1918, adică la 4
martie, Regina consemna în jurnal că în acea zi urma a se ţine un Consiliu de Coroană. Îngrijorată de viitorul sumbru al ţării sale, ea l-a rugat pe Principele Carol "să vobească în numele meu,
12
13
14

Maria, Regina României, Povestea vieţii mele, Voi. III, Edi\ia a IV -a, <laşi>, Editura Moldova, <1996>, pp. 175-176.
Ibidem, pp. 279-280.
Ibidem, p. 302.
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şi

în nwnele tuturor femeilor din România, împotriva grozăviei unei păei în asemenea condiţii.
[ ... ]Dar acwn totul s-a sf'arşit, considera ea, nimeni nu se adună în jurul ideii de împotrivire. E
socotit drept o nebunie (afară de generali, a căror părere n-a fost cerută în chip hotărâtor). Toată
lwnea a venit la mine astăzi: Iorga, generalul Ballif, Delavrancea, Elena Perticari, Anderson şi
15

mulţi alţii" •

N. Iorga, la rândul său, nota, în ziua de 5 decembrie 1917, că "de dimineaţă aflu că şi noi
am propus armistiţiu!". După mai multe discuţii privitoare la gravitatea momentului, "cer a fi primit de Regină", în seara aceleiaşi zile, care "îmi arată ce ştiam şi de la Duca", pentru ca, imediat, să apară şi Principele Carol. "Într-un moment, Regina a vorbit de calitatea ei de Engleză,
care a făcut-o să sufere şi mai mult în această zi" 16 • La 13 ianuarie 1918, reţinea şi el ceea ce
consemnase Regina în aceeaşi zi. "Urare la Palat, cu Societatea Ortodoxă. Regele pare, de mai
multe ori, mişcat. [ ... ] Corul Mitropoliei a cântat admirabil. Regina a ţinut să împartă ea însăşi
prăjituri copiilor" 11 • În sfârşit, la 4 martie 1918 însemna că "sunt chemat la Regina la ceasurile
12 şi jwnătate. [ ... ] les de la Regina generalii Grigorescu şi Văitoianu. Ambii cred rezistenţa
posibilă şi datorită. [ ... ] La Regina eşi prinţul Carol. [ ... ] La Consiliul de Coroană ţinut astăzi
la 1O şi jumătate, prinţul Carol a vorbit protestând, în numele mamei sale". Reţinând aceste detalii, N. Iorga se simţea flatat de gestul de a fi fost contactat de Suverană, "pentru a-mi fi vorbit
într-o zi ca aceasta" 18 • În ziua următoare, nota că "Denize vine la mine. Regina plângea azi
19
dimineaţă.- Eu nu mai sunt o Regină, ci o învinsă, o roabă ... E hotărâtă să rămână aici" •
Deşi numele lui N. Iorga nu era citat prea des de Suverana României în Povestea vieţii
mele, relaţiile dintre cele două personalităţi nu au fost niciodată grevate de o adevărată stare de
adversitate, chiar dacă Regina acuza la un moment dat o reticenţă a contingenţelor dintre ei. N.
Iorga nutrea faţă de ea sentimente deosebite, care se vor particulariza odată cu trecerea anilor.
În demersul său memorialistic Regina Maria va apărea destul de des citată, atunci când va avea
în vedere intervalul 1917-1918 20 • Referindu-se la momentul întoarcerii la Bucureşti, la 1 decembrie 1918, memorialistul nu şi-a putut disimula nemulţumirea provocată de faptul că nu fusese desemnat şi el printre cei care urmau a se întoarce în capitala ţării ca reprezentându-i pe
învingători. "Între cei invitaţi să ia parte la ceremonia acestei restauraţii a stăpânirii româneşti
în capitala ţerii liberate, va observa el cândva, n-am fost şi eu: singura regina s-a gândit a invita
pe acela care era privit ca un ~rieten personal. În asemenea condiţii, am preferat să rămân în
mizeria refugiului meu ieşean" 1•
Am recurs la aceste destăinuiri memorialistice, în care N. Iorga apare, rând pe rând, în
ipostaza aceluia care întreabă sau care răspunde unor întrebări rostite ori nwnai sugerate de cineva sau de el însuşi, pentru a marca gravitatea greu imaginabilă a contextului. Deşi notate în
singurătatea mesei de scris, consemnările sale nu au un caracter intimist, nu ascund şi nici nu
dezvăluie taine rechizitoriale sau dezavuante. Notele de acest gen, întru totul personale, sunt
considerate a fi, îndeobşte, nişte monologuri ale singurătăţii, ale abstragerii voite, scrise în linişte şi izolare reprehensibilă, doar pentru sine. Dar nu este întru totul şi întotdeauna adevărat,
întrucât, dacă ar fi fost aşa, ele nu ar fi avut valoarea docwnentară recunoscută azi şi nu ar fi
ajuns până la noi decât incidental. Dimpotrivă, fiece însemnare ţintea ceva sau pe cineva anwne
şi urma a fi reluată cândva şi dezvoltată. Mai mult decât atât, aceste notaţii aveau în permanenţă o tentă fulgurantă, prin ele însele, cu accepţiune de sugestie. Şi, împotriva aparenţelor, ele nu
erau nişte monologuri ale solitudinii sau ale deprimării stigmatizante, scrise într-o izolare canoIS Ibidem, p. 325. Cf. Ion Mamina, Consilii de Coroană, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1997, pp. 108-115; Constantin Argetoianu, Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri, Volumul al IV-lea, Partea a V-a (19171918), Ediţie şi indice adnotat de Stclian Ncagoe, Bucureşti, Humanitas, 1993, pp. 186-188.
16
N. Iorga, Memorii, Voi. I-iu, pp. 176-178.
17
Ibidem, p. 223.
18
Ibidem, pp. 288-289.
19
Ibidem, p. 292.
2
Cf. N. Iorga, O viaţă de om aşa cum a fost, Ediţie îngrijită, note, comentarii de Valeriu Râpeanu şi Sanda Râpeanu,
Studiu introductiv de Valeriu Râpeanu, Bucureşti, Editura Minerva, 1984, pp. 360-361, 363, 367, 381.
21
Ibidem, p. 382.
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doar pentru sine. Citite în paralel cu jurnalul Reginei Maria sau cu alte demersuri asemă
nătoare, care au în vedere acelaşi context temporal, cu aceleaşi personaje, vom înţelege că Memoriile lui N. Iorga erau nişte dialoguri permanente cu alţii şi cu sine, deopotrivă. Fără îndoială
că realităţile anilor avuţi în vedere erau mult mai complexe decât reies din aceste relatări personale, deci, inerent, subiective, dar aura sugerată de ele este una aflată mai aproape de adevăr
decât de poveste. Jurnalele zilnice, însemnările situaţionale, dar şi aleatorii chiar, amintirile,
reconstituirile imediate sau târzii etc. sunt, toate, mărturii importante pentru istoric şi nu numai.
Constantin Argetoianu, un memorialist de anvergură al deceniilor interbelice, reţinea în
notele sale zilnice, la 2I octombrie 1935, nu ca pe un detaliu, ci ca pe o informaţie care trebuia
ştiută, că "Regele înseamnă tot cei se întâmplă, tot ce vorbeşte cu fiecare. Lupeasca îi păstrează
notiţele" 22 • În anul următor, la 14 iulie 1936, acelaşi diarist consemna că "mareşalul Averescu a
dat un lung şi sosiform interviu unui gazetar de la Adevărnl (l-am citit în Dimineaţa de ieri care
mi-a sosit azi). Mareşalul a arătat gazetarului un caiet căcăniu pe care era scris 1916-1918, şi mi-a
mărturisit că intenţionează să-şi publice amintirile" 23 • Câteva luni mai târziu, adică la 11 februarie 1937, N.Iorga nota că "Averescu mi-a trimis memoriile sale" 24 •
Interesul permanent, manifestat de atâtea personalităţi marcante ale acelei vremi faţă de
lucrările memorialistice - autoscopice într-un sens generic - era firesc şi explicabil, demonstrând că acest gen de literatură era căutat şi apreciat, atât pentru valoarea sa autobiografică,
ebruitară, cât şi pentru aceea de act probator. Pentru N. Iorga, memorialistica era, într-un anume
sens, informaţia care întregea documentul, iar uneori îl suplinea chiar. Dar, dincolo de aceste
accepţiuni, însemnările tainice, devenite înscrisuri publice prin editare, au provocat adeseori dispute nesfârşite, încheiate cu surescitări şi diferende irezolvabile. Aşa, de pildă, "după publicarea memoriilor Reginei, nota Constantin Argetoianu, Mart<h>a a scris un articol asupra lor, în
care, în loc să se mărginească la platitudini şi tămâieri banale, şi-a îngăduit câteva observaţii
inteligente dacă nu de o absolută deferenţă. Regina a râs şi n-a spus nimic, în fundul sufletului
ei a fost probabil chiar măgulită de tot binele mărturisit alături de neînsemnatele critici. Dar coconetul n-a lăsat în pace pe biata femeie care îşi începuse deja agonia şi un manifest scris cu
copitele, semnat de un mare număr de oiţe cu şi fără talangă, a fost zgomotos îndreptat împotriva
Mart<h>ei ... " 25 •
În Însemnările zilnice, acelaşi diarist reţinuse că "Martha Bibescu a publicat un articol
asupra memoriilor Reginei, într-un ziar din Paris, articol care a fost reprodus în Le Moment
acum câteva zile, şi în jurul căruia s-au făcut tot felul de comentarii. Articolul e vădit măgulitor
pentru talentul Reginei, dar Martha nu poate renunţa la plăcerea unui cuvânt de spirit sau la voluptatea unei înţepături tăcute de haz. [ ... ] Din nefericire pentru ea, Martha Bibescu a uitat
două lucruri: a uitat ce a tăcut ea în timpul războiului, şi a uitat că bărbatu-său, ilustrul G.V.B.
e la cuţite cu Stelian Popescu, pe care 1-a înjurat cum se cuvine. Consecinţa acestei uitări a fost
un violent articol de fond, cu caractere groase, în Universul de azi" 26 . Acelaşi C. Argetoianu
recunoştea la un moment dat că după demisia lui N. Iorga din funcţia de prim-ministru, la 31
mai 1932, s-au îndepărtat unul de celălalt. "În anii care au urmat m-a înjurat în fiţuica lui, şi ma evitat, fără să fim propriu-zis certaţi - până s-a apropiat iar de mine. Ca să mă înjure din nou
în lăturile lui de Memorii pe care le-a publicat în 1939. Eu n-am răspuns la nici unul din atacurile lui, la nici una din insinuările sale oricât de perfide au fost. Tăcerea mea 1-a exasperat şi 1-a
infuriat şi mai rău; ce să-i fac? M-am mulţumit să-1 zugrăvesc, recunoştea politicianul oltean, în
22
Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, Volumul 1, 2 februarie 1935-31 decembrie 1936, Ediţie şi indice de
Stelian Neagoe, Bucureşti, Editura Machiavelli, 1998, p. 148. Vezi Dan Ciachir, ,.C. Argetoianu, fnsemnări zilnice
(dar şi Memorii)"', în Luciditate şi nostalgie, laşi, Editura Timpul, 2005, pp. 142-146.
23
Constantin Argetoianu, op. cit., p. 398.
24
N. Iorga, Memorii, Voi. VII, p. 399. Vezi Mareşa! Alexandru Averescu, Noti[e zilnice din războiu, Voi. 1, 1914-1916;
Voi. II, 1916-1918, Bucureşti, Cultura Naţională, 1937.
2
~ Constantin Argctoianu, Memorii. Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri, Volumul al X-lea, Partea a
VIII-a (1932-1934), Ediţie şi indice de Stclian Neagoe, Bucureşti, Editura Machiavelli, 1997, p. 199.
26
Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, Volumul II, 1 ianuarie-30 iunie 1937, Ediţie de Stelian Ncagoe, Bucureşti,
Editura Machiavelli, 1999, p. 159. "Ilustrul G. V. B." era George Valentin Bibescu.
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aceste amintiri aşa cum l-am văzut şi l-am cunoscut..." . Din nefericire, portretul schiţat de
Constantin Argetoianu lui N. Iorga, în Memoriile sale, este unul nu numai maliţios, ci chiar vexatoriu şi repugnant, care pare a nu fi scris doar pentru sine. N. Iorga al lui C. Argetoianu trezeşte
sentimente contradictorii, dominate de o neverosimilă vulgaritate, de o nesf'arşită indelicatete şi
de multe întrebări ...
Cine va citi însemnările memorialistice ale lui N. Iorga va descoperi, netăgăduit, afumaţii
care pot fi puse sub semnul întrebării, ca exactitate a informatiei sau ca temeinicie a judecăţii şi
a concluziilor, bineînţeles. O mărturie preluată de undeva sau de la cineva, cândva, nu poate fi
controlată întotdeauna, iar semnificaţia ei nu se dezvăluie întotdeauna de la sine şi imediat.
Memoriile se parcurg după grile diferenţite, în funcţie de acela care le citeşte ori le consultă şi
de intenţia avută, eventual, în vedere. Nu există demersuri jurnaliere sau memorialistice care să
poată fi considerate declaraţii sau relatări de netăgăduit. Memorialistica este altceva decât documentul, care, şi el, trebuie citit şi încadrat într-un context anume - care 1-a prilejuit- şi cu gândulla ce ori la cine 1-a consemnat şi cu ce intenţii etc. Inexactitatea- faptică, temporală sau cea
a consemnării aleatorii - este, incontestabil, consubstanţială memorialisticii, atât ca literatură,
cât şi ca demers personal, cu sens de document, care îl interesează pe istoric. Referindu-se la
memorii, N. Iorga observa că "generaţiile se perindează şi ni lasă, pentru a şti ce fapte au
îndeplinit şi de ce simţiri au fost însufleţite, acte oficiale moarte şi gazete nesincere. Memorii,
remarca el în 1903, nu se scriu, chiar de acei ce s-au împărtăşit mai mult la viaţa timpului lor, şi
fiecare, când se duce, ia cu sine acolo de unde nu mai vin ştiri, icoane preţioase din mişcarea
oamenilor şi vremilor, lămuriri şi fapte.
Unii, cei mai mulţi, nu se apucă a-şi înşira amintirile, fiindcă nu se cere, fiindcă n-au cui
vorbi. Ca şi cum, în orice fel de literatură, şi mai ales în aceasta, s-ar scrie numai pentru un timp,
care se poate să nu fie tocmai doritor de a afla lucruri petrecute sau a se încălzi la cetirea unor
pagini frumoase. De fapt, însă, e altfel. Cine poate şi cine ştie e dator să prefacă în slove trainice
inima, gândul şi amintirea unui timp, ce trăieşte cu mai multă conştiinţă în acest fericit ales. Nu
poate fi vorba, prin urmare, de falşa ruşine de a vorbi despre sine însuşi; aceasta e un lucru secundar, pe lânga cel de căpetenie, care e păstrarea unuia din chipurile în care a trăit omenirea,
pentru ca urmaşii să se lumineze şi să înveţe" 28 •
27

*
Prefaţându-şi propriile Memorii, 18 ani mai târziu, autorul acestor consideraţii nu a mai
revenit asupra semnificaţiei lor, care fusese între timp confirmată de realităţile acelei vremi. El
îşi avertiza contemporanii, mărturisindu-le că însemnările sale zilnice, pe care la intitula Memorii, vor suplini cândva ceea ce rămâne mereu neconsernnat în documentul de epocă, oficial
şi, inevitabil, circumscris limitelor de moment. Spre deosebire de O viaţă de om aşa cum a fost,
Memoriile ne oferă un text care a depins, consuetudinar, de realităţile unei zile sau de un gând
vremelnic, o reflecţie asupra căreia îşi propusese a se întoarce cândva, pentru a o explica, in raport de realităţile vremii şi de eventualele lor consecinţe asupra evoluţiei generale a României.
Dimensiunea acestor notaţii nu a fost aceeaşi întotdeauna. În anii în care diaristul a indeplinit
funcţia de prim-ministru al României, când rolul său a fost, eminamente, unul public, însemnă
rile fiecărei zile erau gândite altfel, chiar dacă nici atunci ele nu aveau carecterul de text defmitiv.
Revenind, în 1932, asupra însemnărilor din ziua de 31 decembrie 1918, N. Iorga va scrie că
"dacă regina îşi păstra toată tăria de suflet, dacă regele se învoia cu greu la măsurile de o impă
ciuire care nu era decât forma, relativ acceptabilă, a capitulării - ce lacrimi i-au izvorât din ochi
de Anul Nou 1918, când, cu un grup de ultimi credincioşi, intelectuali, tineret din şcoli, am venit
la Palatul Reginei pentru împlinirea vechilor datini! -cutare din miniştri, al cărui nume se poate

27

1dem, Memorii. Volumul al X-lea, Partea a VIII-a (1932-1934), p. 159.
N. Iorga, O luptă literară, Voi. 1, Ediţie de Valeriu Râpeanu şi Sanda Râpcanu, studiu introductiv, note şi comentarii
de Valeriu Râpeanu, Bucureşti, Editura Minerva, 1979, p. 19.
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în "Memoriile" mele, venia la mine ca să mă îndemne a rosti eu, în ziarul războiului naţio
nal, cuvântul care trebuia să câştige spiritele încă nehotărâte"29 • Stelian Popescu, la rândul său,
va cosemna în Amintirile sale că în 1925, când a mers împreună cu Constantin Xeni laN. Iorga,
nemulţumiţi de înţelegerea cu Constantin Stere, care se întrevedea atunci, istoricul le-a explicat
că dr. N. Lupu i-a promis că el va fi şeful fuzionaţilor. "La protestările noastre, el ne-a scos
carnetul său de însemnări zilnice după obiceiul său, din care ne-a citit conversaţia cu Lupu"30 •
În epocă se ştia că N. Iorga îşi nota, zilnic, ceea ce considera că I-ar putea interesa cândva,
atunci când va scrie despre o perioadă anume. Explicându-şi gestul, el mărturisea în Parlament,
la 10 aprilie 1922, că "iată, d. <Vintilă> Brătianu are o memorie politică, care este un lucru curios. Am admirat-o la mulţi oameni. Şi ea consistă în aceea că după 10 ani îşi aduc aminte perfect
de fiecare cuvânt ce au spus. Eu sunt incapabil de o astfel de memorie; nu-mi pot aduce aminte
în mod exact decât de ideile schimbate în cursul unei zile. Totuşi iau note în fiecare zi - să vă
feriţi de notele acestea, nu acum, peste 20 de ani, după moartea mea, când vor fi tipărite. Iau
note zilnice, seara, dar nu sunt în stare să reproduc cuvânt cu cuvânt tot ceea ce am spus"31 .
Aceste destăinuiri sunt foarte importante pentru a şti ce raţionamente I-au determinat pe marele
istoric să recurgă la travaliul însemnărilor cotidiene, care nu este un divertisment şi care, în cazul său, reprezenta o servitute dificilă şi greu de repetat zilnic. Numai cine nu ştie ce reprezenta
o zi pentru N. Iorga nu va putea aprecia osteneala reclamată de ispita sa jurnalieră. De aceea,
valoarea celor şapte volume de Memorii este incontestabilă şi reprezintă o sursă documentară
de netăgăduită valoare pentru cei interesaţi de evoluţia României între anii 1917 şi 1938. În
aprilie 1922, considerase -în trecere, bineînţeles - că notele în cauză ar putea fi publicate după
două decenii de la moartea sa, renunţând însă, nouă ani mai târziu, la această intenţie, care nu a
fost decât o prezumpţie provizorie. Consemnarea acestor gânduri o făcea de regulă seara, dar,
adeseori, îşi nota ceea ce a discutat cu cineva imediat după despărţirea de interlocutorul ocazional. Reţinea îndeobşte subiectul abordat şi unele date generale, întrucât avea în vedere reluarea,
în alt cadru, a convorbirilor prilejuite de aceste întrevederi întâmplătoare sau chiar programate.
Şase ani după ce parlamentarul N. Iorga recunoştea că îşi nota zilnic ceva, revenea asupra
acestui subiect, într-un alt context, când se ştia că el ţinea un jurnal. Rostindu-se de la tribuna
Camerei, la 1 noiembrie 1928, cineva l-a întrerupt, spunând: "Dar d-ta ai note zilnice; nu se pot
vedea?". Fără a comenta gestul preopinentului sendiţios, el i-a replicat, sec, apelând la un detaliu
cunoscut deja: "Acestea ţi le-am arătat odată, dar nu însemnează că te-am abonat"32 • Cu timpul,
faptul că N. Iorga apela la caietul cu însemnări nu mai reprezenta un secret pentru nimeni, întrucât el citea, câteodată, unor contemporani de-ai săi pagini din notele zilnice, aşa cum proceda
în epocă şi Regina Maria, Constantin Argetoianu etc. La 6 iunie 1932, fiind vizitat de Constantin
Angelescu, N. Iorga i-a citit ceea ce tocmai notase despre realităţile politice ale momentuiue3 ,
nu pentru notaţia în sine, ci pentru modul în care interpretase el evenimentele zilei, una foarte
importantă pentru acea vreme. În ziua de 29 iunie 1939, Carnii Petrescu consemna în notele sale
că "am cetit cu o intensă pasiune al şaptelea volum de Memorii ale lui N. Iorga ( 1932-1938). E
toată viaţa mea în aceste memorii, sunt toate motivele suferinţelor sau bucuriilor mele în cele
şapte volume, dar eu nu sunt pomenit până în acesta al 46-lea an al vieţii mele, niciodată, deşi e
vorba numai de nume şi de fapte familiare mie ... La fiecare pas confrunt în amintire imaginea
pe care o aveam eu despre întâmplări, cu datele şi actele dezvăluite acum de N. Iorga. E o senzaţie stranie impresia de neexistenţă în cartea unui istoric şi ştiinţa înspăimântătorului meu zbucium. E o melancolie în acest contact cu judecata posterităţii, fie şi în forma contrafăcută a unor
memorii publicate încă în viaţă.
Mai înţeleg de ce sunt atât de absent din arena corpului ofiţeresc al epocii mele, de ce sunt
atât de anonim ... Inimaginabila mea modestie în sens social (căci altfel orgoliul spiritual l-am
29

N. Iorga, Supt trei regi, Bucureşti, 1932, pp. 261-262.
Stelian Popescu, Amintiri, Îngrijire de editie, prefată şi note de Ioan Opriş, Bucureşti, Editura Albatros, 2000, p. 216.
Dezbaterile Adunării Deputatilor, şedinta din 10 aprilie 1922, p. 493.
12
Idem, şedinta din 1 noiembrie 1928, p. 59.
11
N. Iorga, Memorii, Voi. VII, p.l.
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avut foarte hipertrofia!). Dorinta de a mă simţi oriunde <<incognito>>. Un fel de voluptate rară
dar şi o gravă greş<e>ală socială ... Ca să ajungi inevitabil ca Iorga, trebuie să te pretinzi <<monden>> ca el, să ai vanitatea puerilă"34 •
Înainte de a fi binevenite, pentru acela interesat de descifrarea notaţiilor zilnice ale lui
N. Iorga, însemnările lui Carnii Petrescu ni-l dezvăluie pe autorul însuşi, un nume în 1939 şi
pentru care Memoriile lui Iorga nu erau indiferente. Tonul voalat-acuzator al consideraţiilor
prilejuite de lectura ultimului volum al însemnărilor unei personalităţi marcante a epocii era
întrucâtva previzibil. El nu a reacţionat la fel în cazul apariţiei altor lucrări asemănătoare, întrucât numai în cele şapte volume ale Memoriilor lui N. Iorga s-a descoperit pe sine, cu "toată
viaţa", cu "toate motivele suferinţelor sau bucuriilor mele". Citise, mai înainte, toate volumele,
dar pe ultimul îl parcursese cu speranta că-şi va întâlni numele printre cele retinute de ilustrul
jumalier, ca pe o recunoaştere a identităţii sale - nu un anonim -, care atinsese vârsta de 46 de
ani. Confruntat cu o stranie dezamăgire, după ce a realizat că numele său nu fusese menţionat
măcar de ilustrul memorialist, Carnii Petrescu nu a mai rezistat deziluziei care l-a copleşit, imediat,
renunţând, brusc, la acela care se voia ori se credea a fi şi alunecând rară scrupule pe panta distonantă a deformării rechizitoriale. După ce a recunoscut că "e toată viata mea în aceste memorii",
nu s-a mai putut abţine de a le considera "forma contrafăcută a unor memorii publicate încă în
viaţă" (subl. GhF), numai pentru că nu şi-a întâlnit numele în ele, omisiune întârnplătoare, probabil sau nu, care i-a stâmit o reacţie surprinzătoare, în cazul lui. Lipsa numelui Carnii Petrescu
din notele lui N. Iorga nu era determinată de un calcul anume, ci de faptul că acela care purta acel
nume nu era un om politic sau cineva cu care memorialistul să fi avut o relaţie specială sau mă
car un diferend oarecare. lrnputaţia la care ne referim era determinată, în cea mai mare parte,
de "orgoliul spiritual", "foarte hipertrofia!", pe care şi-1 recunoştea cel în cauză, confruntat cu
"judecata posterităţii", posibilă desigur, când a realizat că "e o senzaţie stranie impresia de neexistenţă în cartea unui istoric". Recunoscându-şi aceste limite virtuale, jumalierul, care nu mai
era foarte tânăr, dar care se considera a face parte din altă generaţie, a alunecat pe panta unor
rnaliţiozităţi pernicioase, surprinzătoare chiar, scriind că, bineînţeles, "ca să ajungi inevitabil ca
Iorga, trebuie să te pretinzi <<monden>> ca el, să ai vanitatea puerilă". Ajuns în acest punct al
unor recrirninări întru nimic justificate, memorialistul care s-a trezit a-1 "corecta" pe un diarist
devenit deja celebru, a apelat la câteva citate dintr-o pagină, "corectate" cu o cutezanţă nejustificată, pentru a "demonstra", "astfel, aceeaşi impresie penibilă de vid şi de puerilitate", de care
"te cuprinde dezgustul"35, pe care o imputa unui "preopinent" inventat ad-hoc. Deşi "comitea"
aceeaşi "faptă" ca N. Iorga, consernnându-şi, zilnic, gândurile, autorul Patului lui Procust declara, plecând tot de la Memoriile cu pricina, "că insăşi ideea memoriilor nu stă în picioare". De
ce? Pentru că, apela elia încă o acuzaţie inventată, "poate numai un primitiv care încearcă doar
rudimente de viaţă spirituală să poată spune ceea ce simte şi ceea ce gândeşte despre împre36
jurări într-o zi, doar pe câteva pagini. Altfel fiecare zi ar necesita volumul ei ... " .
Revenind, cândva, asupra acestor notaţii, autorul nu a renunţat la nici una dintre afirmaţiile
de altădată, reiterând chiar şi ideea care l-a determinat să se pronunţe asupra memorialisticii
unei personalităţi ernblernatice a unei epoci distincte. "Poate că va stârni mirare că nici unul din
evenimentele importante ale vieţii mele nu figurează în acest jurnal'..J7 , adică în al său. Întrerupând aici discutarea acestui "caz", inventat de cineva care se pretindea a fi un "personaj obligatoriu" al Memoriilor lui N. Iorga, vom înţelege de ce au reacţionat atât de neaşteptat cei mai
mulţi dintre comentatorii care au scris la un moment dat despre "însemnările zilnice" pe care le
avem în vedere. Carnii Petrescu nu era un necunoscut pentru N. Iorga, aşa cum recunoştea chiar
cel în cauză. Cu toate că îl nernulţurnise cândva, pe vremea când era prim-ministru, romancierul a
îndoială,

Carnii Petrescu, Note zilnice (1927-1940), Text stabilit, note, comentarii, indice de nume şi prefaţâ de Mircea Zaciu,
Cartea Românească, <1975>, pp. 145-146. Aceste Note zilnice au fost reeditate în anul 2003 de Florica
!chim (Bucureşti, Editura Gramar), fără a se preciza că au mai fost publicate.
35
Ibidem, p. 146.
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Ibidem, p. 147.
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Ibidem.
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scris o cuvântare, rostită de Apostol Zamfir cu ocazia sărbătoririi lui Iorga, la 12 decembrie 1931,
care "a avut, spun toţi cei care au fost, un succes formidabil" 38 • Între timp, însă- trecuseră
aproape opt ani deja -, considera că diferenţa de autoritate, politică şi ştiinţifică, dintre el şi
fostul premier lunecase sau evoluase cumva, inefabil, în favoarea sa!
Un an mai târziu, adică în 1940, a scris despre ultimul volum al Memoriilor lui N. Iorga şi
Pamfll C. Georgian39 . Înainte de toate, el îi informa pe cei interesaţi de însemnările zilnice ale
unui personaj ilustru al vremii că în acel tom "se găsesc ştiri cu privire la viaţa politică a României - la care autorul a luat parte - şi caracterizări ale oamenilor şi situaţiilor din acest timp".
Amintind că în virtutea tradiţiei demersurile memorialistice nu sunt publicate de autorul lor, el
convenea că în cazul "când gândurile cuiva au menirea să lămurească marele public prin personalitatea autorului, atunci, fără îndoială că ele trebuiesc publicate chiar de către cel care le-a
scris". Propunându-şi a justifica aceste consideraţii, predispuse a fi interpretate în mod diferit,
în funcţie de interese de moment sau personale, autorul opina că "aceştia care gândesc aşa sunt
oamenii răspunderilor mari. Printre ei se află pe primul plan d. prof<esor> N. Iorga. Iată de ce
Memoriile pe care ni le pune la dispoziţie sunt binevenite, apărute la timpul potrivit, lămuritoare,
clare şi cu darul de a oglindi viaţa de stat, aşa cum a fost văzută de autor, cu momente de glorie
şi de clătinare, cu bucurii şi cu necazuri, dar mai ales cu griji şi cu sforţări ale oamenilor, cari
gândesc cu toată conştiinţa lor la binele patriei". Oferindu-i cititorului ipotetic câteva aprecieri
generale despre anii 1932-193 7, Pamfil C. Georgian cita prima parte a însemnărilor din lO februarie 1938, mai cuprinzătoare decât de obicei, întrucât a fost aceea în care Regele Carol al Il-lea a
renuntat la guvernul condus de Octavian Goga, în favoarea unuia al cărui prim-ministru era Patriarhul Miron Cristea. Discutând cu Emest Urdăreanu, N. Iorga îi amintise, aşa cum nota el,
"greşelile pe care le-a făcut Guvernul". "Chemat la Palat, la 4, arăt Regelui ce era în stare să
spuie Cuza- Vodă la câteva luni de la alegerea sa. [ ... ] Da, el vrea să facă la fel. O spune cu
mare hotărâre""10 •
Convingerea lui Pamfil C. Georgian era aceea că "istoria zilelor de azi va putea fi scrisă cu
toată obiectivitatea de generaţiile viitoare. Cercetătorii acestei epoci însă nu vor putea realiza,
adăuga el, tabloul vieţii istorice a Românilor rară cercetarea aprofundată a Memoriilor d-lui Iorga,
a notelor de război, a caracterizărilor pe care le-a făcut în multe publicaţiuni asupra evenimentelor şi oamenilor de azi". Revenind, apoi, asupra unor chestiuni care ridică şi azi semne de întrebare, el scria: "socotim că mult mai valoroase sunt Memoriile pe care autorul şi le publică singur,
. fiindcă are putinţa, în cazul când s-ar ivi critici nedrepte, să le răspundă şi să clarifice situaţiile".
Înainte de a-şi încheia prezentarea, el ţinea să sublinieze că "viata politică şi culturală, sub toate
aspectele ei, la care d. Iorga a participat, se desprinde clar din aceste Memorii, scrise atrăgator,
interesant, cumpănit şi însufleţit'"''.
Însemnările personale, retinute sub forma jurnalului sau a notelor cu sens de aducereaminte, erau suscitate de intenţii asemănătoare şi nu se deosebeau, structural, între ele. Consemnarea în sine nu era determinată de factura psihică şi intelectuală a diaristului, ci de gândul
care provoca întreprinderea şi, bineînţeles, de lumea în care se mişca autorul. Ţinerea unui jurnal, zilnic sau cu o periodicitate determinată de bogăţia evenimenţială a anumitor momente, nu
este un exerciţiu aleatoriu, la îndemâna oricui. O zi poate fi povestită în multe feluri. Fiecare jurnalier reţine în notaţia sa ceea ce consideră el a fi important pentru înţelegerea unui timp anume
de către cei de mâine. Împotriva aparenţelor, însă, alegerea "subiectelor notabile" nu poate fi,
în pricipiu, o decizie fortuită. Nu tot ce se întâmplă la un moment dat se impune ca eveniment.
Notaţia diaristului nu este o transcriere impasibilă, ci o verigă între ieri şi azi, un enunţ şi o reflecţie, interdependente sau distincte, dar personale. Prezentul nu poate fi înţeles rară cunoaşte
rea trecutului, iar viitorul începe întotdeauna mâine, transformând timpul şi meridianele lui ine38

Ibidem, p. 74, 81.
N. Iorga: Memorii. Sinuciderea partidelor (1933-8), în CL, Nr. 2, Februarie 1940, pp. 167-168.
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fabile într-o "poveste sine die". Între azi şi mâine, jurnalierul consemnează ceea ce consideră el
nu trebuie uitat, după o judecată personală, care nu exclude subiectivitatea, ci o face doar
perceptibilă, chiar dacă nu-şi propune în mod expres aşa ceva. Notaţia sa nu poate fi străină de
locul pe care îl ocupă el în societatea vremii, de caracterul său, de raportul cu cei din jur etc.
Aşa, de pildă, Al. Marghiloman, un om politic de mare suprafaţă, consemna la 1O noiembrie
1921 că 1-a vizitat Constantin Argetoianu, pentru a-i propune postul de guvernator al Băncii
Naţionale. "Despre politică îmi spune că s-a schimbat ceva în această ţară: guvernele nu mai
pot dispare (sic!) la un singur semn al Suveranului. [ ... ] Titulescu părăseşte ministerul". Dacă
schimbarea guvernelor nu mai depindea doar de voinţa Regelui, N. Titulescu a continuat a
rămâne ministrul Finanţelor până Ia 13 decembrie 1921, când cabinetul din care făcea parte a
fost demis. Încheindu-şi însemnările din acea zi, memorialistul se întreba, aşa cum era de
aşteptat: "Oare câte vor fi minciuni din toate spusele acestea?". Cu un asemenea scepticism
prevenitor trebuie citite întotdeauna asemenea lucrări, deoarece, oricând, printre informaţiile
exacte sau pretinse a fi astfel, se pot strecra neadevăruri sau erori neintenţionate42 •
Apelând la jurnalul ei în aceeaşi zi, adică joi, 1O noiembrie 1921, Regina Maria nota că
"a plouat toată ziua [ ... ]. Am avut scrisori de scris". Aflându-se la Sinaia, preciza că nu avea
"nimic special de relatat" şi că "am primit câteva veşti despre ce se întâmplă la Bucureşti şi
sunt foarte îngrijorată în privinţa crizei financiare. [ ... ] Situaţia lui Nando este dificilă, o
schimbare de guvern pare a fi necesară. Dar cine să vină in loc? [ ... ] Nando se confruntă cu o
situaţie grea. Am primit tot felul de sfaturi contradictorii şi foarte pătimaşe"'13 .
N. Iorga, la rândul său, observa că o colaborare a trensilvănenilor cu liberalii, necesară
în contextul problemelor grave ale guvernului Al. Averescu, ridica multe semne de întrebare.
"Din partea lui, Regele este decis la o schimbare. [ ... ] Maniu crede că [ ... ] Regele ar da puterea
şi liberalilor singuri" şi că, "într-un fel sau în altul, trebuie să se ajungă la un capăt până Dumică

necă'"'4.

Parcurgând, cu atenţie, aceste notaţii, vom observa că aria lor problematică era cvasiiGuvernul condus de generalul Al. Averescu ajunsese, în toamna anului 1921, în pragul
demiterii. Acesta era, de altfel, subiectul care domina însemnările zilei de 1O noiembrie 1921.
N. Iorga aprecia că Ferdinand nu se mai îndoia de exigenta renunţării la serviciile generalului.
Marghiloman gândea la fel, convins fiind că Suveranul nu mai decidea, singur, schimbările de
guvern. Pe Regina Maria, însă, nu o preocupa criza guvernamentală, în primul rând, acceptată
în principiu, ca inevitabilă, ci "situaţia grea" a ţării, ce trebuia soluţionată de Rege. Dificultatea
unor circumstanţe atât de complicate rezida nu doar în renunţarea la generalul Averescu, adus
la conducera ţării ca soluţie salvatoare, în martie 1920, ci în înlocuirea sa cu cineva care să fie
capabil să redreseze situaţia politică a momentului. Dacă nici Marghiloman şi nici Regina Maria
nu întrevedeau o soluţie clară pentru depăşirea crizei, întrucât nu avansau un nume în acest sens,
N. Iorga introducea în discuţie numele lui Iuliu Maniu, care, la rândullui, se arăta convins că
Suveranul era dispus să apeleze la serviciile liberalilor, deci la Ion 1. C. Brătianu.
Incertitudinile manifestate de fiecare dintre cei trei memorialişti, fireşti şi explicabile,
nu răspundeau direct întrebării cu care se confruntau ei în acel moment, dar lăsau a se înţelege
că un guvern liberal era posibil. Al. Marghiloman, Regina Maria şi N. Iorga erau individualităţi
distincte, diferite ca vârstă, orientare politică şi interese generale sau de moment, însă notele
consemnate de ei în aceeaşi zi aveau în vedere o arie problematică cvasiidentică. Un observator
avizat, aflat în mijlocul acelei conjuncturi politice, avea astfel posibilitatea de a identifica problemele care preocupau societatea românească a momentului şi a avansa chiar unele modalităţi
de rezolvare a lor. Însemnările zilnice ale unui om politic - lider al unui partid care a guvernat
dentică.

Alexandru Marghiloman, Note Politice, Voi. V, 1920-1924, Bucureşti, Editura Institutului de Arte Grafice <<Eminescu>>
S.A., 1927, p. 141.
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Racoviceanu, Îngrijire de ediţie, Introducere şi note de Vasile Arimia, Bucureşti, Editura Albatros, 2004, 2004, pp.
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cândva tara - nu pot fi ignorate, întrucât, pe lângă consemnarea faptică, ele propun ori sugerează judecăţi de valoare şi soluţii pentru normalizarea unor circumstanţe agravante. Jurnalul Reginei Maria este, incontestabil, un document de epocă. Înălţimea de la care privea Suverana
României realităţile ţării în fruntea căreia se afla le conferea notaţiilor ei o amprentă distinctă.
Ea era implicată, într-un fel anume, prin statutul său oficial, în identificarea şi judecarea evenimentelor fiecărei zile, chiar dacă nu era un factor politic decizional. Jurnalul aceleia aflate în
permanenţă în preajma Regelui României, ca soţie, trebuie privit ca un document de o factură
specială, unică din multe considerente. Confruntarea însemnărilor sale cu cele ale altor doi
martori, în acelaşi caz, este o favoare oferită cercetătorului de azi, privilegiat de a se afla la o
distanţă temporală care oferă o perspectivă favorabilă elucidărilor de ansamblu.
Când celor doi martori, acceptaţi din principiu în această ipostază, le este alăturat şi un
istoric, adică cineva care priveşte totul cu gândul la ziua de ieri şi la cea de mâine, "povestea"
zilei de azi dobândeşte valenţe care o metamorfozează într-o pagină situată între actul scris şi
judecata de valoare. Orice jurnal este un document important, din varii considerente, dar când o
afirmaţie pleacă de la consultarea mai multor demersuri de acest fel, temeinicia ei se apropie de
o părere ce induce exactitudinea.
Înainte de a fi publicate, excursurile memorialistice sunt nişte gânduri ale cuiva care şi-a
însemnat o intenţie, un gest sau o faptă, ale sale sau ale altcuiva, dincolo de care se ascunde, adeseori, o taină, care va fi devoalată, neîndoielnic, cândva. Memorialistul este un martor, a cărui
depoziţie sugerează ori propune un verdict. Devenind publice, prin editare, aceste consemnări
îşi pierd statutul de document confidential, enigmatic sau criptic, de tăinuire a ceva, fiind astfel
oferite celor interesaţi ca argument, ca pistă interpretativă favorizantă, dar, fireşte, şi recuzabilă. În epocă, memorialistica era privită cu un interes special, deoarece în intervalul cuprins între
deceniile al doilea şi al patrulea ale secolului XX, lumea s-a confruntat cu o serie de evenimente deosebite, care vor impune un capitol distinct în evoluţia de ansamblu a Europei. Conştien(i
de semnificaţia acestei realităţi, mai mulţi oameni politici, scriitori, personalităţi militare, ziarişti
etc. şi-au notat gândurile provocate de un interstiţiu al schimbărilor, deci şi al înnoirilor imanente.
Memoriile lui N. Iorga, publicate atunci când încă mulţi contemporani, deveniţi personaje
ale însemnărilor sale, erau încă în viaţă, au suscitat o curiozitate şi o luare-aminte aparte. Cei
avuţi în vedere, de-a lungul anilor, de jumalier, indiferent de ipostaza în care au fost prezentaţi sau
doar amintiţi, ştiau sau presupuneau că se vor regăsi în notele unui diarist prezent în epocă în
ipostaze dintre cele mai diferite. Consernnările unei individualităţi atât de relevante au provocat,
aşa cum era firesc, reacţii diferite, aşteptate sau prezumate numai, ale celor deveniţi personaje,
dar şi ale generaţiilor de mai târziu chiar. Însemnările zilnice nu pot evita subiectivismul. Ele
sunt nişte diagnoze de moment, dar nu numai, încrustate în memoria şi în judecata unui timp,
cu dezvăluirile lor fireşti şi cu comparaţiile inerente. Au în vedere indivizi de vârste şi cu biografii diferite, care au trăit în acelaşi timp sau nu, ca membri ai aceleiaşi societăţi sau nu, toate
aflate însă într-o permanentă mişcare şi o evoluţie firească. Memoriile sunt judecate ca document de epocă, dar şi ca o specie literară distinctă. Când memorialistul era un istoric de talia lui
N. Iorga, jurnalistica sa va balansa, în mod firesc dar şi particular, bineînţeles, între literatură şi
istorie. N. Iorga nu trasa chipul cuiva doar pentru profilul în sine, ci apela la el pentru a oferi o
imagine posibilă a unei societăţi sau a unei epoci, dintr-un moment anume. Dincolo de această
pânză a vremii, adevărată şi părelnică, deopotrivă, se întrezăreşte în permanenţă conturul spiritual al diaristului.
Dintotdeauna, memoriile au fost citite într-o manieră diferită de contemporani şi de cei
care ajung la ele mai târziu, ca exponenţi ai altor generaţii. Fiecare caută însă un "adevăr", sfârşind prin a accepta că de fapt nu a descoperit un adevăr anume, ci o confirmare sau o infirmare
a unei presupuneri personale. Adeseori, însă, o aemenea explorare se poate încheia cu o sugestie
care va determina iniţierea unei cercetări speciale, de sine stătătoare, care nu a fost avută anterior
în vedere. Un jurnal nu e niciodată o confesiune ori o depoziţie încheiată, finală, privită astfel de
autorul însemnarilor sau de un personaj anume, care se va căuta în pagina citită cândva. Însemwww.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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narea dintr-o zi anume este, într-un fel, numai a zilei respective, completată sau explicată în parte
sau convenţional de o notaţie ulterioară. Memorialistica rămâne în general un teren al consemnării citite mâine, cu gândul la ieri, dar şi la un viitor mai îndepărtat. Ea e o mărturisire care va
suscita întotdeauna semne de întrebare, atât timp cât lipseşte o autentificare oficială. Notaţia
jumalieră are doar arareori în vedere, în mod expres, un eveniment care urmează a avea loc,
deoarece, finalmente, se încearcă a se afla ce se ascunde după el.
Scrierea memoriilor seamănă întrucâtva cu o cursă de unul singur, a memorialistului, care
aleargă nu pentru sine, ci cu gândul la viitorul cititor sau la acela care i-ar adresa o întrebare
anume sau una posibilă. Vorbind, la un moment dat, despre Consiliul de Coroană din 27 august
1916 şi contextul politic în care se afla România atunci, N. Iorga scria că "amintiri personale
mă pot ajuta la ceia ce s-a spus de atâtea ori pe basa notelor luate de unul din participanţi - adică I.G. Duca-, despre ce s-a petrecut în acea zi memorabilă pentru istoria poporului românesc.
Cu puţine zile înainte de luarea hotărârii - data n-o pot indica, însemnările mele pentru această
epoca negăsindu-se azi în stăpânirea mea - am fost chemat telegrafic, de la Vălenii-de-Munte,
de Ioan 1. Brătianu, cu care continuam să fiu în bune legături"45 •
Vorbind despre un eveniment important, petrecut însă în urmă cu 16 ani, memorialistul
mărturisea că uitase data la care avusese loc, pe care o reţinuse în "însemnările" sale. Aşadar,
aceste note nu se adresau numai altora, din vremea sa sau de mai târziu, ci şi sieşi, ca un aidememoire. Plecând de la ele, diaristul intenţiona să scrie o poveste a vieţii sale. Până atunci, însă, notele respective, care erau nişte repere cu accepţiune de memento ori de simbol, îi ofereau
adeseori posibilitatea de a le consulta, ca pe un document. atunci când nu-şi amintea o dată, un
nume, un detaliu, un context temporal etc. 46 .
Aceste recunoaşteri, care nu erau nişte consideratii circumstantiale, ci o mărturisire sinceră,
cu lentă de avertisment onest, sunt foarte importante pentru înţelegerea naturii şi a scopului lor
final. Conştient de faptul că nu avea "memorie politică", adică ceva cei se părea "un lucru curios", N. Iorga o admira la alţii, încercând a-i suplini lipsa cu notele zilnice. Pentru a nu se crede
că acele consemnări erau, toate, gânduri de o clipă, el îi avertiza pe cei cărora li se adresa, dar
nu numai pe ei, bineînţeles, să fie atenţi la declaraţiile lor, întrucât, consemnate de elia sfărşitul
fiecărei zile, urmau a deveni publice "peste 20 de ani". Aşadar, în 1922, N. Iorga nu avea de gând
să-şi publice însemnările în timpul vieţii. Făcând aceste precizări - care nu trebuie judecate ca
nişte prevederi testamentare -, ilustrul parlamentar accepta că notele în discuţie ar putea deveni
publice după moartea sa. În 1922, el avea 51 de ani. Peste 20, ar fi avut vârsta de 71 de ani ... Oare
numai "atât" şi-ar fi dorit el să trăiască? Din nefericire, a fost asasinat înainte de a fi implinit 70
de ani! Se ascundea, oare, "ceva", dupa aceste cifre şi supoziţii premonitorii?
Raţionamentele de acest gen sunt întotdeauna aleatorii şi uneori chir lugubre, într-un anume sens. Nici o viaţă nu trebuie judecată plecându-se de la un calcul aleatoriu, temporar de obicei
şi, neîndoielnic, inefabil. În mod sigur, N. Iorga îşi refuza gândul de a dispărea înainte de vreme.
Speranţele sale, mărturisite nu doar o singură dată, lăsau a se înţelege că el îşi dorea - şi ar fi trebuit chiar să fie aşa! - să trăiască mulţi ani. Conştient că eventualele calcule sunt, în acest caz,
superflue, a început a-şi publica însemnările cu aproape un deceniu mai devreme. În 1931, când
au fost editate însemnările tăcute în anii 1917-1918, lumea nu mai era aceea din 1922. România
era o altă ţara, diferită întru totul. Atunci, adică 1931, planurile imaginate în urmă cu un deceniu au fost abandonate sau modificate. Cineva care se raporta în permanenţă la trecut nu putea
trece peste un asemenea avertisment47 •
Editarea Memoriilor lui N. Iorga a dobândit, imediat, o semnificaţie de adevărat eveniment, la care ne-am referit deja. În epocă, dar şi mai târziu, cele şapte volume de note zilnice
au suscitat un interes incomparabil, întru totul justificat, atât pentru orizontul lor informaţional,
cât şi pentru ipostaza de avertisment şi eventuală viziune interpretativă48 . Unele contestaţii, ti45
46
47

48

Idem, Supt trei regi, p. 186; Ioan Mamina, op. cit., pp. 53-87.
Dezbaterile Adunării Deputatilor, şedinţa din 1O aprilie 1922, p. 493.
Idem, şedinţa din 1 noiembrie 1928, p. 59.
Cf. Bianca Val o ta Cavallotti, Nico/a Iorga, Napoli, Guida Editori, 1977, p. 198.
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mide şi mai ales tendenţioase, nu au lipsit, aşa cum era de aşteptat, desigur. Dar ele nu au făcut
altceva decât să evidenţieze senmificaţia unui demers de neegalat în literatura română a
genului.
Cu Memoriile sale, N. Iorga s-a alăturat acelora care au înţeles la un moment dat că lucrările din această specie documentară sunt absolut necesare, din multe puncte de vedere. Nu
era primul şi nici singurul care a observat la un moment dat că in România memorialistica nu
era privită aşa cum ar fi fost firesc şi profitabil pentru noile timpuri. Eugen Lovinescu observa
chiar că "atât de infloritoare în alte literaturi, până a fi devenit un element esenţial, adevărata
cale regală a literaturii franceze, de pildă, memorialistica şi-a făcut o apariţie târzie şi sporadică
în cadrele generale ale publicisticei române'"'9 •
În anii care au premers declanşarea Primului Război Mondial, când întreaga Europă intrase într-o stare de încordare specifică unei transformări inevitabile, memorialistica românească
s-a confruntat cu un curent de diversificare şi innoire a demersurilor circwnscrise ei. Treptat, au
fost abandonate vechile naraţiuni edulcorante, care se citeau in momente de însingurare sau de
contemplaţie, in favoarea unor încercări de diagnosticare a evoluţiei unei vremi care prefata un
eveniment unic şi urmările sale. Dintr-o dată, aria lucrărilor memorialistice a devenit una gravă
şi plină de întrebări care vizau viitorul. Autorii acestor noi insenmări au ajuns a fi personalităţi
implicate direct şi intr-o măsură decisivă in desfăşurarea evenimentelor timpului lor. Fiecare zi
a devenit importantă pentru ceea ce urma a se întâmpla, astfel încât, notele personale au ajuns a
fi zilnice, pentru cei mai mulţi diarişti, nu ca o modă nouă, ci ca o exigenţă imperativă, din
multe considerente. Publicarea acestor lucrări va mai întârzia un timp, dar se ştia încă de atunci
că diferite personalităţi politice şi unii scriitori ori intelectuali de vază începuseră deja a-şi nota
gândurile zilnice.
În 1923, bunăoară, Ion Vinea publica un text intitulat Coroana şi literatura, reluat doi
ani după aceea, cu mici schimbări, şi reintitulat Memoriile reginei Maria 50, care vor fi editate mai
târziu. Nicolae Petrescu, la rândulsău, scria în 1927 despre Notele Politice ale lui Al. Marghiloman51, rele vând că "impresiile unui om public sunt întotdeauna interesante, mai ales când
reflectă în ele nu numai personalitatea autorului, ci şi psihologia oamenilor cu cari a venit în
contact şi realitatea situaţiilor la cari a luat el parte. În alte ţări, acest gen de scriere se practică
de mult timp şi formează unul din elementele cele mai temeinice pentru cunoaşterea trecutului". După aceste consideraţii de ordin general, acela care va fi el însuşi un autor de însenmări
memorialistice remarca, cu bucurie, că "amintirile oamenilor publici sunt bine venite şi trebiesc
pretuite mai mult decât este obiceiul". Nu-l cunoscuse personal pe Al. Marghiloman, dar afirma că "alarma produsă de publicarea Notelor a fost exagerată, după cum criticele aduse asupra
conţinutului lor n-au avut întotdeauna un temei. Cei care s-au alarmat erau conduşi mai mult de
sentimente personale, iar cei care au criticat voiau cu orice preţ să-şi plaseze opiniile[ ... ]. Eregretabil că criticii nu au voit să vadă partea bună şi pozitivă care predomină în tot cuprinsul
Notelor. Avem o colecţie de documente, luate din realitate şi scrise cu detaşare, documente cari
pot servi la reconstituirea atâtor situaţii, pe care istoricul de mâine va şti să le folosească". Asupra aceloraşi Note Politice se va referi şi AL Tzigara-Samurcaş, care remarca mai întâi că ele
au apărut aşa cum nu trebuia. Dar, dincolo de aceste rezerve, intru totul justificate, el considera
că ''în chestiunile politice, în genere, <<Notele>> sunt singura sorginte sigură pentru intreaga
vreme de la 1914 până la sfârşitul ocupaţiei şi a războiului, cercetarea lor fiind indispensabilă
pentru acea epocă"52 • Tot în 1927, N. Iorga consenma în jurnalul său că "la Londra se publică
Memorii ale Reginei" 53 . Zece ani mai târziu, Nicolae Petrescu prezenta Povestea vieJii mele,
adică memoriile Reginei Maria54 .
E. Lovinescu, Memorii. Aquaforte, Ediţie îngrijită de Gabriela Omăt, Bucureşti, Editura Minerva, 1998, p. 157.
so Ion Vinea, ,.Coroana şi literatura", în Contimporanul, 21 aprilie 1923, p. 6; idem, .. Memoriile reginei Maria", în
Cuvântul liber, 27 iunie 1925, pp. 1-2.
51
,.Citind "Notele"lui Marghiloman", în CL, Septembrie-Deccmbrie 1927, pp. 231-237.
52
Al. Tzigara-Samurcaş, Memorii, II (1910-1918), p. 178.
53
N. Iorga, Memorii, Voi. V, p. 252.
54
Memoriile Reginei Maria, în CL, Nr. 11-12, Noiembrie-Decembrie 1934, pp. 951-955. Vezi şi Verus, Maria, Regina
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Unul dintre martorii evenimentelor politice - dar nu numai - din anii care au premers
Marelui Război şi din cei care au urmat a fost Constantin Argetoianu. Memoriile
sale şi Însemnările zilnice refrezintă o sursă deosebit de valoroasă pentru cei interesaţi de evenimentele anilor 1913-19395 . Notându-şi zilnic impresiile despre realităţile româneşti ale acelor
ani, el era la curent cu demersurile memorialistice ale contemporanilor săi. Astfel, la 24 februarie 1937, cel ,,mai cinic politician român"56 , cum îl considera Onisifor Ghibu pe Constantin
Argetoianu, nota că "aflu că Elisa Brătianu îşi scrie memoriile. Vor fi, presupunea el, ca unul
dintre cei care o cunoşteau bine pe fosta soţie a lui Ion l. C. Brătianu, foarte probabil amuzante,
dar nu vor fi sincere. E prea pasionată; va căuta să tragă spuza pe torta lui lonel"57 • Puţine zile
mai târziu, adică la Il martie 1937, Regele Carol al li-lea nota şi el, reluându-şi jurnalul: "Măr
turisesc că am greşit că de şase ani n-am scris un rând, cum trebuia, deşi atâtea au trecut peste
capul meu şi al ţării. Aceste rânduri ce se vor găsi aci nu sunt pledoarii pro domo, nu sunt, n-au
scopul, nici intenţiunea de a fi o justificare în faţa viitorului, ci o nudă expunere, pe scurt, a faptelor, a gândurilor, a intenţiunilor mele. Un memento al celor petrecute zilnic, un controlor sufletesc al conştiinţei mele. Vorbesc de viitor, da, căci, fatalmente, in zilele ce vor să vie, Dumnezeu
ştie când, cineva le va găsi, le va citi şi poate le va comenta favorabil sau dimpotrivă, după cum
va crede de cuviinţă şi după cum viitorul va judeca faptele de astăzi" 58 . Avertizându-şi presupuşii cititori, el atrăgea atenţia asupra faptului că "aceste caiete sunt notiţe zilnice, nu sunt memorii.
[ ... ] Am oroarea acelora cari, în viaţă sunt sau abia au trecut pragul veşniciei, publică aşa-zise
memorii. Ele sunt sau nesincere, sau o pledoarie pro domo sau ofensatoare pentru prea multă
lume. Una din certurile mele cu Mama e tocmai pe acest punct; rău a făcut că a publicat acele
volume, căci, sau a zis lucruri cari, chiar adevărate fiind, nu trebuiau zise astăzi, sau a tăcut lucruri cari tocmai făceau interesul evenimentelor prin cari a trecut şi la cari a luat parte. Din
nenorocire, prea des a căzut în prima greşeală, a lipsit adesea absolut de tact şi de multe ori nedreaptă, sau vede lucruri în lumină falsă. Aidoma, dar în mai rău, A verescu s-a făcut de râs
publicând acele notiţe zilnice asupra războiului. Cum poate un Mareşa! al Ţării, care a fost îm59
popoţona! cu atâtea cinste, să facă una ca aceasta?" .
Consideraţiile avansate de Regele Carol al li-lea faţă de Povestea vieţii mele, a Reginei
Maria, şi faţă de Notiţele zilnice din război, ale lui Al. Averescu, erau, evident, subiective, întrucât ele au fost provocate, în ambele cazuri, de afirmaţiile care îl priveau în mod direct pe fostul
Principe moştenitor. Nu are nimeni dreptul de a refuza publicarea unor memorii, gândindu-se
doar că în ele ar putea exista informaţii care să nu convină cuiva. Oricine, aflat într-o situaţie
similară cu aceea în care s-a văzut Carol al II-lea, poate oricând să dezmintă şi să corecteze neadevărurile sau acuzatiile care îl priveau, dar nu să conteste demersul în cauză în întregul său.
Întotdeauna, va veni o zi când altcineva, în alt timp, va proceda la fel, plecând de la ceea ce a
scris acela care s-a crezut la un moment dat a fi ultimul judecător, perpetuând, chipurile, verdictul presupus a fi o regulă!
La 5 aprilie 1937, Constantin Argetoianu nota că "Vicepreşedintele Consiliului (Ion Inculeţ- n.GhF) a venit la mine să-mi ceară anumite informaţii şi un sfat. A venit trimis de Rege
care i-a spus: <<Du-te la Argetoianu, el ştie cum s-au petrecut lucrurile şi ne poate ajuta!>>.
[ ... ] l-am scos un volum din manuscrisul Amintirilor mele şi i-am citit tot capitolul referitor la
declanşarea

României. ''Povestea vie[ii mele", în CL, Nr. 11-12, Noiembrie-Decembrie 1934, pp. 999-1003.
55
Cf. Zigu Omca, Medalioane de istorie literară, Bucureşti, 2004, pp. 639-644. Constantin Argetoianu recunoştca la
un moment dat că "n-am tinut- şi cât de rău îmi pare - un jurnal regulat în timpul războiului" (Cf. Pentru cei de mâine.
Amintiri din vremea celor de ieri, Volumul al IV-lea, Partea a V-a (1917-1918), ediţie şi indice adnotat de Stclian Neagoe,
Bucureşti, Humanitas, 1993, p. 196).
56
Pagini de jurnal (1935-1963), Voi. 1, ediţie îngrijită de Miralena Mamina, Romco Dăscălcscu, Octavian O. Ghibu,
Bucureşti, Editura Albatros, 1996, p. 255.
57
Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, Voi. II, 1 ianuarie-30 iunie 1937, ediţie de Stelian Neagoe, Bucureşti, Editura
Machiavelli, 1999, p. 91.
58
Carol Il, Între datorie şi pasiune. Însemnări zilnice, Voi. !, (1904-1939), ediţie de Marcel-Dumitru Ciucă şi Narcis
Dorin, Bucureşti, Editura Silex, 1995, p. 149.
59
Ibidem.
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cele întâmplate în noiembrie 1931 şi în aprilie 1932. L-a interesat enorm" 60 •
Notându-şi cu grijă ceea ce considera el interesant pentru istoricul de mâine, Constantin
Argetoianu era la curent cu demersurile asemănătoare ale contemporanilor săi. Întâlnindu-1 pe
Al. Averescu, la 9 aprilie 1937, nota că "am vorbit de memoriile lui. Mi-a citit câteva pasaje din
noul volum în curs de tipărire (avea corecturile pe masă). [ ... ]Când va apare (sic!) volumul, iar
o să înceapă patrioţii să urle!'.61. Aşadar, nu numai Regele reacţiona defavorabil la adresa Notiţelor
zilnice din războiu, ale mareşalului A verescu, ci mulţi dintre cei care se vor vedea încondeiaţi.
Astăzi, "dialogul" de odinioară decurge la fel!
Făcând aceste remarci, nu am intenţionat să generalizăm o stare de fapt, sugerând că un
asemenea comportament s-a impus, în timp, ca o regulă. În 1938, A.A. Mossolov, fost diplomat
al Rusiei ţariste la Iaşi, în anii 1916-1917, tocmai punea punct memoriilor sale despre propria
experienţă românească. Sincer cu sine şi cu ţara pe care nu a uitat-o niciodată, el recunoştea că
"am fost martorul încercărilor foarte grele prin care a trecut România. Am putut să apreciez activitatea deosebit de utilă a conducătorilor săi, mai ales a Reginei Maria. Cred aşadar că ar trebui
să închei această relatare cu apoteoza de pace care a urmat războiului atât de nefavorabil început
de această ţară. Întrucât n-am asistat însă la aceste evenimente istorice, le voi descrie înspirându-mă din Memoriile Reginei Maria, din care voi reproduce în traducere ultimele două pagini
(vezi "The Story of Life" by Maria Queen of Roumania). Aceste pagini remarcabile zugrăvesc
bucuria de nedescris şi entuziasm! fără margini de care era cuprins întregul popor român, iar tonul confidenţial al jurnalului intim al Reginei, plin de sinceritate, scoate în relief trăsăturile de
caracter ale autoarei. În pofida extremei modestii a Reginei, nobleţea sentimentelor îi conferă
acesteia o măreţie cu totul şi cu totul excepţională". Ca recunoştinţă pentru Suverana României,
A.A. Mossolov îşi încheia notaţiile dedicate misiunii sale româneşti cu transcrierea gândurilor
retinute în jurnalul ei de Regina Maria în zilele de 30 noiembrie şi 1 decembrie 1918 62 • Un asemenea gest târziu era determinat, desigur, atât de faptul că Regina Maria se înrudea cu familia
imperială a Rusiei, cât şi de transformările politice intervenite după 1917. Oricum, pentru A.A.
Mossolov, Povestea vieţii mele avea o altă semnificaţie decât aceea pe care o avea pentru fiul cel
mai mare al Reginei Maria.
Participând la funeraliile Reginei Maria, în ziua de 25 iulie 1938, Constantin Argetoianu
însemna că "pe cât era de necăjit Iorga[ ... ] pe atât era de vesel şi de bine dispus mareşalul Prezan" care, "venind vorba de război şi despre Averescu, cu care s-a certat iarăşi (din cauza Memoriilor acestuia), după ce 1-a tăcut cu ou şi cu oţet şi 1-a tratat de prost"63 , părea a fi depăşit
momentul de mânie firească.
Interesat de memoriile altora, despre care nu avea decât rareori păreri favorabile, Constantin Argetoianu considera că propriile sale însemnări puteau fi utilizate ca documente autentice,
de care nu trebuia să se îndoiască nimeni. La 3 octombrie 1938, după ce a consemnat moartea lui
Al. Averescu, adăuga, resentimentar ca întotdeauna, că "ţara şi-a pus la un moment, în 1917,
nădejdile într-insul - dar decepţia a fost mare. Cel dintâi dezamăgit am fost eu, cum se poate
vedea din Amintirile mele" 64 • Trei zile mai târziu, nota că Prezan a lipsit de la înmormântarea
lui A verescu, adăugând că, mereu, cei doi s-au certat şi împăcat. "În 1934 am văzut o scrisoare
de-a lui Prezan la Averescu, care începea cu: <<Dragă Alexandre>>. Dar de atunci a survenit
publicarea memoriilor lui Averescu ... Parcă-) aud pe Prezan la Curtea de Argeş: <<E o inimă
neagră, domnule Argetoianu, e un pizmaş şi un calomniator, să scrie el ce a scris despre băiatul
ăla! Ionel Antonescu, domnule Argetoianu, e un băiat de geniu[ ... ] Averescu pe catafalc m-a
60

Constantin Argctoianu, op. cit., p. 164.
Ibidem, p. 170.
A.A. Mossolov, Misiunea mea in România. Curtea imperială a Rusiei şi curtea regală a României in timpul Războ
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impresionat adânc. Când mă gândesc ... dar ce să mai spun!'.6 .
La 21 ianuarie 1940, acelaşi Argetoianu nota în jurnalul său că "a murit şi Olga Gigurtu,
văduva generalului", adăugând că "a lăsat câteva amintiri bine scrise despre viata socială din
Craiova de acum o jumătate de veac"66 • În toamna aceluiaşi an, după teribilul cutremur care a
lovit România atunci şi cu puţine zile înainte de asasinarea lui N. Iorga, tot el reţinea în notele sale
nişte gânduri surprinzătoare, care ni-l dezvăluie ca pe un individ căruia nu-i erau străine nici
cele mai infamante ignominii: "Bietul paranoic, lipsit deja de toate funcţiile şi ghelirurile lui,
decăzut din situaţia de profet al Neamului, mai cad şi zidurile pe el! ... Să fie o Dreptate, pe pă
mânt?"67. Citind, azi, aceste gânduri, vom înţelege că ele i se potriveau mai ales aceluia care le
transcria, cu atâta răutate, uitând de câte ori 1-a linguşi! pe "profetul" de răul căruia se bucura.
Acesta era Constantin Argetoianu, una dintre influentele personalităţi politice ale acelei vremi,
care făcea tot ceea ce putea pentru a lăsa impresia că nutrea faţă acela cu care colaborase uneori
sentimente dintre cele mai alese! Parcă pentru a-şi avertiza viitorul cititor asupra nesfărşitelor
răutăţi şi insulte adăugate în permanenţă numelui N. Iorga, scria, la 22 iunie 1940, că "aşa e
soarta mea, să gândesc una şi să fac alta, ca să-mi apăr pâinea cea de toate zilele .. .'.68 . Era, totuşi, unul dintre oamenii bogaţi ai acelei vremi!
La 6 septembrie 1931, după un dejun cu Carol al II-lea, N. Iorga însemna că "ar trebui ca
Regele să-i vorbească lui Argetoianu, care, în intrigile care se ţese acum, avea un cuvât de spus, şi
nu 1-a spus. [ ... ] Îi arăt că am cele mai bune sentimente pentru Argetoianu, pentru că-I înţeleg:
Faţă de mine, Moldoveanul aşezat, ele boierul oltean din secolul al XV-lea, gata să taie cu sabia în cele patru colţuri ale lumii"69 . Ce mare diferenţă între două individualităţi ale aceluiaşi
moment!
Scriind despre un timp anume şi, bineînţeles, despre oamenii acelui timp, atât N. Iorga,
cât şi C. Argetoianu scriau şi despre ei, uneori chiar înainte de a-i avea în vedere pe alţii. Dar,
dacă N. Iorga se referea la Argetoianu ca la un contemporan de-al său, nu unul oarecare şi nici
perfect, întotdeauna- aşa cum era de fapt-, Argetoianu gândea despre Iorga- cu rare excepţii
ca despre un ins care trebuia acuzat, deformat şi ultragiat în permanenţă, pentru a-şi demonstra,
sieşi, că el era cineva, superior mereu unui "preopinent" inventat dintr-o adversitate patologică.
Am insistat, poate prea mult, asupra memorialisticii din perioada interbelică şi a importanţei sale pentru cei care se vor referi la realităţile politice ale acelui interstiţiu, întrucât stăruie
şi azi convicţiunea că acest gen de scrieri continuă a rămâne în sfera surselor documentare auxiliare, la care se apelează doar uneori şi numai în lipsă de altceva sau pentru a sugera o documentare exhaustivă. Ca orice referinţă, desigur, notaţia jumalieră şi amintirile trebuie verificate
şi confruntate cu relatări provenite din alte zone informaţionale. Dar, întotdeauna, ele au reprezentat nu doar un adjuvant documentar, ci chiar un izvor irecuzabil, oricând în măsură să ateste,
să întregească ori să respingă ceva.
Însemnările zilnice ale unei personalităţi de talia lui N. Iorga, citite generaţie după generaţie, indiferent de timp şi de dramele sale inerente, au reprezentat şi continuă să reprezinte o
operă exemplară pentru acela interesat de un interval istoric distinct al evoluţiei generale a României în secolul XX. În decembrie 1906, Cezar Petrescu, un elev al Şcolii Agricole din Roman,
care avea atunci vârsta de 14 ani, îi trimitea lui N. Iorga o scrisoare în carei se destăinuia că "am
făcut excursiuni, am luat note, schiţe cu creionul[ ... ]. Am trecut timpul liber[ ... ] în mici descrieri de impresii ori de închipuiri, scumpe pentru mintea unui tânăr înflăcărat. Şi toate aceste
notiţe şi schiţe le-am adunat în două caiete; cel puţin pentru ca, în alt timp, să-mi aducă amintiri frumoase a clipelor trecute. [ ... ] Vă trimit o schiţă din impresiile ce mi le-a făcut un cimitir;
5
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Ibidem, p. 136.
Constantin Argetoianu, op. cit., voi. VIII, 1 ianuarie-li iulie, 15 octombrie-31 decembrie 1940, ediţie de Stclian
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Ibidem, p. 381.
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www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
66

254

AMS, X, 2011, SECŢIUNEA a IV-a: EPOCA CONTEMPORANĂ

[ ... ] Sunt notiţe, impresii, nepotrivite poate cu vârsta mea, care ar trebui să fie zburdalnică; dar
oamenii sunt diferiţi ... cine ştie care e menirea visători lor!". Destinatarul a citit-o şi a păstrat-o,
intenţionând, poate, să dea curs rugăminţii foarte tânărului său corespondent, care se îndoia, cu
o candoare specifică acelei vârste, de valoarea reflecţiilor sale: "Nu ştiu dacă vor merita aceste
încercări să fie cetite de dv. şi să fie publicate în revista ce tinde să apară: <<Floarea darorilor>>, pe care o aştept cu nerăbdare" 70 . Dând, după un timp, peste această misivă, atunci când
Cezar Petrescu ajunsese un nume în literatura română a epocii, valoarea ei i s-a învederat destinatarului de altădată, ca o sclipire ale cărei străluminări nu i se relevaseră în unnă cu 27 de ani.
A publicat-o în Cuget clar1 \ notând mai întâi în jurnal, la 27 februarie 1937: "Descopăr o scrisoare din 1906 [ ... ] a lui Cesar Petrescu la vârsta de paisprezece ani, care e uimitoare ca informaţie, judecată şi stil" 72 • Aceeaşi este traiectoria pe care o poate urma o notaţie jurnalieră, care
în momentul transcrierii ei părea a fi o informaţie oarecare, iar peste un timp devine un document.
Timpul verifică şi învederează sensuri şi consecinţe care ies în evidenţă numai în anumite contexte, atunci când eventualele consecuţii relevante devin posibile.
Grigore Gafencu nota în jurnalul său, la 18 februarie 1931, că participase în acea zi la un
dineu dat de Kilnzle Iizerski, ministrul Cehoslovaciei la Bucureşti, la care mai fuseseră prezenţi
Ştefan Cicio-Pop, Constantin M. Basarab-Brâncoveanu şi alţii, ocazie cu care, remarca el, N.
Iorga, "fireşte, perorează în timpul mesei. Plin de viaţă, de temperament, de talent şi indiscret, ca
de obicei. Vorbeşte de Memoriile sale, din care a extras <<răutăţile>> asupra contemporanilor
şi care vor apărea în curând. Ne împărtăşeşte că aceste răutăţi privesc pe colegii săi politici, pe
oamenii războiului în special, Duca, Argetoianu, Averescu şi <<les frasques de notre souverain!>>. Laudă, în schimb, pe ... Leonte Moldovan" 73 . Ar fi foarte relevant, pentru cunoaşterea
opticii necenzurate a memorialistului, să ştim la ce a renunţat el înainte de a-şi publica aceste
însemnări. Dincolo de curiozitatea firească, se cuvine să înţelegem şi să acceptăm procedura,
adică renunţarea la "răutăţi", întrucât aceasta reprezenta decizia finală a memorialistului. Fiind
vorba de un exerciţiu zilnic şi de durată, nu trebuie să uităm că diaristul a evoluat, odată cu trecerea timpului, iar multe foste secrete au devenit între timp fapte cunoscute sau judecăţi descifrate, ale căror sensuri nu mai erau identice cu cele iniţiale. Apoi, nu trebuie uitat că tonul însemnărilor împrumută ceva - nu puţin şi nu doar câteodată - din particularităţile zilei, dar şi din
temperamentul memorialistului, de moment sau tradiţional. Cunoscându-1 bine pe N. Iorga,
Sabina Cantacuzino observa că, vorbind despre tatăl său, Ion C. Brătianu, la Academia Română, în ziua de 24 mai 1921, a recunoscut că "erudiţiunea lui în istorie era aşa de întemeiată, încât
a emis teorii care abia mult mai târziu au fost recunoscute. A vorbit pe cât a putut de favorabil,
dar fără însufleţire, şi Iorga nu este într-adevăr bun decât când inima îi înăbuşeşte pornirile personale"74. Probabil că Iorga era la fel şi atunci când scria ceva, numai pentru sine, până la momentul publicării, despre o anumită personalitate sau despre un eveniment deosebit. Să nu uităm
că o notaţie jumalieră este, de cele mai multe ori, o reacţie trecătoare, supusă nuanţărilor ulterioare. Câteodată, însă, forma ei iniţială se dovedeşte a fi mai expresivă şi poate mai aproape de
adevăr, fiind mai plină de "însufleţire", aşa cum observa Sabina Cantacuzino. Valeriu Pop, la
rândulsău, nota în amintirile sale că "în ziua de 9 ianuarie (1932- n.GhF) primesc o telegramă
de la Nicolae Iorga în care mă anunţă că Regele, la propunerea sa, m-a numit ministru de Justiţie". Conferindu-i-se această demnitate, el a început să-i numească pe unii dintre apropiaţii
personali în diferite funcţii oficiale. Iorga a intervenit, în acelaşi sens, în favoarea lui N. N.
Lenguceanu, secretar general la Ministerul Justiţiei, pe care noul ministru voia să-I schimbe,

°

Corespondenţa lui Cezar Petrescu, 1, edi!ie îngrijită, cu o introducere, note şi indici de Ştefan Ionescu, Cluj, Editura
Dacia, 1986, pp. 184-186.
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72
N. Iorga, Memorii, voi. VII, p. 151.
73
Grigorc Gafencu, Însemnări politice. 1929-1939, ediţie şi postfaţă de Stelian Neagoe, Bucureşti, Humanitas, 1991, p. 96.
74
Sabina Cantacuzino, Din viaţa familiei Ion C. Brătianu, volumul 1, îngrijire de ediţie, Introducere şi note dr. Elisabeta
Simion, Bucureşti, Editura Albatros, 1993, p. 193. Vezi şi Severa Sihlcanu, Note şi desminţiri asupra Amintirilor d-nei
Sabina Cantacuzino, Bucureşti, 1938.
7

71

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

Gheorghe 1. Florescu, Memoriile lui N. Iorga, între aide-memoire li document (1)

255

explicându-i că "are obligaţii morale din trecut [ ... ]. Satisfac dorinţa lui Iorga, nota Valeriu
Pop, cu care am avut în timpul guvernării şi mai târziu cele mai bune raporturi şi o excepţiona
75
lă apreciere, după cum se vede din memoriile lui" . lată o intervenţie a lui Iorga care poate fi
interpretată ca una potrivnică principiilor afişate de el, cu atât mai mult cu cât era vorba despre
un apropiat personal.
Din când în când, N. Iorga îşi nota ceva, într-o anumită zi, nu cu gândul de a publica
vreodată ceea ce consemnase, poate, întâmplător. Intenţia sa era aceea de a a-şi scrie cândva
memoriile, iar în acest caz însemnările zilnice îl vor ajuta să-şi amintească diverse fapte sau
evenimente care, adeseori, se uită. Abia mai târziu, când a văzut că mulţi dintre contemporanii
săi îşi publicau consemnările zilnice, s-a gândit să procedeze la fel, acceptând unele amputări
ori ameliorări situaţionale ca pe o măsură de prevedere.
Adeseori, notaţiile lui N. Iorga, care nu mai erau de mult secrete, au făcut, aşa cum am
văzut, obiectul unor remarci publice sau personale, care le-au conferit o calitate de document
sau de rezoluţie cu caracter deliberativ. În multe cazuri, personalităţi marcante ale epocii s-au
întrebat- nu doar din curiozitate- ce notase, oare, N. Iorga despre o faptă sau o afirmaţie a lor.
Câteodată, diverşi apropiaţi sau chiar autorităţi ale timpului I-au abordat în acest sens. Asfel,
într-un moment al nesfârşitelor pertractări cu ardelenii, din 1926, N. Iorga a fost vizitat, aşa
cum îşi va aminti el, de Iuliu Maniu, care "dorea să ştie exact <<ce a fost>>, ce a spus d. Argetoianu; notele mele, pe care ştia că le iau, I-ar putea lămuri; să i le arăt! Era prea mult şi pentru
omul cel mai politicos, care însă nu e deprins să se joace cu atitudinile şi hotărârile. L-am făcut
să înţeleagă că nu sunt dator să arăt totdeauna, după cerere, însemnările mele intime" 76 .
lată că, treptat, "notele" lui N. Iorga, cum le numea el, au dobândit o calitate cvasioraculară, am putea spune, recunoscută de unele personalităţi politice ale vremii. Doar jurnalul Reginei
Maria a mai suscitat, în epocă, un asemenea interes, chiar dacă temperatura scriiturii şi consistenţa celor două demersuri memorialistice nu erau aceleaşi. Faptul acesta este lesne sesizabil şi
explicabil, bineînţeles, întrucât Suverana ţării, care-şi făcea însemnările cu gândul de a fi publicate cândva, nu-şi putea permite libertatea pe care o avea N. Iorga. Ea scria în ipostaza de persoană situată deasupra intrigilor zilnice, chiar dacă regreta o asemenea rezervă circumstanţială.
De altfel, în ziua de Il februarie 1926, aflată la Cotroceni, ea recunoştea: "Cât de interesante arfi
memoriile mele, dacă aş putea scrie totul fără să acopăr ceva, să ascund, să ocolesc nici o Întâmplare. Ce mare, ce profundă lecţie de viaţă ar fi! "77 (subl. GhF). Şi avea dreptate. Dar de ce
"ascundea" şi "acoperea" tocmai acel "ceva" care le-ar fi conferit însemnărilor în discuţie o calitate atât de rară, precum era aceea de "profimdă lecţie de viaţă"? O asemenea reţinere, sinonimă
cu cenzura informaţională, acceptată ca pe o servitute morală, era, oare, mai tolerabilă, pentru o
Regină, decât consemnarea adevărului întreg, care ar fi implicat-o numai în ipostaza de martoră? Suveranii îşi arogă, iată, atunci când consideră ei că e nevoie, "drepturi" care îi "acopăr"
sau îi "ascund" de adevăr. Dar cu ce preţ?
Nici N. Iorga nu-şi permitea, uneori, să scrie orice, oricând, oricum şi poate chiar despre
oricine. La 13 iunie 1917, când nu nota ceva cu gândul că-şi va publica vreodată însemnările,
el reţinea câte o "observaţie" numai pentru sine. "Mare spectacol melodramatic al lui Stere la
Cameră. [ ... ] Stere a strigat că în stradă trebuia să iasă lumea ca să oprească războiul. El însuşi
să fi ieşit în stradă în uniformă de colonel? ... O spun aici, în ziar e cu neputinţă"78 • În principiu,
N. Iorga avea dreptate, pentru că în vreme de război, chiar şi însemnările jurnaliere trebuiau fă
cute cu grijă, pentru că orice informaţie putea fi interpretată şi folosită împotriva intereselor
naţionale.
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declanşa

dispute şi chiar campanii care contravin momentului. Neintenţionând să eludeze o
asemenea opinie, Mihail Manoilescu nota în memoriile sale, în 1935, că "fără a voi să-I măgu
lesc şi în deplină sinceritate, am putut spune în Senat că de câte ori cineva are o îndoială într-o
chestiune naţională, să se uite la Iorga şi va şti <<încotro trebuie îndreptată corabia neamului
românesc>>" 79 •
Apariţia, în 1939, a încă două volume cu notele zilnice ale lui N. Iorga s-a transformat,
îndată, într-un pretext de acuzaţii şi insinuări surprinzătoare, greu de acceptat azi şi, deopotrivă,
greu de înţeles. Constantin Argetoianu, acela care-şi însuşise de mult ipostaza de permanent
detractor al lui N. Iorga, însemna în ziua de 13 iunie 1939 că, din nefericire, "cu omul acesta nu
poţi fi niciodată sigur de a doua zi", deoarece, "în patima lui de a tot publica ceva, de a se tot
pune înainte, de a ocupa tot mereu scena, comite acte incalificabile, destăinuind tot ce n-ar trebui să destăinuiască niciodată. M-am pomenit azi-dimineaţă cu lstrate Micescu, cu al 7-lea volum
din Memoriile Paranoicului în care povesteşte tot ce s-a întâmplat anul trecut şi între altele şe
dinţele confidenţiale de la Palatul Regal, din momentul promulgării noii Constituţii. [ ... ] Micescu
a venit la mine să mă întrebe dacă cele relatate de Iorga corespund realităţii. N-am avut nici o
greutate să explic lui Micescu că nimic din ce spune Iorga nu este adevărat. Ce gândesc eu despre amicul Istrate e altă chestiune[ ... ]. Dar mai nimeni în Minister nu voia să aibă pe Micescu
de coleg şi nici Regele nu voia să-I numească, dar I-ar fi vrut (de ce?) ca <<redactor>> al Constituţiei. [ ... ] Mironescu - ca şi Tătărescu - s-a arătat violent împotriva lui Micescu în ziua
constituirii Guvernului, în 11 februarie, când Regele a propus pe zisul Micescu ca ministru de
Externe, post pe care-I ambiţionau şi Mironescu şi Tătărescu ... Iorga a confundat datele, ca întotdeauna ... Micescu mi-a declarat că e hotărât să dea pe Iorga în judecată, să-I silească să scoată
pasajul cu pricina din cartea lui. L-am dezaprobat. Câte pasaje de felul acesta trebuie să fie în
acest ultim volum al puţin scmpulosului istoric! Dacă fiecare din noi ar face un proces, unde am
ajunge! Micescu a persistat însă şi m-a întrebat dacă aş fi dispus să-i dau în scris cele povestite
mai sus. l-am răspuns: <<Nu sunt Iorga ca să divulg cele petrecute într-un sfat confidenţial prezidat de Rege; dar pot să-ţi scriu că relatarea d-lui Iorga nu corespunde adevărului, sau că n-am
pus la îndoială în acel Consiliu moralitatea d-tale- sau aşa ceva ... >>. A plecat mulţumit şi cu
atât! O să citesc şi eu volumul, să petrec de tot ce trebuie să fi scris despre mine ... " 80 •
Parcurgerea acestei relatări ne oferă posibilitatea de a vedea cât de sincer şi obiectiv era
Argetoianu în însemnările sale zilnice. Respingând, chipurile, ca nefondate, consideraţiile avansate de N. Iorga la adresa lui Istrate Micescu, el adăga, la transcrierea propriilor reflecţii, o serie
de dezavuări deosebit de grave, privitoare la acela cu care tocmai discutase, procedând aşa cum
nimeni nu ar fi crezut. L-a denigrat pe Iorga, în faţa lui Micescu, iar pe acela de care abia se despărţise l-a incondeiat în consernnările imediate.
Editarea ultimelor două volume de Memorii şi replicile incriminatorii cu care au fost întâmpinate acestea au avut un larg ecou în epocă, care a depăşit chiar şi graniţele ţării, ajungând
tocmai până în America. Astfel, la 18 iunie 1939, în paginile celebrului The New York Times
apărea, surprinzător probabil, o notiţă în care se arăta că "Senator Istrate Micescu bas begun a
libel action against Professor Nicolas Iorga and his successor as Presidene ofthe Senate, Constantin Argetoianu. The suit is basd on a passage in recently published Iorga memoirs. He demands
damages and withdrawl ofthe book from circulation"81 .
Mai direct şi explicit, bineînţeles, Perpessicius observa că, neîndoielnic, "ce n-au făcut
ceilalţi, atâţia dintre ucenicii formaţi Ia şcoala cărturarului, a încercat singur d-1 N. Iorga să suplinească, fie şi în forma embrionară de astăzi, a Memoriilor. Căci <<memoriile>> de astăzi rărnân,
cu toată bogăţia lor de informaţie, materialul documentar, ce urcă cu mult mai înainte data la
care acestea încep ( 1917), pe vremea războiului balcanic, despre care d-sa a tipărit o carte [ ... ].
Mihail Manoilcscu, Memorii, II, ediţie îngrijită, prefaţă, note şi indice de Valeriu Dinu, Bucureşti, EE, 1993, p. 376.
voi. VI, 1 ianuarie-30 iunie 1939, ediţie de Stelian Ncagoc, Bucureşti,
Editura Machiavelli, 2003, pp. 323-324.
81
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Lor li se intercalează volwnele din Războiul nostru în note zilnice (Edit. "Ramuri"), lor li se vor
adăoga un volwn de corespondenţă selectată"82 • Referindu-se în mod expres la ultimele două
volwne ale notelor pe care le recomanda ca fiind "forma embrionară" a viitoarelor memorii,
acelaşi distins lector remarca "bogătia lor docwnentară, cu incisiva artă a notaţiei, atât de proprie istoricului necruţător, căruia nimic din ce este esenţial nu-i scapă necomentat şi, prin chiar
aceasta, au dreptul la o susţinută luare aminte". Considerându-le un "tezaur" informational,
Perpessicius remarca cunoscuta "atitudine, de părinte al patriei, atent la tot ceea ce ar putea să
ne scadă"83 , evidenţiată de cele şapte volwne de note zilnice la care se referea.
În anii din urmă, Valeriu Râpeanu, care a stăruit cu seriozitate şi diligenţă asupra omului
N. Iorga şi a operei sale, ne-a asigurat, încă o dată, că "nici un cărturar român n-a acordat memorialisticii un loc atât de însemnat în spatiul operei sale". Impresionat de semnificatia şi dimensiunile memorialisticii - "unul din capitolele esenţiale ale operei şi una din cele mai de
seamă împliniri ale istoricului"-, Valeriu Râpeanu mărturisea că "ne întrebăm astăzi, contemplând această construcţie unica deopotrivă prin valoare şi cuprinderi spirituale, ce motive I-au
determinat pe Nicolae loga să înceapă, în preajma primului război mondial, redactarea însemnă
rilor sale zilnice pe care, aproape două decenii mai târziu, avea să le publice sub titlul: Memorii?"84. Mai aproape de zilele noastre, Mircea Zaciu şi-a pus aceeaşi întrebare, plecând de la
aceleaşi însemnări, pentru a conchide că " tocmai asta e rostul jurnalului, să întreţină vie memoria celorlalţi" 85 .

*
Putem presupune că printre însemnările tăinui te, încă, undeva, la Moscova, se vor fi aflând
acelea de început, în care N. Iorga îşi mărturisea gândul care 1-a determinat să apeleze la ele şi
de ce tocmai atunci. Ştim, din precizările de mai târziu ori din declaraţiile avansate în diverse ocazii, care au fost consideraţiile recurgerii la aceste consemnări zilnice, dar, poate, vor mai fi fost şi
altele.
Sunt, încă, multe întrebările suscitate de lectura acestor Memorii, chiar dacă despre ele au
scris, de-a lungul anilor, istorici, literaţi, memorialişti etc. În mod sigur, diaristul N. Iorga a recurs la însemnările atât de necesare cuiva care le reţinea înainte de a-şi fi propus să le adune, în
vederea tipăririi lor. A scris şi a publicat destul până a realizat că păstrarea acestor "notaţii embrionare" era chiar o obligaţie, înainte de a fi o necesitate, întrucât ele reprezentau un adjuvant
indispensabil oricărui intelectual, dar mai ales istoricului. În 1931, într-o şedinţă a Consiliului
de Miniştri, "pe când cei prezenţi îşi expuneau, fiecare pe rând şi după temperamentul său, pă
rerea - Iorga, însemna Argetoianu, care nu putea să stea zece minute fără să scrie ceva, a scos
din ghiozdan o hârtie cu <<en tete>>-ul Ministerului Instrucţiunii, Cultelor şi Artelor, şi a redactat următoarea rezolutie, ca rezultat al dezbaterilor noastre încă in curs"86 • Dincolo de nuanta sarcastică a acestei notaţii, ea ascundea un adevăr. Iorga nu putea asculta, pur şi simplu, ceva
sau pe cineva, fără a reacţiona, imediat, într-un fel anwne. Cwn îşi manifesta el neliniştea? Intervenind în discuţie ori notând ceva. Dar nu oricum, ci încercând să explice acel "ceva", la care
nu se ajunge întotdeauna uşor şi nu poate fi clarificat oricwn şi de oricine. Acest comportament
era determinat de implicarea sa permanentă în elucidarea chestiunii aflate în discuţie, undeva.
El nu putea fi indiferent faţă de un subiect controversat, care reclama adoptarea unei soluţii
şi

Perpessicius, 12 prozatori interbelici, antologie, text îngrijit, cuvânt înainte şi notă asupra ediţiei de Dumitru O.
Panaitescu, Bucureşti, Editura Eminescu, 1980, p. 23. Cartea menţionată era Actiunea militară a României. În Bulgaria
cu ostaşii noştri, Vălenii de Munte, Tipografia Societăţii "Neamul românesc", 1913.
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anume. Cine îl cunoaşte pe N. Iorga nu se va întreba, desigur, ce resorturi tainice I-au determinat să înceapă la un moment dat să-şi noteze gândurile de o clipă, care erau nişte întrebări sau
nişte răspunsuri posibile, consemnate cu intenţia de a se întoarce la ele, odată, atunci când se vor
aduna mai multe sau când o împrejurare anume îi va cere a reveni asupra lor. După un timp, a
înţeles că acele consemnări fulgurante şi adeseori greu de explicat de altcineva reprezentau de
fapt ceva anume, nu numaidecât prin ele însele, ci şi prin întrebările pe care le sugerau. Înainte de
toate, însă, ele aveau semnificaţia unui aide-memoire, cu valoare de argument sau de mărturie
care explică ori confirmă ceva. Când a început să gândească aşa, conferind consemnărilor ajunse
de mult zilnice o accepţiune demnă de luat în seamă, N. Iorga avea peste 40 de ani şi se afirmase
deja ca o voce distinctă a vremii, prin scrisul său şi nu numai. Orice notaţie reţinută de el devenea,
mai devreme sau mai târziu, o luare-aminte, ca avertisment sau întrebare. Cei din preajma sa au
remarcat şi acceptat, la un moment dat, ipostaza sa de martor şi au început a se comporta întrun fel anume faţă de el. Nu puţini au fost cei care şi-au manifestat curiozitatea vizavi de notele
unei personalităţi care ajunsese a fi privită ca un arbitru şi, deopotrivă, ca un cronicar al vremii.
Fără îndoială că acest fapt le-a conferit consemnărilor sale un sens terapeutic, întrucâtva, sau
măcar unul profilactic. Privite din această perspectivă, notele în discuţie au ajuns a fi comentate,
în fel şi chip, circumstanţă care le-a sporit valoarea. Chiar şi autorul lor a ajuns la un moment dat
să le privească altfel decât la început. Publicarea acestor însemnări a ajuns astfel a nu mai depinde numai de voinţa celui care le consemnase, circumstanţă care a reclamat la un moment dat
editarea lor.
Supoziţia noastră nu va răspunde, bineînţeles, tuturor întrebărilor suscitate doar sau chiar
exprimate deja de cei care s-au referit la aceste Memorii. Important, însă, rămâne întotdeauna
faptul de a ne întreba mereu şi de a ne întoarce la gândurile notate de el într-o zi dintre cele pe
care le-a trăit şi în care a consemnat ceva.
Notaţiile pe care le avem în vedere nu au şi nici nu puteau avea decât arareori un timbru
decizional sau de ceva încheiat pentru totdeauna. Adeseori, ele erau reţinute ca un semn, ca un
reper sau chiar ca un simbol la care urma a se întoarce, pentru a desluşi ceva. Cele mai multe
însemnări au păstrat un gând, provocat de o situaţie anume, de o nedumerire, de o intenţie, de o
întrebare etc. Notaţiile acestea au dimensiuni diferite, determinate de o sclipire de moment a
celui care le transcria. Unele nu depăşeau câteva cuvinte, iar altele câteva rânduri, şi nu numaidecât pentru că acelea din urmă erau cu mult mai importante. Sau, poate, aceasta este doar o
impresie personală ori una de moment. Încă nu s-a scris atât cât ar fi meritat Memoriile în discuţie. Poate de aceea par, uneori, azi, uitate sau nu foarte importante.
Dacă la 1 septembrie 1932 notase doar trei cuvinte, însemnarea din 2 ianuarie 1926 depăşeşte trei pagini. La 15 iunie 1925, de pildă, a mers la Sinaia "pentru audienţa la Rege". "Regina, însemna Iorga, nu pare prea bucuroasă că mă vede. La masă, stând în stânga ei, nu caută
convorbirea". În continuare, discuţia s-a purtat numai cu Regele 87 • Notaţia Reginei, din aceeaşi
zi, este sumară, iar întâlnirea cu Iorga a fost expediată într-un singur rând, reţinută doar ca să
fie, ca un reproş abia stăpânit: "Iorga, la dejun. Amuzant şi răutăcios şi, din păcate, incorigibil de
vanitos"88 . Aşadar, în ziua aceea, Iorga a indispus-o pe Regină. El a înţeles comportamentul ei,
fără a-i imputa numaidecât ceva. Notaţia care o privea nu este una acuzatoare, dar nici dintre
cele care ar interesa, eventual, pe cineva. Prin urmare, notele nu respectau un tipar anume, indiferent de încărcătura emoţională a momentului. În ziua următoare, Maniu l-a vizitat pe Iorga,
"ca să afle ce am vorbit cu Regele"89 • La 17 iunie, Iorga nota că ,,Maniu a fost la Rege, care se
declară foarte mulţumit de audienţa mea. Hiotu o confirmă"90 • Informaţia pe care ne-o oferă
aceste consemnări are în vedere, în general, personajele aflate în discuţie şi interesele lor, dar
87
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dincolo de ele putem întrevedea atmosfera politică a vremii şi rolul acelora care se pretindeau a
fi factorii decizionali ai acelui context temporal.
N. Iorga "îşi începe notele zilnice, aşa cum observa întru totul justificat Valeriu Râpeanu,
în forma unui jurnal (subl. GhF), într-o perioadă dramatică pentru ţara noastră şi pentru generaţia lui: războiul balcanic"91 • Spre deosebire de mulţi alţi memorialişti, care au decis a recurge la
notaţia zilnică impresionaţi de începutul Primului Război Mondial sau de implicarea României
în război, Iorga a înţeles înaintea lor că Europa intrase într-o perioadă a unor confruntări inevitabile, din care va ieşi schimbată. La 27 iulie 1914, el publica în Neamul Românesc articolul
intitulat .,Războiul general şi România", scriind că "deci războiul a început. Va fi unul din cele
mai mari ale istoriei omenirii", "dar supt raportul ideilor, supt acela al îndreptării morale, al
scopului de atins, [ ... ] va fi [ ... ] o dovadă atroce a păcatelor pe care le poate săvârşi această lume fără Dumnezeu şi fără ideal. [ ... ] Ceasul nostru va veni, dar numai atunci când asupra ambiţiilor zdrobite ideia senină va veni să cumpănească dreptăţile naţionale care, azi, nu se văd
deasupra măcelului"91 .
Nu ştim care a fost ziua când Iorga a reţinut prima însemnare dintre cele ce urmau a fi
publicate cândva, sub titlul de Memorii. Probabil că notele la care ne referim sunt cele care au
început a fi consemnate odată cu declanşarea celui de-al Doilea Război Balcanic. Nu ştim nici
ce dimensiuni avea manuscrisul care ne va fi restituit- continuăm noi a spera! - într-o zi. Un
asemenea gest este unul comportat de memoria şi de credinţa unei naţii, care sunt aceleaşi cu
ale foştilor noştri aliati din 1916-1917.
În sfărşit, nu ştim nici ce s-a întâmplat cu însemnările de după 24 februarie 1938, cu care
s-a încheiat textul ultimului volum publicat, zi în care diaristul nota: "liniştit, solemn plebiscit,
care dă 4.000.000 de voturi noii Constituţii" 93 . Oricum, pentru el, soarta manuscrisului însuşit
de Moscova a continuat să-I preocupe toată viaţa. La 25 ianuarie 1938 nota că, întâlnindu-1 pe
Mihail M. Ostrovski, primul ministru plenipotenţiar al U R S S la Bucureşti, înainte de plecarea sa din România, "îl rog să-mi caute notele pe care le va fi luat Racovschi"94 • Încă mai spera
să-şi recupereze un text imposibil de reconstituit după un sfert de secol, lăsând astfel trunchiat
jurnalul început în 1913. Ori, poate, chiar mai devreme.
După propriile mărturisiri - aşa cum am văzut -, aceste însemnări nu au fost considerate,
iniţial, ca nişte texte ce urmau a fi publicate. Dar anii au trecut, iar autorul lor, care era în permanenţă foarte ocupat, a constatat că nu va mai avea timp pentru ca, plecând de la ele, să-şi scrie
amintirile, care sunt altceva decât un jurnal. Între timp, au fost editate diferite texte asemănă
toare, ale unor contemporani, fapt care l-a determinat să procedeze la fel.
În 1921, ziaristul şi politicianul conservator Vasi le Th. Cancicov şi-a editat, printre primii,
jurnalul zilnic ţinut între 13 august 1916 şi 31 decembrie 1918. Prefaţându-şi cele două volume,
el îşi avertiza viitorul cititor asupra faptului că "am avut intuiţia că se vor petrece evenimente
mari, de aceea, fără a şti dacă pentru noi începe o epocă de fericire sau o grozavă tragedie, m-am
95
hotărât să notez zi cu zi tot ceea ce veţi ceti aci" • Adăugând o prefaţă şi celui de-al doilea volum, pentru a reveni cu încă o explicaţie, el scria că "Letopiseţul acesta - ca să-I numesc aşa- este o
amestecătură între viaţa mea zilnică şi între evenimentele ce am străbătut. Amestecul acesta e
datorat faptului că atunci când l-am scris nu credeam că îl voi da publicităţii. Prietenii ce mi-au
citit manuscrisul m-au convins că trebuie publicat. Trebuia să-I ciuntesc în ce privea viaţa mea
intimă? N-ar fi avut explicaţie multe din cele scrise şi cari se explică numai prin starea sufletului
Valeriu Râpeanu, ,.N. Iorga. Memorialistul", în idem, Scriitori dintre cele două războaie mondiale, <Bucureşti>,
Editura Cartea Românească, 1986, p. Il. Vezi şi N. Iorga, Actiunea militară a României. În Bulgaria cu ostaşii noştri,
Bucureşti, 1913.
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meu din acele momente. [ ... ] Dacă războiul şi consecinţele lui nu m-ar fi atins atât de dureros
personal, cititorul ar fi avut: <<lmpresiuni/e şi părerile mele personale>> cu totul sub altă înfă
ţişare şi care poate ar fi interesat mai puţin, avându-se în vedere neînsemnata mea personalitate.
Aşa însă cum le-am scris, impresiunile mele au o altă importanţă. În cele scrise de mine dacă
nu se va găsi istorie nepărtinitoare, fiecare cetăţean, ce a suferit, ce a rezistat ca mine la tragedia războiului, se va revedea pe el însuşi şi îşi va reaminti viaţa lui proprie. Acest lucru cred că
va interesa pe toată lumea; revederea celor petrecute şi transmiterea lor pentru mâine, m-a determinat să public jurnalul meu de zi". "Dacă însă în înregistrarea acestor evenimente şi în aprecierea mea personală asupra lor, adăuga jurnalistul, publicul va găsi neexactităţi sau aprecieri
greşite, e rugat să nu uite un lucru[ ... ). Acele timpuri le-am trăit, aşa cum s-au desfaşurat. Asta
eşi cauza că n-am intitulat lucrarea mea "istorie", ci "impresiuni şi păreri personale". Referindu-se în mod special la cel de-al doilea volum, Vasile Th. Cancicov, care era şi om politic,
recunoştea că "mai ales în partea finală am alunecat poate prea mult pe panta politicei, dar, era
inadmisibil să-ţi pui pe hârtie impresiunile zilei, fără să atingi această dureroasă parte a vieţii
de Stat a ţării noastre, a politicei [ ... ]. Şi dacă am un regret e că fără voia mea, [ ... ]am prins în
angrenajul evenimentelor ce îmi făcusem o datorie de a le înregistra aşa cum se petreceau, persoane din acelea, ce pentru anumite considerente aşi fi dorit să nu am ocazia să mă ocup de ele.
A fi şters aceste figuri şi acţiunea lor, ar fi fost, nu să falsific istoria, cum s-ar exprima clişeul
locurilor comune, dar aşi fi falsificat viaţa de toate zilele" 96 •
Recurgând la un cuvânt introductiv al lui Take Ionescu - autorul era un adept politic al
acestuia -, ilustrul om de stat 1-a scris la Sinaia, la 3 august 1921, tocmai în ziua când românii
celebrau "aniversarea de şapte ani a uneia din cele mai mari zile din istoria noastră", atunci când a
avut loc "neuitatul consiliu de coroană în care avea să se decidă despre soarta neamului nostru".
Convingerea sa - era atunci ministru de Externe într-un guvern condus de generalul Al. A verescu - era aceea că prin publicarea jurnalului despre care scria, deşi pentru autor "rămâne o
mare, o indescriptibilă durere"," istoria însă câştigă un document. Faci bine că dai la lumină tot
ce ai văzut. Ar trebui să facă toţi ca d-ta"97 •
Cei care au publicat apoi Notele Politice ale lui Alexandru Marghiloman, în 1927, preeizau în obişnuitul preambul că "avea intenţiunea să revadă şi să redacteze defmitiv însemnările
sale. [ ... ] În testamentul său a înscris următoarele rânduri: <<Am o serie de caiete în cari am
notat evenimentele politice şi faptele istorice la cari am luat parte>>", autorizând pe cineva "să
le pună în regulă şi să publice părţile <<importante ... >>" 98 . Aşadar, pentru Marghiloman, "însemnările" înregistrate între 23 noiembrie 1897 şi 15 iunie 1924, care "au rămas în forma în care
fuseseră aşternute dintr-o zi pe alta", urmau a fi ordonate şi însoţite de unele explicaţii, pentru a
fi apoi publicate. Nu a renunţat la intenţia de început, acceptând un compromis atunci când şi-a
dat seama că nu i-a mai rămas timp pentru a realiza ceea ce intenţionase iniţial. Nu era singurul
şi nici primul care se confruntase cu o asemenea situaţie, neprevăzută de regulă. Constantin
Ar~etoianu consemna şi el, la 1O ianuarie 193 7, referindu-se la notele sale zilnice, că "aceste
<<Insemnări>>, neconstituind în gândul meu- după cum am spus-o înainte de a începe primul
caiet - decât material documentar în vederea unui triaj şi unei redactări ulterioare, consemnez
în ele aproape tot ce mi se aduce, exceptând numai informaţiile ce-mi par la prima vedere dubioase. Ceea ce mă împiedică să mai controlez ce am însemnat, în vederea unei rectificări sau a
unei confirmări" 99 •
N. Iorga a fost un memorialist de o structură aparte, din multe puncte de vedere. Istoric
fiind, el ştia ce reprezenta o însemnare făcută într-o zi deosebită sau una oarecare, cu grija respectării adevărului, pentru acela care va încerca, după un timp, să reconstituie ziua aceea, cu
Prefaţă. voi. II, pp. III-IV.
Take Ionescu, Iubite prietene, în voi. II, pp. V-VI.
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faptele ei şi cu semnificaţiile lor pentru viitorul unei naţii. Puţini citiseră, asemeni lui, atâtea
pagini de jurnale, amintiri şi memorii devenite celebre sau rămase necunoscute şi deci uitate. Şi
nu mulţi le-au folosit asemeni lui. Pentru el, o notaţie jumalieră a fost, adeseori, un punct de
plecare, o demonstraţie şi nu o dată o concluzie a unei investigaţii care nu ajunsese încă la dezlegarea căutată din cauza unei taine ce ascundea cheia necesară aflării adevărului. Avea, oare,
dreptate, întru totul, acela care consemna în jurnalul său, la 2 decembrie 1940, deci la cinci zile
după abominabila dramă a istoricului, că "astăzi am recitit câteva pagini din Sfaturi pe întuneric,
o carte a lui Iorga asupra căreia voi reveni. Iorga a fost un profet. A fost şi a strigat în pustiu, ca
orice profet"? 100 •
Parcurgând, cu alte gânduri, bineînţeles, scrierile lui N. Iorga, Valeriu Râpeanu, unul
dintre cei mai competenţi cunoscători ai operei acestuia, conchidea, întru totul îndreptăţit că
"nici un alt cărturar român n-a acordat memorialisticii un loc atât de însemnat în spaţiul operei
sale ca N. Iorga. [ ... ] Şi în acelaşi timp, memorialistica lui N. Iorga, unul din capitolele esenţiale
ale operi şi una din cele mai de seamă împliniri ale existenţei istoricului, reprezintă fresca unei
jumătăti de veac de istorie românească într-o epocă de mari frământări, de mutaţii profunde,
101
marcată de o impresionantă galerie de oameni ce au făcut România modemă" •

*
Memoriile pe care le avem în vedere reprezintă, şi ele, bineînţeles, pentru "istorie", "un
document", aşa cum remarcase Take Ionescu, scriind despre impresiile lui Vasile Th. Cancicov,
unde numele lui N. Iorga nu apare doar o singură dată şi nici întâmplător.

THE MEMOJRS OF N. IORGA,
BETWEEN AIDE-MEMOJR AND DOCUMENT (1)
(Summary)
Nicolae Iorga was a famous personality ofhis time: professor, historian, writer, editor of
documents, joumalist, public speaker, tireless travelier, politician, member of the Chamber of
Deputies, senator, president of the Chamber of Deputies and Senate, prime minister etc. He
affirmed himself under ali these dignities as a lider of new directions and an outstanding
personality, a respectable example to foliow for his contemporaries. Incomparable inteliectuai,
engaged in multipe activities and various domains, he was also a reputed memoirist. Under this
hypostasis, he published The Military Action of Romania (1913), Under Three Kings (1932),
and A Man's Life, As It Was (1934). His Memoirs, published in seven volumes in the years
1931, 1932, and 1939, represent an important journal work. These volumes include ali the
notes taken by him daily in the period ofMay 17, 1917-February 24, 1938.
These Memoirs was considered one of the most important historical documents even at
the very moment of the printing. The pages of these volumes enable the historian of today and
others to discover information and important comments for a deeper understanding of that period, and also references to the politica} parties and their programs, politicians, govemment and
its accomplishments etc. The notes about politics that we analyze are also esential for observing
the general development of Romania in a fundamental period of its modem history.
Nicolae Iorga started to write down his daily remarks in 1913, but the notebooks contai100
Pericle Martinescu, Uraganul istoriei. Pagini de jurnal intim. Anu/1940, ediţie îngrijită de Ioan Popişteanu, Constanţa,
Ex Ponto, 2005, p. 233.
101
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ning his joumal covering the years 1913-1917 were evacuated, together with the Romania's
treasure etc., in Russia, in order to avoid being captured by the armies of the Central Powers.
After the abdication of the Russian Czar, the Bolshevik governrnent in Moscow refused to
restitute the Romania's belongings transported for protection in Russia, an ally of Romania in
1916-1917. Nicolae Iorga lost this way his notebooks of 1913-1917. They are still in Russia
and today!
Iorga's Memoirs are very precious for those who are interested in leaming about the reallife
in Romania after 1912. They are also important for those who study Iorga's personality and the
manner ofhis Memoirs, that, structurally, varies between aide-memoire and historic document.
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NECHIFOR

ECONOMIA ROMÂNIEI
DUPĂ AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL
Dominaţia comunistă impusă de Uniunea Sovietică la sf'arşitul celui de-al doilea război
mondial s-a manifestat în toate domeniile de activitate ale societăţii româneşti. Perioada 19451968 a fost caracterizată de o evoluţie bivalentă a implementării modelului sovietic în România.
Economia românească a cunoscut două perioade distincte ale dezvoltării sale. Prima, cuprinsă
între 1945-1958, a fost caracterizată printr-o dependenţă strictă, liderii români nebeneficiind de
autonomie politică, fiind înconjuraţi de o armată de consilieri sovietici care, în cele mai multe
cazuri, erau realii conducători ai României. Controlul sovietic a fost accentuat de existenţa societăţilor mixte româno-sovietice, transformate în instrumente prin care resursele naturale româneşti
s-au scurs către statul sovietic. Sovromurile, numele acestor societăţi mixte, erau în realitate constituite în mare măsură din capitaluri româneşti, deoarece contribuţia sovietică consta în capacităţile industriale şi bancare autohtone, având la bază fondurile germane confiscate după 1944.
Pe de altă parte, statul român era obligat prin Convenţia de Armistiţiu din septembrie 1944 şi
Tratatul de Pace din 1947 să plătească despăgubiri financiare ridicate în contul Uniunii Sovietice.
A doua perioadă, cuprinsă între 1958-1968, s-a caracterizat printr-o deschiere economică a României spre Occident. Începând cu 1960, România a reluat legăturile sale tradiţionale cu statele
vestice întrerupte la sfârşitul războiului. Produsele româneşti se puteau cumpăra acum din magazinele din Europa de Vest şi din Statele Unite ale Americii. Totuşi, preponderenta comertului
se orienta, în continuare, spre statele comuniste, datorită calităţii scăzute a produselor româneşti.
Acestea puteau fi comercializate pe o piaţă mai puţin pretentioasă cum era cea a statelor socialiste.
Evoluţiile de după al doilea război mondial au schimbat radical structura economică şi
socială a societăţii româneşti. Deveniţi noii stăpâni ai României, sovieticii au impus o nouă organizare a vieţii sociale şi economice, folosind mijloace caracterizate prin constrângere şi teamă.
Astfel, rând pe rând toate elementele tradiţionale ale economiei româneşti au fost înlocuite de
noi structuri specifice economiei sovietice. Sovieticii au implementat în România o economie
centralizată şi planificată axată pe dezvoltarea ramurilor grele ale industriei. În agricultură, mica proprietate ţărănească a fost înlocuită cu marea proprietate de stat rezultată în urma colectivizării, constând în confiscarea pământurilor ţăranilor. În cadrul acestui proces, ţăranii au opus
o rezistenţă înverşunată faţă de politicile comuniste, luând naştere numeroase tragedii în cadrul
lumii rurale.
Un rol important în viitoarea dinamică a relaţiilor româno-sovietice l-a deţinut industria
românească. Sovieticii au fost interesaţi încă de la început de preluarea controlului resurselor
naturale şi industriale ale României, pe fondul marilor pierderi de natură economică suferite în
cursul desfăşurării războiului. Aşa că preluarea controlului industriei de către autorităţile sovietice a fost văzut ca un punct de plecare în viitoarea politică a Sovietelor în România. Desigur că
acest punct de vedere nu a fost similar cu al autorităţilor româneşti şi a factorilor decizionali
importanţi de la Bucureşti. Liderii români ai momentului şi marii industriaşi sperau spre o normalizare a relaţiilor economice, în sensul reluării fluxurilor comerciale tradiţionale ale României.
Modernizarea economică şi politică a României a fost un proces complex debutat o dată
cu făurirea statului naţional modem. Procesul de modernizare a cunoscut în perioada interbelică
un trend ascendent, fiind o continuare a eforturilor anterioare în acest sens. Făurirea României
Mari în 1918 a pus elita politică a statului român în faţa realizării unor reforme instituţionale şi
economice menite să întărească caracterul naţional al ţării, cum ar fi reforma electorală, reforma agrară şi setul de măsuri economice vizând dezvoltarea unei burghezii autohtone.
Procesul de modernizare din perioada interbelică a fost încurajat de statul român. În cadrul acestuia, statul a deţinut un rol de catalizator, încurajând oamenii de afaceri prin măsurile
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economice promovate, respectând, în acelaşi timp, legile economiei capitaliste. Printre cele mai
importante reforme instituţionale ce au permis derularea procesului de modernizare s-au numărat legile agrare din 1921. Reforma agrară a fost cea mai radicală de acest fel din Europa,
schimbând raportul proprietăţii în lumea rurală. Drept consecinţă, a luat naştere atât o categorie
ţărănească liberă şi independentă din punct de vedere economic', cât şi o altă categorie de ţărani
obligaţi să găsească noi surse de venituri, datorită suprafeţelor mici şi familiilor numeroase.
Surplusul de forţă de muncă rezultat din agricultură a fost direcţionat spre industrie, care a
cunoscut o dezvoltare a capacităţilor sale de producţie. O altă consecinţă a schimbărilor din
lumea satului şi a industrializării interbelice a reprezentat-o procesul de urbanizare care a dat o
nouă faţă României.
Evoluţia ascendentă a industriei din perioada interbelică se oglindeşte şi în structura comerţului extern. Importurile româneşti dominate, la începutul perioadei interbelice, de produse
finite 2, cunosc spre sf'arşitul ei o scădere a cantităţii lor în condiţiile în care exporturile au înre~istrat o creştere constantă, chiar dacă erau alcătuite din materii prime (petrol, lemn şi cereale).
In ciuda unui export dominat de materii prime, un neajuns evident al modernizării româneşti
interbelice, perioada a fost caracterizată de o evoluţie calitativă a economiei, păstrându-se un
echilibru între ramurile industriale naţionale 3 .
Al doilea război mondial a întrerupt procesul de modernizare a României, datorită necesităţilor de ordin militar. Ruperea alianţei cu Germania la 23 august 1944 şi alăturarea trupelor
române celor sovietice au determinat schimbări de ordin politic şi economic. Noii aliaţi ai României au adus cu ei o nouă concepţie "modernizatoare", pusă în aplicare de Partidul Comunist
din România. Liderii comunişti de la Bucureşti, spre deosebire de liderii politici interbelici şi
de marii posesori de capitaluri, criticau slăbiciunile perioadei interbelice, intenţionând o reaşe
zare economică bazată pe folosirea reală a tuturor bogăţiilor tării. Dezvoltarea neuniformă a
României interbelice a fost aspectul cel mai criticat al modernizării capitaliste. Concepţia comunistă urmărea susţinerea unei dezvoltări pe întreg teritoriul ţării, pentru a se crea o piaţă puternică capabilă să reziste şocurilor economice. Singura modalitate de realizare a proiectelor
propuse consta în implicarea directă a statului, monopolurile capitaliste urmărind realizarea
profitului pe baza folosirii forţei de muncă ieftine existente4 • Modelul modernizator propus de
comunişti la nivel ideologic surprindea multe realităţi ale economiei interbelice şi prin prevederile sale se anunţa a fi unul valid. Din păcate, influenţa sovietică şi presiunile exercitate asupra
statelor comuniste est-europene au pervertit gândirea economică propusă iniţial. Preluarea modelului economic sovietic a determinat accentuarea diferenţierilor deja existente.
În momentul preluării puterii politice de comunişti, situaţia economică a României era
dificilă datorită războiului cât şi plăţilor fixate de Uniunea Sovietică prin Convenţia de Armistiţiu, semnată la Moscova în septembrie 1944. Alături de sumele reglementate de Convenţia de
Armistiţiu, statul sovietic a mai preluat din România în 1945, prin diferite modalităţi, bunuri în
valoare de 610 milioane dolari 5 . Prin impunerea acestor obligaţii financiare se urmărea subordonarea economiei româneşti şi organizarea ei după model sovietic.
Pentru a-şi asigura predominanţa intereselor economice în România, URSS a impus
noului guvern pro-comunist român, în mai 1945, un acord de colaborare economică prin care
erau specificate domeniile ce urmau a intra sub controlul sovietic. Conform acestuia, se crea un
institut de cercetare agricolă sovieto-român, Uniunea Sovietică urmând să sprijine România cu
maşini şi unelte necesare agriculturii sale 6 • În industrie, partea sovietică era interesată de prospecţiunile petroliere româneşti, de zăcămintele de minereu de fier şi de resursele de lemn. Pentru
exploatarea lor au fost înfiinţate întreprinderi mixte româno-sovietice cu participare egală a
Stclian Tănasc, op. cit., p. 12.
lon Agrigoraoiei, România interbelică. vol.l, Editura Universităţii "Al. 1. Cuza", laşi, 2001, pp. 213-214.
3
Stclian Tănase, op. cit., p. 8.
4
N.N. Constantinescu, Istoria gândirii economice româneşti. Studii, Editura Economică, Bucureşti, 1999, p. 88.
1
Reuben H. Markaha.m, op. cit., p. 388.
6
A.N.I.C., Fond C.C. al P.C.R., secţia economică, Ds. 18/1945, f. Il.
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părţilor • Acordul economic a fost însoţit de un protocol de colaborare, în care se regăsea interesul părţii sovietice pentru preluarea unei părţi însemnate din acţiunile "Uzinelor de Fier" şi
domeniile Reşiţa în contul datoriei acumulate de această firmă faţă de U.R.S.S., ca urmare a
importurilor de materii prime8 • În consecinţă, prin semnarea acordurilor economice, U.R.S.S.
obţinea o influenţă crescută asupra economiei româneşti. Practic, Uniunea Sovietică pătrundea
în toate domeniile economiei naţionale, putându-şi exercita astfel controlul asupra statului român.
Cea mai importantă consecinţă a acordurilor economice din mai 1945 a fost constituirea
întreprinderilor mixte româno-sovietice, instrumente ce au permis U.R.S.S. detinerea controlului efectiv asupra economiei româneşti. Sovromurile erau, teoretic, întreprinderi cu participaţie
egală, ceea ce ar fi însemnat un import de tehnologie şi capital. În realitate, întreg capitalul subscris acestor întreprinderi era românesc. Partea de capital sovietică era alcătuită din firmele germane sau italiene de pe teritoriul românesc preluate de statul sovietic constituind, acum, cota
de participaţie în cadrul sovromurilor. Pe de altă parte, conducerea acestor întreprinderi era exercitată de un director general rus, iar funcţiile de decizie importante erau deţinute tot de reprezentanţii sovietici.
Sovrompetrol controla aproximativ 36% din industria petrolieră românească şi fusese
înfiinţat la 5 octombrie 1945, deţinând un capital de 5 miliarde let Pentru a descuraja concurenţa, statul român a pus la dispoziţia Sovrompetrolului toate terenurile petrolifere existente cât
şi cele propuse pentru prospecţii. Cele mai importante firme din domeniul petrolier, Creditul
Miner (evaluat la 700 milioane lei) şi Redevenţa (evaluată la 400 milioane lei), au fost incluse
în cadrul noii structuri. Creditul Miner a protestat împotriva abuzului comis de guvernul român
şi nu a acceptat controlul Sovrompetrol.
Sovromtransport de(inea un capital de 6 miliarde lei, guvernele român şi sovietic contribuind în mod egal la formarea sa 10 • Noua întreprindere avea controlul asupra căilor de navigaţie maritime şi fluviale româneşti, însemnând preluarea în proprietate a docurilor, macaralelor şi şantierelor navale. Participaţia română consta în navele maritime şi fluviale româneşti
care fuseseră, fie proprietate de stat, fie proprietate privată 11 •
Sovromlemn prelucra aproximativ 50% din cantitatea de lemn necesar reconstrucţiei
României, provenind din pădurile transilvănene şi bucovinene. Singurii care au protestat la crearea acestui colos au fost marii proprietari de păduri: mănăstirile din nordul Moldovei şi prinţul
Nicolae 12 • Aceştia au refuzat să participe la înfiinţarea monopolului, însă o parte din proprietăţile lor au fost incluse în noua întreprindere mixtă în mod abuziv.
TA.R.S. reprezenta monopolul transportului aerian în România. Partea sovietică a contribuit la capitalul întreprinderii prin furnizarea majorităţii aparatelor de linie, în timp ce partea
română a pus la dispoziţia societăţii cele 13 aerodromuri româneşti cu instalaţiile de la sol cât
şi a avioanele aparţinând companiei L.A.R.E.S., înfiinţată în 1937. O consecinţă a exercitării
monopolului transportului aerian sovietic a constat în întreruperea treptată a legăturilor aeriene
ale României cu Grecia, Cehoslovacia, Iugoslavia, Italia, Franţa, Marea Britanie sau Germania13 .
Sovrombank constituia cea mai importantă firmă mixtă româno-sovietică, controlând 53%
din capitalul investit în bănci şi 90% din totalul exporturilor româneşti 14 • Sovrombank a luat
naştere la 21 ianuarie 1946, având un capital de 1.200 miliarde lei, fiecare parte participând
teoretic în părţi egale. Uniunea Sovietică contribuia la capitalul băncii cu bunuri sau acţiuni ale
firmelor germane sau ale foştilor aliaţi ai acesteia preluate la sîarşitul războiului. Aceste bunuri
7

7

Ibidem., f. 12
Ibidem, f. 4
9
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P.C.R. de industrializare a ţării, (în continuare: Politica P.C.R ... ) Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1978, p. 140.
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Ibidem.
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cu capital german, dintre care menţionăm Banca Română şi Banca Comercială Română. Aceste instituţii bancare fuseseră preluate de Prombank (Banca Industrială a
U.R.S.S.) şi Vnestorbank (Banca de Comerţ Exterior a U.R.S.S.) 15 . Capitalul cu care participa
partea română a fost constituit din participaţiuni ale Casei Regale, reprezentată de Prinţesa Elisabeta ca acţionară a Băncii Creditul Român, de Nicolae Malaxa ca acţionar al Băncii Agricole,
de Uzinele Reşiţa, de Banca de Credit Român, de Chrisoveloni Bank, de Discount Bank şi de
Asigurările Dacia Generale 16 • Noua instituţie financiară, datorită controlului exercitat asupra
comerţului exterior al României, a redirecţionat fluxul acestuia spre Uniunea Sovietică. În acest
fel, tradiţia schimburilor comerciale cu Occidentul din perioada interbelică a fost înlocuită cu o
nouă orientare economică dictată de realităţile politico-economice ale anului 1946. De asemenea, noile condiţii postbelice au obligat oamenii de afaceri români să accepte acest compromis
economic. Participarea marilor industriaşi ai perioadei interbelice, cum ar fi Nicolae Malaxa şi
Max Auschnitt la constituirea acestor firme mixte se explică prin lipsa altemativelor care să
asigure supravieţuirea lor economică.
Potrivit unor surse economice occidentale, Uniunea Sovietică a preluat prin intermediul
sovromurilor, în patru ani (1944-1948), aproximativ 1,785 miliarde dolari 17 . Fostul prim-ministru
român, Nicolae Rădescu declara în 1948 că România cedase, până în acel an, 63% din venitul
său naţional Uniunii Sovietice. Extorcarea României a fost posibilă datorită unui control triplu
asupra economiei prin intermediul sovromurilor, a dreptului de proprietate pe scară largă impus
de Convenţia de Armistiţiu şi creşterii controlului Partidului Comunist Român. Consecinţa
acestei stări de lucru a constat în diminuarea continuă a producţiei în mai toate domeniile economice în 1945. În cuvântarea susţinută la Conferinţa Naţională a partidului comunist din 19
octombrie 1945, Lucreţiu Pătrăşcanu prezenta o realitate destul de sumbră. În industria metalurgică se înregistra o scădere a producţiei comparativ cu 1939 de 60%, în extragerea cărbune
lui cu 50%, a lemnului cu 75%, ulei vegetal cu 50% şi ţiţei cu 40% Regresul acestor ramuri industriale determina ca venitul naţional al ţării să se situeze la jumătate din valoarea celui din
1939 18 •
Scurgerile de capital au împiedicat o refacere economică normală, situaţia rămânând
destul de gravă în anii 1946 şi 1947. Totuşi, cu toate dificultăţile generate de război şi de subordonarea economică a României de Uniunea Sovietică, economia românească a cunoscut o
creştere a producţiei la nivelul anului 1946. În metalurgie aceasta a fost de 25% 19 comparativ
cu anul precedent, iar industria textilă a fost revigorată de importul a 40.000 tone de bumbac
din U.R.S.S. pe baza acordurilor din mai 1945 20 . În realitate, situaţia economică nu era atât de
roză precum o arată statisticile oficiale. Fluxul tehnologic al întreprinderilor era afectat de lipsa
materiilor prime din import şi a utilajelor distruse în urma războiului sau confiscate de Uniunea
Sovietică. Din această cauză, se înregistrau mari oscilaţii ale producţiei industriale. În 1947
problemele economice s-au agravat datorită încordării raporturilor dintre U.R.S.S. şi S.U.A. pe
planul relaţiilor internaţionale. Acesta a fost momentul în care Moscova a decis subordonarea
strictă a economiilor est-europene propriilor interese. Astfel, regimurile comuniste, printre care
şi cel român, au declanşat o campanie de subordonare a propriilor economii. În iunie 1947 au
fost înfiinţate oficiile industriale cu menirea de a grupa marile întreprinderi sub controlul statului.
Rolul lor era de a planifica producţia şi a reglementa desfacerea pe piaţa internă. Practic, prin
intervenţia statului s-au creat premizele naţionalizării din anul următor.
Rezultatul evoluţiilor economice a determinat apariţia unei inflaţii crescute şi a pieţei
negre. Deprecierea monedei naţionale în faţa dolarului a fost rapidă, numai în lunile ianuarie şi
se rezumau la
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februarie 1947 moneda americană crescând cu 120.000 de unităţi • Principala cauză a inflaţiei
consta în lipsa materiilor prime şi a produselor de strictă necesitate. Drept consecinţă, autorită
ţile au fost obligate să introducă cartele alimentare pentru a stabiliza consumul cu mult superior
ofertei. Penuria de alimente a încurajat apariţia pieţei negre, simbol al dezastrului economic în
care se situa România. Eforturile autorităţilor împotriva fenomenului au suferit un eşec, atâta timp
cât economatele adresate muncitorilor erau goale.
Situaţia dramatică a economiei a fost ilustrată şi de balanţa comercială. Exporturile erau
alcătuite în 1947 din produse petroliere, cherestea şi lemn brut, ciment şi forţă de muncă. Valoarea lor s-a diminuat treptat faţă de anull938 când atingeau aproximativ 143 milioane dolari,
la 118,5 milioane dolari în 1943 şi la 13,9 milioane dolari în 194722 • În privinţa importurilor,
ele proveneau în marea lor majoritate din Uniunea Sovietică, în comparaţie cu perioada interbelică, când ele reprezentau doar l % 23 • Produsele importate din U.R.S.S. erau constituite din
material industrial, produse semifinite şi instalaţii mecanice 24 . Faptul că produsele sovietice
erau de o calitate mai scăzută, dar aveau în schimb preţuri de 2,4 ori mai mari în comparaţie cu
cele asemănătoare importate în perioada interbelică din Occident, dezvăluia controlul absolut
asupra economiei româneşti exercitat de Uniunea Sovietică. Acesta nu a fost benefic dezvoltă
rii postbelice a României, ci a accentuat problemele economiei prin insuficienta dezvoltare.
Manifestarea evidentă a controlului sovietic a reieşit din respingerea de autorităţile de la
Bucureşti a Planului Marshall de reconstrucţie economică a Europei postbelice. Americanii au
invitat la 27 iunie 1947 la Paris reprezentanţii ţărilor europene, inclusiv cele din estul continentului, la discuţii referitoare la punerea în practică a programului 25 • Iniţial, sovieticii nu-şi formulaseră o poziţie clară la adresa propunerii americane, dar conducătorii de la Kremlin priveau
cu suspiciune iniţiativa. Delegaţia sovietică prezentă la Paris a fost nemulţumită de cerinţa
monitorizării ajutorului de americani, calificând propunerea o încălcare a suveranităţii statale.
Reacţia U.R.S.S. a fost prezentată de ambasadorul sovietic la O.N.U., care susţinea că adevăra
ta intenţie a Statelor Unite era de a constitui un bloc al statelor europene îndreptat împotriva sa.
Mai mult, se urmărea atragerea statelor est-europene într-o alianţă împotriva Moscovei, alături
de Germania vestică26 • Refuzul sovietic a fost preluat de restul ţărilor aflate sub dominaţia sa,
chiar dacă Cehoslovacia şi Polonia doreau să-şi orienteze economia spre vest. Răspunsul sovietic la propunerea americană s-a concretizat prin crearea Consiliului Economic de Asistenţă
Mutuală, mai târziu C.A.E.R., prin intermediul căruia statul sovietic îşi menţinea controlul
economic asupra ţărilor aflate sub ocupaţia sa militară.
În paralel cu subordonarea tot mai accentuată a economiei româneşti de U.R.S.S., pe plan
intern s-a desfăşurat o ofensivă din ce în ce mai accentuată a puterii politice, reprezentată de
Partidul Comunist Român, pentru obţinerea controlului asupra economiei naţionale. Începând
cu 1946 au avut loc primele naţionalizări vizând segmente importante ale economiei, cum ar fi
cel bancar şi principalele ramuri industriale: siderurgia şi transporturile. În decembrie 1946 a
fost naţionalizată Bancă Naţională a României, impunându-se controlul statului asupra întregului sistem banc~'. Puterea politică a justificat naţionalizarea B.N.R. prin necesitatea unei
mai bune coordonări a procesului complex de refacere economică postbelică. Conform noului
său statut, Banca Naţională urma să asigure dirijarea şi controlul capitalului fmanciar sub coordonarea unei instituţii nou create, Consiliul Superior Economic, cu atribuţii de dirijare a procesului
de reconstrucţie 28 •
Naţionalizările au continuat şi în 1947, când lua fiinţă, în octombrie, Comisia Supe21
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rioară de Naţionalizare 19 , cu scopul pregătirii şi coordonării acţiunilor de etatizare, diferite firme
private trecând în proprietatea statului. Comisia era alcătuită din Ion Gheorghe Maurer, Ale-

xandru

Bârlădeanu,

Gheorghe Gaston Marin, Aurel Vijoli,

supervizaţi

de consilierii sovietici

aflaţi sub ordinele adjunctului ministrului de Finanţe30 . Comisia avea drept scop inventarierea

întreprinderile particulare şi de stat existente în vederea pregătirii unui proces general în acest
sens. În urma activităţii sale au fost înregistrate un număr de 47.479 de întreprinderi cu capital
privat. Majoritatea celor trecute pe lista naţionalizărilor proveneau din zona industriei prelucră
toare, fiind urmate din cele din zona transporturilo~ 1 • Această comisie a pregătit şi stabilizarea
şi introducerea unei noi monede în acelaşi an. Măsura nu a urmărit atingerea unui obiectiv economic constând în relansarea economiei, ci s-a dorit a fi un mijloc politic menit să slăbească "burghezia", ce constituia principala adversară a comuniştilor.
De asemenea, lua naştere în 1947 o comisie ministerială pentru refacerea economică,
care avea drept atribuţii controlul distribuţiei materiilor prime, al producţiei şi desfacerii măr
furilor. Comisia era compusă din principalii lideri comunişti ai momentului: Vasile Luca, ministrul finanţelor, Traian Săvulescu, ministrul agriculturii, Tudor Ionescu, ministrul industriei
petrolului, Ion Gheorghe Maurer, secretar de stat la Ministerul Industriei şi Comerţului, în fruntea acesteia aflându-se Gheorghe Gheorghiu-Dej, ministrul comerţului 31 . Comisia în cauză a
promovat o politică discriminatorie faţă de firmele private, interzicându-le accesul la unele materii prime sau credite necesare desfăşurării comerţului extern. Politica sa era o continuare a
actului de naţionalizare a valutei din 1946, ce limitase sever autonomia firmelor private din punct
de vedere financiar. Prin actul respectiv, firmele erau obligate să predea Băncii Naţionale valuta obţinută din schimburile externe, însă primeau valuta necesară promovării comerţului extern
numai în urma unei aprobări speciale a B.N.R. Măsurile economice au limitat comerţul românesc
cu statele occidentale, fiind susţinută o politică cu scopul îndreptării acestuia către U.R.S.S. La
aceste dificultăţi generate de politica oficială, se adăuga şi introducerea unor preţuri fixe de stat,
extrem de mici, obligând firmele private să apeleze la piaţa neagră pentru a suporta diferenţa de
preţ33 .

Aceste politici economice au pregătit terenul pentru naţionalizarea generalizată, din 11
iunie 1948. Cauzele economice ale naţionalizării constau în proasta gestionare a economiei,
nivelul ridicat al desRăgubirilor plătite sovieticilor şi acţiunea nefastă a sovromurilor asupra
economiei româneşti 4 . Cauzele de ordin politic şi ideologic s-au suprapus peste cele de natură
economică. Naţionalizarea viza eliminarea principalilor "duşmani" ai noului regim, reprezentati de marii capitalişti, deţinători de capital, a micilor meşteşugari şi comercianţi cât şi a celor ce
practicau profesii liberale. Pe plan doctrinar naţionalizarea a fost justificată de efortul liderilor
comunişti români, ce se considerau singurii capabili să conducă destinele statului, de a transforma România într-o ţară dezvoltată care să nu mai exporte, în mare măsură, materii prime,
cum se întâmplase în perioada interbelică. În acelaşi timp, marii posesori de capitaluri, datorită
spiritului întreprinzător, constituiau adversarii noului regim, ce urmărea crearea unui om nou,
controlabil de autorităţile statului şi lipsit de libera iniţiativă. Singura cale pe care comuniştii
români o vedeau pentru realizarea unei dezvoltări economice trainice era, în viziunea lor, denunţarea planului Marshall şi edificarea unei economii socialiste după model şi influenţă sovietică.

Modul de aplicare a măsurii a fost astfel gândit încât să nu se acorde posibilitatea patronilor de firme să reacţioneze. Autorităţile comuniste au convocat oameni de încredere cu o noapte
înainte, organizându-i în comitete de naţionalizare care au fost trimise dimineaţa, la prima oră,
pentru a prelua gestiunile economice ale firmelor specificate în actul normativ. Datorită organi29
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. Legea
prevedea că toate întreprinderile conexe unei întreprinderi naţionalizate cădeau automat sub
impactul naţionalizării, generalizându-se procesul pe ansamblul întregii economii. Sub incidenta
legii intrau următoarele ramuri industriale: energie electrică; extracţia şi prelucrarea minereului
de fier, argint şi alte metale neferoase; industria metalelor refractare; industria cimentului; geamurilor; celulozei; filaturile de bumbac şi mătase, industria frigorifică; fabricile de paste făinoase;
zahăr; transportul produselor lichide şi gazoase. De asemenea, erau cuprinse în lege toate firmele în care lucrau peste 100 de salariaţi. Un alt criteriu de includere a firmelor pe lista naţio
nalizării consta în forţa motrice posedată. Orice întreprindere de cherestea având o forţă motrice
de 50 CP intra automat sub incidenta legii. De asemenea, întreprinderile de mobilă posedând o
forţă motrice de 10 CP şi utilate cu alte cinci maşini-unelte erau incluse. Întreprinderile .Producătoare de placaje şi fumituri posedând 100 CP intrau şi ele automat în posesia statului3 • Conform statisticilor oficiale, au fost naţionalizate, prin decizia din iunie 1948, 8.894 întreprinderi
private, reprezentând 85% din industrie37 •
Au existat situaţii când a fost mai dificilă explicarea necesităţii naţionalizării muncitorilor
decât patronilor. Una din cauzele fenomenului a constat în arestarea mai multor proprietari sub
acuzaţia de sabotaj economic, măsură considerată abuzivă de o parte din muncitori. Justificarea
violenţelor şi arestărilor era dată de dorinţa noului regim de a se debarasa de oameni capabili a
demonstra, prin prisma experienţei lor interbelice, efectele dezastruoase ale măsurilor economice
adoptate. Autorităţile comuniste au declanşat, în acest scop, în presa vremii o campanie susţi
nută împotriva foştilor patroni, consideraţi vinovaţi de proasta gestiune a noilor proprietăţi pe
care comuniştii nu ştiau să le administreze 38 .
Pentru asigurarea unei gestiuni eficiente a economiei naţionale, devenită proprietate de
stat în iulie 1948, lua naştere Comisia de Stat a Planificării, cu atribuţii de planificare şi coordonare a economii naţionale care a alcătuit primul plan anual de dezvoltare economică39 • Indicii
prevăzuţi arătau accentul pus de liderii comunişti pe industriile grele (constructoare de maşini,
metalurgică, chimică) în detrimentul sectorului agricol, al industriilor uşoare şi prestărilor de
servicii. Inserarea acestor indici arăta limpede adoptarea de autorităţile române a modelului de
dezvoltare sovietic, care va caracteriza întreaga concepţie economică a României comuniste. În
ciuda propagandei ce demonstra justetea alegerii făcute, măsurile economice propuse prin intermediul planului nu au asigurat o refacere economică postbelică rapidă. Astfel, la sfârşitul
anului 1948, producţia de fier reprezenta 50%, fontă 40%, oţel 24%, energie electrică 30% faţă
de anul 193840 • În aceste condiţii, valoarea venitului naţional al României comparativ cu 1938
era inferior, reprezentând circa 67%41 •
Planul cincinal pe 1951-1955 a păstrat aceleaşi obiective economice caracteristice politicii sovietice interbelice, accentul fiind pus, în continuare, pe industria grea42 • În concepţia planificatorilor români şi sovietici era nevoie de existenţa unei industrii mecanizate, care să permită
statelor comuniste să ajungă din urmă Occidentul. Pilonul dezvoltării întregii economii era industria metalurgică. Conform concepţiei comuniste de modernizare, metalurgia presupunea, la
rândul ei, dezvoltarea industriilor conexe cum ar fi cea minieră, energetică şi constructoare de
maşini. Existenţa unei industrii constructoare de maşini însemna tehnologizarea industriei şi
sporirea productivităţii agriculturii prin mecanizarea sa43 . Statisticile oficiale demonstrează interesul statului român pentru dezvoltarea industriei constructoare de maşini, unde sumele
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investite s-au dublat, de Ia 3,9 miliarde Iei în 1951 la 7 miliarde Iei în 1955 44 • Potrivit planului
cincinal, pentru atingerea obiectivelor propuse, 51,4% din fondurile de investiţii erau îndreptate
către industria grea şi numai 10% erau alocate agriculturii, deşi aici era ocupată % din forţa de
muncă45 . În segmentul economic reprezentat de industria uşoară, nivelul dezvoltării a fost mult
inferior comparativ cu industria grea. Singura ramură care a cunoscut o creştere semnificativă a
producţiei a fost cea textilă. Aici s-a înregistrat o dublare a producţiei datorită importurilor de
bumbac din Uniunea Sovietică, reprezentând 40% din materia primă folosită46 •
Datorită efortului economic presupus de prima tentativă de industrializare, România
avea cea mai ridicată rată de investiţii în economie dintre ţările comuniste. Conform unor surse
occidentale, rata creşterii economice a României, în perioada 1948-1953, se situa la 18,2%47 .
Însă investiţiile neechilibrate din anii '50 au produs un dezechilibru major la nivelul întregii
economii, consecinţa evidentă a acestuia fiind scăderea nivelului de trai. Comparativ cu celelalte state comuniste europene, România înregistra cel mai scăzut nivel de trai, cu efecte negative
asupra dezvoltării ulterioare.
Creşterea accelerată a economiei a fost temperată după moartea lui Stalin. Noua conducere sovietică a adoptat o politică economică vizând reducerea ritmului investiţiilor în blocul
socialist, pentru a permite o reechilibrare a economiilor statelor membre. Politica sovietică, cunoscută sub numele de Noul Curs, a reprezentat o tentativă de renunţare la unele metode de guvernare ineficiente, ameninţând stabilitatea statelor est-europene48 • Noul Curs în România a însemnat, după 1953, o micşorare a ratei investiţiilor în economie şi o relaxare a intensităţii procesului de industrializare. O altă consecinţă semnificativă a noii orientări economice sovietice a
reprezentat-o desfiinţarea sovromurilor, între 1954-1956.
Planul cincinal pe 1956-1960 a păstrat, în continuare, aceleaşi obiective specifice modelului de dezvoltare comunist, însă accentul investitiilor se deplasa acum spre industria constructoare de maşini, metalurgia trecând pe un loc secund. Condiţiile economice din 1956, caracterizate prin încetinirea ritmurilor de investiţii alături de împrejurările de ordin politic generate
de mişcările contestatare din Ungaria şi Polonia, au constituit premizele promovării unei politici
de relativă independenţă economică a României. Pentru atingerea acestui obiectiv, liderii comunişti de la Bucureşti au promovat până în 1958 o politică caracterizată printr-un proces de
acumulare de fonduri care să permită relansarea efortului investiţional în economie.

THE ECONOMY OF ROMANIA AFTER THE WORLD WAR II
(Summary)
Soviet domination in Romania after the end of World War II profoundly changed the
Romanian economy. If leaders in Bucharest hoped that with economic flows with the West end
of the conflict will resume, the Soviets, through their representatives in Romania, pursuing
their own interests subordinate the whole economy. Developments after the World War II
radically changed economic and social structure ofRomanian society. Become the new masters
of Romania, the Soviets imposed a new social and economic organization of life using means
characterized by coercion and fear.
To ensure the predominance of economic interests in Romania, USSR imposed new
44
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Romanian Pro-Communist government in March 6, 1945, an agreement of economic
cooperation which were specified areas that were to come under Soviet control. According to
him, it creating an agricultura! research institute of the Soviet-Romanian, the Soviet Union will
support Romania in its agricultura! machinery and tools required. In industry, the Soviet side
was interested in the Romanian oii exploration and deposits of iron or and timber resources. To
exploit their joint ventures were established with equal participation of Romanian-Soviet
parties.
According to westem economic sources, the Soviet Union through sovroms over the
four years (1944-1948), approximately $ 1,785,000,000. Fonner Romanian Prime Minister
Nicolae Radescu said in 1948 that Romania fail until that year, 63% of its national income of
the Soviet Union. Romania extortion was made possible by a triple control over the economy
through sovroms, the widespread ownership imposed by the Arrnistice Convention and increase
the Romanian Communis! Party control. The consequence of this situation bas been to reduce
production to remain in ali economic fields in 1945. Capital flight have prevented a normal
economic recovery, the situation remains very serious in 1946 and 1947. However, with ali the
difficulties caused by war and economic subordination of Romania by the Soviet Union, the
Romanian economy has seen an increase in production in the year 1946. In metallurgy it was
25% compared with the previous year and textile industry has been reinvigorated by the import
of 40,000 tons of cotton in the USSR based on the agreements of May 1945. In reality, the
economic situation was not as rosy as shown by official statistics. Flow of business was affected
by the lack of imported raw materials and machinery destroyed or confiscated after the war by
the Soviet Union. Because of this, there were fluctuations of industrial production. In 1947,
economic problems have worsened due to strain relations between the USSR and U. S. in tenns
of international relations.
In parallel with the increasing subordination of the Romanian economy by the USSR,
intemally held an offensive in the increasingly sharp politica! power represented by the Romanian Communis! Party, for the control of the national economy. As of 1946 took place the first
nationalization of the economy aimed at segments such as banking and the main industries: steel
and transport. In December 1946 the National Bank was nationalized, imposing state control
over the entire banking system.
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George-Lucian ARHIP

CÂTEVA FOTOGRAFII REFERITOARE
LA PREOTUL VICTOR MIRONESCU (1883-1929)
DIN SATUL MIORCANI, FOSTUL JUDEŢ DOROHOI
Colecţia

de istorie modernă a Muzeului Judeţean Botoşani a inregistrat anul acesta o dodintr-un set de fotografii realizate la inceputul secolului XX, care au aparţinut
familiei Victor şi C/emansa Mironescu din satul Hudeştii Mici (din anul 1908 satul este men1
ţionat numai cu numele Miorcani, nume menţionat oficial pentru prima dată in anul 1838 ).
Câteva precizări referitoare la preotul Victor Mironescu. Născut in luna septembrie 1883 in comuna Brăeşti din fostul judeţ Dorohoi, a urmat cursurile Seminarului "Veniamin Costachi" din
Iaşi, pe care le-a absolvit în 1905 2 • La sfârşitul aceluiaşi an, a fost hirotonisit preot la biserica
cu hramul "Sf. Mare Mucenic Dumitru" din parohia Hudeştii Mici, în locul preotului Ioan Cucu,
mutat disciplinar la parohia Pilipăuţi 3 . A slujit parohia aproape un sfert de secol, dintre realiză
rile sale se cuvin a fi menţionate înfiinţarea unei biblioteci parohiale, care în anul 1928 număra
aproape o sută de volume 4 , ridicarea unei case parohiale şi împrejmuirea cimitirului bisericii cu
gard din piatră 5 . De asemenea, preotul Mironescu a fost preşedinte al filialei locale a Băncii
Populare "Progresul"6 , precum şi preşedinte al obştii "lzbânda", asociaţie care a luat în arendă
o moşie pentru locuitorii satului 7 .
A fost apreciat pentru activitatea duhovnicească şi pentru spiritul gospodăresc, fiindu-i
acordate, de-a lungul timpului, diferite distincţii bisericeşti. La Il martie 1908 i s-a acordat
rangul de iconom8 , la 31 ianuarie 1909 cel de confesor9, pentru ca în anul 1928 să-1 regăsim în
documente cu rangul de stavrofor 10 • A încetat din viaţă la 17 iunie 1929 11 •
Donaţia la care facem referire cuprinde: o fotografie a lui Victor Mironescu realizată în
perioada când era elev la Seminarul "Veniamin Costachi" din Iaşi (foto l); opt fotografii tip
carte poştală, şase dintre ele expediate familiei Mironescu in perioada 1911-1934 (foto 2-9);
două fotografii-portret (foto 10-11) şi o carte poştală ilustrată înîaţişând "Monumentul Cavaleri ei" din Iaşi.
Documentele intrate in patrimoniul Muzeului Judeţean Botoşani ilustrează popularitatea
şi respectul de care s-a bucurat preotul Victor Mironescu de-a lungul vieţii, contribuind în
acelaşi timp la schiţarea unei perioade din istoria recentă a localităţii Miorcani.
naţie alcătuită

Pr. Ioan Canciuc, Protopopiatul Darabani, Contribuţii monografice asupra aşezări/ar, bisericii şi învăţământului,
Editura Trinitas, Iaşi, 2009, pp. 283-284.
2
Serviciul Judc1can Botoşani al Arhivelor Na!ionalc, Fond Protoieria Judeţului Dorohoi, dosar nr. 238/1902-1907, f.
123.
3
Ibidem, f. 105.
4
Ibidem, dosar 507/1928, f. 394.
5
Ibidem, dosar 270/1908-1912, f. 26.
6
Ibidem, d. 270, f. 32.
7
Ibidem, d. 345/1908, f. 305.
8
Ibidem, f. 5.
9
Ibidem, f. 16.
10
Ibidem, d. 508/1928, f. 6.
11
Ibidem, d. 510/1929, f. 493.
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2. Fotografic tip carte poş tală
d-nei Efrosina Botez
Nr. lnv. 4568
Dimensiuni : 8,2 x 13,8 cm
Data re: 19 1 1

1. Fotografic portret

adresată

a lui Victor Mironcscu
Nr. lnv. 4560
Dimensi uni : 6,5 x 1Ocm
Datare: 1/4 sec. XX
Atelier: Nes tor Hcck - l aşi

3. Fotografie tip carte poştală
adresată preotului Victor Gh.
Mironcscu
Nr. lnv. 4566
Dimensi uni : 8,8 x 13 ,8 cm
Datare: 1913

4. Fotografie tip carte
adresată

poştală

preotului Victor
Mironescu
Nr. [nv. 4567
Dimensiuni: 8,6 x 13 ,5 cm
Datare: 1916
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5. Fotografie tip carte
poştală adresată familiei
preot Victor Mironescu
Nr. [nv. 4565
Dimensiuni : 13 ,3 x 8,3 cm
Datare: 1926

•.
6. Fotografie tip carte poşta l ă
adresată preotului Victor
Mironcscu
Nr. lnv. 4564
Dimensiuni : 8,3 x 13,3 cm
Datare: 1929
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7. Fotografie tip carte poşta lă
d-nei Clemansa Mironescu
Nr. Inv. 4563
Dimensiuni: 8,4 x 13 ,6 cm
Datare: 1934

8. Fotografie
Nr. lnv. 4562
Dimensiuni: 13,8 x 8,7 cm
Datare: Y. sec. XX

9. Fotografic
Nr. lnv. 456 1
Dimensiuni: 6,5 x 10 cm
Datare: '!. sec. XX

1O. Fotografic portret
Nr. lnv. 4559
Dimensiuni : 9,3 x 13,4 cm
Datare: '!. sec. XX

Il . Fotografie portret
Nr. lnv. 4558
Dimensiuni: 6,5 x 10 cm
Datare:· '!. sec. XX

12. Carte poştală ilustrată
Nr.lnv. 4569
Dimensiuni: 8,2 x 13,2 cm
Datare: 1947

SOME PHOTOGRAPHS OF PRIEST VICTOR MIRONESCU (1883-1929),
FROM MIORCANI VILLAGE, FORMER DOROHOI COUNTY
(Summary)

The article presents several photographs, which entered the heritage of Botoşani County
Museum and which belonged to priest Victor Mironescu, as well as some information
regarding his life and activity.
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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Gheorghe MEDIAN

VICTIME ALE TERORII COMUNISTE
DR. NICOLAE MERIŞOR (1922-1984)
Între membrii Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România se numără şi medicul
Nicolae Merişor, personalitate despre care, din nefericire s-a vorbit prea puţin până acum. Singurul care a făcut-o a fost Gheorghe Penciu, autorul cărţii Medici în recluziune, în care sunt evocate figurile acelor slujitori ai lui Esculap care, aruncaţi în închisorile comuniste, "au preferat
verticalitatea, în locul blidului de linte cu care îi momeau vânzătorii de ţară" 1.
Încercăm să conturăm imaginea botoşăneanului Nicolae Merişor, decupând din biografia
sa câteva date. S-a născut la 26 decembrie 1922 la Dăncăuţi, judeţul Hotin, într-o familie de intelectuali, tatăl, Vasile Merişor fiind contabil, iar mama, Alexandra, învăţătoare. Adorat de întreaga familie, Nicolae Merişor, pe care familia 1-a alintat Coca, nume sub care I-au cunoscut
colegii de mai târziu, a fost un copil dotat cu calităţi intelectuale deosebite, dublate de o sensibilitate specială, care I-au făcut să fie mereu simpatizat şi înconjurat de prieteni.
A urmat cursurile şcolii primare din Darabani, unde familia sa se stabilise, apoi cursurile
Liceului "Grigore Ghica Voievod" din Dorohoi, remarcându-se prin rezultatele şcolare deosebite,
iar în anul 1943 a fost admis în anul! al Facultăţii de Medicină din Iaşi (foto 1). Ca student, s-a
distins atât prin dăruirea cu care s-a aplecat asupra studiului medicinii, cât şi ca un bun organizator, fapt pentru care a ajuns printre liderii studenţilor medicinişti şi ai centrului universitar. In
această ultimă şi importantă postură, a fost pus în situaţia de lua atitudine faţă de evenimentele
care se derulau în România, după încheierea celui de Al Doilea Război Mondial, acţiuni ce vizau
transformarea ţării în stat comunist. Curajul de a-şi spune răspicat părerea, de a arăta pericolul în
care se afla democraţia românească şi de a chema la lupta pentru apărarea acesteia, i-au schimbat dramatic destinul, în perioada cea mai frumoasă a vieţii sale, aruncându-1 fără nici un act de
acuzare, în închisorile regimului comunist.
Evenimentele care aveau să marcheze pentru totdeauna viaţa lui Nicolae Merişor au avut
loc în primăvara anuluit 1946, când se afla în anul al treilea al Facultăţii de Medicină din Iaşi.
Student eminent, charismatic, membru al organizaţiei de tineret a Partidului Naţional Liberal şi
fruntaş al studenţilor medicinişti, el s-a numărat printre cei mai activi susţinători ai unităţii forţelor de dreapta, care, în ciuda tuturor adversităţilor, spera în reîntoarcerea României la sistemul
democratic anterior războiului. Convins că în ciuda ascensiunii forţelor de stânga, susţinute de
armatele sovietice de ocupaţie, care prin guvernul condus de dr. Petru Groza, instalat la 6 martie
1945, ajunseseră la conducerea ţării, soarta democraţiei în România nu era definitiv pierdută, el
s-a manifestat activ pentru unitatea dreptei, care, în alegerile ce urmau să aibă loc în noiembrie,
avea posibilitatea să recucerească puterea. Discuţiile purtate cu colegii în sălile de curs, activităţile realizate în cadrul Asociaţiei Tineretului Progresist Universitar Ieşean 1 (foto 3?), din conducerea căreia făcea parte, mitingurile spontane sau cele de mai mare amploare la care a participat, I-au adus în atenţia organelor represive ale regimului, care I-au supus unei atente monitorizări.
Urmărirea sa a devenit tot mai atentă, după ce, la 18 ianuarie 1946, fusese ales, alături de alţi doi
colegi, să reprezinte interesele celor aproape 300 de studenţi medicinişti ai anului al III-lea, în
faţa conducerii Universităţii 3 . Această sarcină, în contextul politic al timpului, era deosebit de
importantă, cel care şi-o asuma având nevoie de inteligenţă, diplomaţie şi nu în cele din urmă
curaj, calităţi pe care studentul Nicolae Merişor le dovedise din plin.
Din Procesul Verbal încheiat în urma adunării studenţilor anului al III-lea al Facultăţii
de Medicină, care consfinţea alegerea celor trei colegi care să-i reprezinte, reiese misiunea dificilă
pe care aceştia erau datori să o rezolve, în condiţiile în care " ... până acum aşa zişii reprezentanţi ai noştri, nu numai că nu au reprezentat pe toţi studenţii anului, ba chiar au compromis interesele noastre, intrând în conflict şi polemici nepotrivite atitudinii pe care totdeauna studenţii
Gheorghe Peneiu, Medici în recluziune, Editura "Vremea", Bucureşti, 2001, p. Il.
Muzeul Judeţean Botoşani, Colecţia Istorie Contemporană, doc. nr. 8386, 8387.
3
Ibidem, doc. 8388.
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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au adoptat-o în susţinerea doleanţelor lor'"'. Fără să detalieze lucrurile, Procesul Verbal lăsa să
se înţeleagă faptul că viaţa universitară era bulversată de ruperea unităţii studenţeşti, de apariţia
a numeroşi oportunişti care îşi schimbaseră atitudinea şi pactizaseră cu "spiritul vremii" sau cu
"noul val" al viitorului democraţiei româneşti.
În toamna anului 1945, acţiunile comuniştilor, încurajate de prezenţa trupelor de ocupaţie sovietice, de eliminare din viaţa publică a forţelor de dreapta şi de acaparare a puterii, devin
tot mai agresive. Îngrijorarea faţă de sensul în care evoluau evenimentele, a cuprins şi studenţi
mea ieşeană. În acest context, liderii studenţilor democraţi, între care se aflau Segiu Iacovlov şi
Nicolae Merişor, colegi de an, se vor implica în mobilizarea colegilor lor la acţiunile vizând
stoparea accesului la putere a comuniştilor şi sovietizarea ţării.
Într-un document evocator al atmosferei din mediul universitar ieşean din toamna anului
1945, trimis doamnei Nina Ionescu, sora lui Nicolae Merişor, de medicul Nicu Ioniţă, asistent
universitar în acea perioadă, şi el victimă a terorii comuniste, este surprins un asemenea moment: "Într-una din acele zile, în amfiteatrul plin, aşteptam venirea profesorului pentru a ne ţine
cursul. În larma provocată de discuţiile dintre colegi, se desprinde o voce puternică, cu emoţie
în glas care a curmat larma: "Fraţilor, părinţii noştri au luptat şi s-au jertfit pentru întregirea ţă
rii şi au făcut România Mare, noi ce trebuie să facem acum, să asistăm pasivi cum ni se ciunteşte ţara? Tăcerea s-a lăsat adânc în amfiteatru. Vocea lui Coca Merişor electrizase asistenţa,
dar imediat, un coleg agita tor a încercat să răspundă: "istoria are astăzi un alt curs şi ... " dar n-a
mai terminat vorba pentru că o altă voce mai puternică şi impetuoasă, vocea lui Sergiu lacovlov, colegul şi bunul prieten al lui Coca Merişor: "Numai dacă vom fi uniţi, vom reuşi să ne
opunem încercărilor forţelor străine care încearcă să schimbe faţa României" 5.
Ieşirile publice ale celor doi nu puteau fi tolerate de cei care, având de partea lor sprijinul ocupanţilor sovietici, uzau de toate mijloacele, de la şantaj până la crimă, pentru a accede la
puterea absolută în stat. Primul care a căzut victima acestora a fost Segiu lacovlov, ucis în
noaptea de 19-20 martie în 1946, în curtea Spitalului "Sf. Spiridon" din laşi.
Din documentele păstrate de sora acestuia, Nadia Atanasiu, din Bucureşti (decedată în
anul 2009), pe care am reuşit să le studiem, reiese faptul că uciderea lui Sergiu lacovlov a fost
un act premeditat. Fiu al avocatului Ioan lacovlov, fost primar al Botoşanilor, lider al studenţi
lor naţional-ţărănişti ieşeni, cu o priză extraordinară în rândul tineretului studios, el devenise unul
dintre adversarii politici pe care comuniştii trebuiau să-i anihileze. De mai multe ori, întrunirile
politice organizate de tinerii naţional-ţărănişti ieşeni la care era prezent şi Sergiu lacovlov au
fost tulburate de grupuri de agitatori. La o ultimă întrunire, ţinută în seara zilei de 19 martie 1946,
la plecare, participanţii au fos atacaţi de un grup de huligani. Refugiat în curtea Spitalului "Sf.
Spiridon ", Sergiu lacovlov a fost împuşcat de un gardian şi lăsat să moară, deşi spitalul se afla
alături, iar intervenţia rapidă a medicilor 1-ar fi putut salva.
Moartea sa a stâmit stupoare şi mânie în rândul studenţimii ieşene. Facultatea de Medicină şi-a suspendat cursurile, iar mii de elevi, studenţi, profesori, precum şi oameni de toate
vârstele au trecut în pelerinaj prin faţa catafalcului depus în faţa Bisericii "Sf. Spiridon". Înainte ca sicriu[ cu trupul neînsufleţit să fie îmbarcat în maşina care avea să-I ducă la Botoşani, unde a fost înmormântat, Nicolae Merişor i-a adus un ultim omagiu, în care a subliniat dragostea
neţărmurită a lui Sergiu lacovlov în viitor şi dăruirea sa totală pentru cauza României. Cuvântarea sa a constituit, aşa cum nota medicul Nicu Ioniţă, un îndemn, un jurământ şi în acelaşi
timp un avertisment profetic pentru generaţia sa, care în curând avea să se confrunte cu forţele
răului, cu cea mai cruntă represiune cunoscută în istoria României 6 •
Condamnarea hotărâtă a asasinării prietenului său şi curajul de a face public acest fapt, a
fost momentul care a decis soarta studentului Nicolae Merişor. La puţin timp după înmormântarea lui Sergiu lacovlov, el a fost arestat, ţinut în arestul Poliţiei ieşene, apoi încarcerat, fără a
avea vreo condamnare, pentru aproape un an, în închisorile Jilava (foto 4), Piteşti şi Aiud (foto 5).
4

1bidem.
Dr. Nicu Ioniţă, In Memoriam, Muzeul Judeţean Botoşani, Colecţia Istorie Contemporană, doc. 8504, f. 2.
6
Idem, pag. 4.
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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Calvarul anchetelor, mutarea dintr-un penitenciar în altul, imposibilitatea de a lua legătura cu
familia şi mai ales incertitudinea în privinţa a ceea ce i se putea întâmpla, I-au marcat profund
pe tânărul student, care a continuat însă să spere în dovedirea nevinovăţiei sale.
Eliberarea din închisoarea Aiud, survenită în august 19477 , rară consemnarea lunilor de
detenţie în cazieruljudiciar, a părut a fi dovada, fără echivoc, a înscenării căreia îi căzuse victimă,
fapt pentru care, în acelaşi an a fost reînmatriculat. Cu ajutorul colegilor, cu concursul binevoitor
al profesorilor şi printr-un extraordinar efort de voinţă, reuşeşte să recupereze cursurile predate
în lunile de detenţie şi să susţină examenele restante din anii III şi IV de studii, reintegrându-se în
viaţa studenţească.

Din nefericire însă, la puţin timp după terminarea ultimului an de studii, înaintea sustinerii examenului de licenţă, în urma unui denunţ calomnios făcut de dr. It. Barth, medic al Poliţiei
din laşi, este din nou reţinut şi fără anchetă sau drept la apărare, condamnat la un an de temniţă,
pedeapsă administrativă. Locul ispăşirii pedepsei a fost de această dată Canalul Dunăre-Marea
Neagră, unde a fost fost repartizat ca felcer în infirmeria destinată deţinuţilor, fapt ce 1-a ajutat
suporte mai uşor condiţiile ingrate de viaţă şi să reziste perioadei de detenţie.
8
După eliberare, a lucrat mai mulţi ani în cadrul Sanepidului Central din Bucureşti , ca
personal auxiliar, fără a renunţa la ideea de a-şi definitiva studiile, deşi faptul că fusese de două
ori închis, era un argument peste care factorii de care depindea rezolvarea acestei probleme puteau trece cu mare greutate. Merită a fi amintit aici sprijinul pe care 1-a primit din partea fostului său coleg de facultate, dr. 1. Hăulică, la recomandarea căruia, prof. dr. Daniel Danielopolu,
directorul Institutului de Fiziologie Normală şi Patologică din Bucureşti, 1-a angajat în cadrul
Secţiei Antiepidemice a Sanepidului Central din Bucureşti, încurajându-1 şi susţinându-1 apoi în
demersurile pentru reînscrierea la Facultatea de Medicină şi finalizarea studiilor.
În anul 1955, în urma mai multor memorii, Ministerul Învăţământului aprobă reînmalricularea fostului student Nicolae Merişor, Institutul de Medicină laşi, fiind de acord cu transferarea, la cererea acestuia, la Facultatea de Medicină Generală din cadrul Institutului MedicoFarmaceutic Bucureşti. În urma analizării situaţiei şcolare trimise de instituţia ieşeană, în toamna anului 1956, Nicolae Merişor este reînmatriculat în anul al VI-lea de studii, iar după
susţinerea examenului de licenţă, în septenbrie 1957, obţine diploma de medic (foto 6).
A profesat, cea mai mare parte a carierei de medic la Dispensarul din Păuleşti-Prahova,
bucurându-se de stima pacienţilor şi aprecierea colegilor. A murit, după o grea suferinţă, la 26
august 1984, la doar 62 de ani, ducând cu el, în lumea de dincolo, dezamăgirea faţă de o lume
în care nedreptatea nu este doar o vorbă, demn în faţa suferinţei ca şi în faţa tuturor împrejurărilor care i-au întors destinul. Şi a rămas în amintirea tuturor celor care I-au cunoscut, aşa
cum spune fostul său coleg de facultate, prof. dr. 1. Hăulică, de la U.M.F. laşi, "un Om
adevărat, care a avut îndrăzneala de a fi şi a se comporta altfel decât mulţi dintre noi".

LES VICTIMES DE LA TERREUR COMMUNISTE:
DR. NICOLAE MERIŞOR (1922-1984)
(Resume)
Notre etude met en evidence un aspect de la lutte des forces democratiques de Roumanie,
d' Ies annees 1945-1947, contre les forces politiques de gauche conduites par les comrnunistes
qui sous la protection des armees sovietiques d'occupation, actionnaient pour Ia transformation
de pays en etat comrnunist.
Son personnage principale est Nicolae Merişor, l'etudiant en medecine a laşi, arretes et
detenus sous condarnnation pour deux ans dans les prisons rournains plus terrible: Jilava, Piteşti,
Ai ud et canal Dunăre- Marea Neagră.
1
8

Muzeul Judeţean Botoşani, Colecţia Istorie Contemporană, doc. 8391.
Idem, doc. 8400.
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Foto 5
Adeverin\a eliberată lui Nicolae Merişor de către Comisariatu l de Poliţie Aiud
prin care se confirmă încarcerarea acestuia la Penitenciarul Aiud.

Foto 6
Diploma de absolvire a
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Ana FLORESCU

MAEŞTRI Al ARTEI ROMÂNEŞTI-RUDOLF SCHWEITZERCUMP ĂNA SAU MEMORIA UNEI EXPOZIŢII RETROSPECTIVE
În perioada 1 septembrie - 10 octombrie 2011 Muzeul Judeţean Botoşani a găzduit, în
Sala Polivalentă, expoziţia retrospectivă Maeştri ai artei româneşti-Rudolf Schweitzer-Cumpăna.
Expoziţia a fost organizată în colaborare cu: Complexul Muzeal Iulian Antonescu - Bacău,
Muzeul Vasile Pârvan - Bârlad, Complexul Muzeal Judeţean Neamţ şi Complexul Muzeal Bucovina - Suceava.

ConsiJiul Judetean Botosani
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Motivaţia organizării aceste expoziţii de pictură a fost dublă. Pe de o parte s-a datorat
împlinirii a 125 de ani de la naşterea maestrului, aniversare înscrisă şi în Calendarul UNESCO,
al marilor sărbători din acest an, iar - pe de altă parte - existenţei în colecţiile Secţiei de Artă,
respectiv în depozitul Galeriei de Artă Ştefan Luchian, a unui număr de 17 lucrări aparţinând
pictorului Rudolf Schweitzer-Cumpăna, opere care au constituit nucleul expoziţiei şi punctul
de interes al publicului prezent la vemisaj.
Prezenţa acestor lucrări la Botoşani constituie punctul de pornire al demersului muzeografic. În anul 1977, la data de 17 martie, Vasile Filip, compozitor, a donat Muzeului Judeţean
Botoşani, o colecţie de 45 de lucrări de artă, picturi în ulei pe carton şi pe pânză, desene şi acuarele, aparţinând unor artişti însemnaţi ai domeniului, cele mai numeroase fiind ale lui Eustaţiu
Stoenescu şi Rudolf Schweitzer-Cumpăna.
Despre pictorul Rudolf Schweitzer-Cumpăna botoşăneanul Gheorghe Poenaru va realiza
o primă monografie în anul 1969, un volum apărut la Editura Meridiane. Aflăm că SchweitzerCumpăna s-a născut la Piteşti, la 7 mai 1886, într-o familie de origine germană. În anul 1904 a
plecat în Germania, la Berlin, unde a urmat cursurile Academiei Regale de Arte Frumoase, pe
care le-a absolvit în 1909. A studiat pictura cu Adolf Schlabitz, Erich Hanche şi Arthur Kampf,
perioada care a determinat apropierea sa de expresionismul german, dar şi contactul cu impresionismul şi mişcarea Secession.
Mai târziu, arta sa capătă mai multă strălucire - datorată Orientului, care 1-a învăţat îndrăzneala, şi apoi Parisului, de unde a luat măsura şi valoarea nuanţelor discrete. A expus la Tinerimea Artistică, unde a devenit şi membru societar, a participat cu lucrări la Salonul Oficial,
a participat la expoziţia Artiştilor Francezi de la Paris, a călătorit în Italia, Veneţia, Milano,
Roma, Neapole, San Remo, precum şi în câteva localităţi din Germania - printre care Miinchen
şi Augsburg. Lucrările sale au fost apreciate şi achiziţionate de mari artişti ai vremii, lângă care
a expus, însăşi Regina Maria i-a vizitat atelierul şi i-a cumpărat lucrări.
Nicolae Iorga scria în 1921, după expoziţia lui Schweitzer-Cumpăna de la Ateneul Român:
"Nimic din ceea ce face nu e ca la alţii, dar nu pentru că o voieşte, ci pentru că e o necesitate
absolută a sufletului său. E un zbucium în acest suflet cu totul original, capabil de opere mari, un
zbucium onest şi fecund. Capete ţărăneşti, tovarăşi de mizerie în colibe, femei mândre ca nişte
canefore de piesă antică, boi în aprigă înaintare a muncii, mai ales viaţa rurală fără poezia convenţională, cu o tristă francheţe hotărâtă, care, după atâtea pastişe ale copiatorilor de a zecea
clasă, face bine. Natura însăşi, la munte, până sus în albastru) de cer şi alb de zăpadă, contopite
într-o ideală armonie - e tot aşa de adevărat, de dârz înviorătoare. De la acest pictor putem
1
aştepta o nouă formulă a realităţilor pământului nostru şi a rasei noastre" •
Aşa cum arată autorii Constantin Doroftei şi Alexandru Pleşca în lucrarea Donafia Vasile
Filip- Catalog (tehnoredactor Adrian Ciuraru, foto Ioan Helici), apărută sub egida Comitetului
de Cultură şi Educaţie Socialistă a Judeţului Botoşani, Muzeul Judeţean Botoşani, 1980, "dacă
o colecţie particulară de pictură poate dovedi bunul gust al cuiva şi calitatea necesităţilor spirituale ale acelei persoane, actul donării colecţiei către o instituţie muzeală atestă generozitate şi
o conştiinţă cetăţeanească înaltă" 2 . De aceea este imperios necesar, din raţiuni de respect şi cuvenită politeţe, să menţinăm câteva date despre cel care a îmbogăţit patrimoniul artistic, nu doar
al Muzeului Judeţean Botoşani, ci şi al tuturor iubitorilor de artă şi de frumos din această parte
a ţării.
Donatarul s-a născut în Botoşani, la 1 martie 1900, ca fiu al Mariei (născută Dumitriu)
şi al lui Gheorghe Filip, muzician. Tatăl va deschide sensibilului copil, rămas orfan de mamă la
vârsta de numai un an, drumul spre muzică, domeniu faţă de care acesta a dovedit o receptivitate
aparte şi aptitudini ce I-au condus spre admiterea la Conservatorul din laşi, unde studiază cu
Alexandru Teodorini. Datorită talentului său, a atras atenţia compozitorului George Enescu,

1

Nicolae Iorga, în Neamul românesc, noiembrie 1921.
Constantin Doroftei şi Alexandru Pleşca, Dona(ia Vasile Filip- Catalog, Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă
a Judeţului Botoşani, Muzeul Judeţean Botoşani, 1980, p. 3.
2
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acesta ajutându-1 să facă remarcabile progrese interpretati ve în perioada 1917-1919. De asemenea, Enescu 1-a trimis la Paris, unde o perioadă a locuit chiar în casa acestuia, bucurându-se în
timpul celor patru ani de studii la Conservatorul din Paris şi de îndrumările directe ale marelui
maestru al viorii. În 1923 Vasile Filip va absolvi, cu premiul 1, Conservatorul Naţional de Muzică din Paris, iar în 1926 va fi numit profesor titular al catedrei de vioară de la Conservatorul
Ciprian Porumbescu din Bucureşti. Printre studenţii pe care i-a pregătit se numără alte nume
mari ale artei interpretative, precum Ion Voicu, Mihai Constantinescu, Ştefan Gheorghiu.
Vasile Filip a împletit în mod strălucit munca de pedagog cu cea de interpret şi, de asemenea, cu activitatea de compozitor. Astfel, a susţinut concerte la Radio, la Ateneul Român, la
Sala Dalles, la studioul Conservatorului şi la Casa oamenilor de ştiinţă din Bucureşti, colaborând
cu alte personalităţi , precum Mihail Jora, Alfonso Castaldi, Alfred Alessandrescu, Cella Delavrancea etc. Frecventând mediile artistice, Vasile Filip va cunoaşte, printre alte mari personalităţi
ale artei plastice româneşti, şi pe Rudolf Schweitzer-Cumpăna , cu care va fi şi coleg la Academia de Arte Frumoase din Bucureşti şi de care îl va lega o strânsă amiciţie, reflectată inclusiv
în portretul pe care artistul plastician îl va realiza pentru compozitor, precum şi prin faptul că
Vasile Filip a devenit proprietar al multor lucrări realizate de pictor.
Rudolf Schweitzer-Cumpăna îl va portretiza pe Vasile Filip într-un ulei pe pânză, 65 x
42 cm, plasând figura acestuia într-o "penumbră vibrantă atenuându-i contrastul cu fondul şi
clădeşte în jumătatea de jos a cadrului, din mâini şi din vioară, o ciudată structură piramidală"3 .
Cromatica folosită are o "gamă de pământuri brun - roşcate şi ocruri complementate cu griuriverzui deschise şi alburi insistent modu late'..t.

Portretul maestndui V. Filip
3
4

Ibidem, p. 9.
/bidem.
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Alături de această lucrare putem enumera încă şaisprezece picturi în ulei, realizate pe
sau pe carton, toate prezentate în detaliu, în catalogul Donaţia Vasile Filip, mai sus
menţioat, după cum urmează:
1. Natură statică, ulei pe pânză caşerată pe carton, 45x50 cm.;
2. Peisaj de toamnă, ulei pe carton, 69x50 cm.;
3. Case la Paris, ulei pe carton, 27x20 cm.;
4. Femeie la vatră, ulei pe carton, 19x23 cm.;
5. Peisaj, ulei pe carton, 23x27 cm.;
6. Ţigancă cu basma roşie, ulei pe carton, 42,5x29,5 cm.;
7. Piaţa Concorde, ulei pe pâ n ză, cu cuţitul, 40x60 cm.;
8. Ţărănci la masă, ulei pe pân ză, 50x60 cm.;
9. Pe cheiul Senei, ulei pe pân ză caşerată pe carton, 48x60 cm.;
1O. Casă la Paris, ulei pe p ân ză, 60x50 cm.;
Il . Peisaj de toamnă Mogoşoaia , ulei pe carton, 50x59 cm.;
12. Veneţia, ulei pe pânză , 49x61 cm.;
13 . Copil cu coş, ulei pe pânză , 83x48 cm.;
14. Parcul Luxemburg, ulei pe pânză , 40x48 cm.;
15. Ţărancă cu .furcă, ulei pe carton, 50x37 cm.;
16. Peisaj de iarnă, ulei pe carton, 53x70 cm.
Dintre lucrările lui RudolfSchweitzer Cumpăna deţinute de Muzeul Vasile Pârvan Bârlad
şi expuse la Botoşani enumerăm:
1. Peisaj - Veneţia - pictură de şevalet, peisaj urban, 70x50 cm, ulei pe carton, semnat dreapta
jos, cu negru: Schweitzer C umpăna ;
2. Culă - pictură de şevalet, peisaj, 23x28 cm, ulei pe carton, semnat, datat dreapta jos, cu negru:
Schweitzer Cumpăna;
pânză

3. Târg iarna- pictură de şevalet, peisaj, 24x33 cm, ulei pe carton;
4. Femeie torcând - pictură de şevalet, 70x51 cm, ulei pe pânză, semnat cu negru, dreapta jos
Schweitzer Cumpăna.
De la Complexul Muzeal Bucovina Suceava a fost adus un Autoportet- pictură de şeva
let, cm, ulei pe pânză, semnat dreapta jos, cu negru: Schweitzer Cumpăna.
Complexul Muzeal Julian Antonescu Bacău a participat la expoziţia botoşăneană cu următoarele lucrări:

1. Ţărani la masă, ulei pe carton, 48,5x69,5 cm.;
2. Trăsurica, ulei pe carton, 19,5x25,5 cm.;
3. Târg din Fălticeni, ulei pe carton, 60x65,5 cm.;
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4. Portret de ţăran , ulei pe carton, 50x38 cm.;
5. Bucureştii de altădată, ulei pe carton, 47x67 cm. ;
6. Interior sărac, ulei pe carton, 50,5x65 cm.

Complexul Muzeal Judeţean Piatra Neamţ a fost prezent prin trei opere ale maestrului:
Portret de muncitor, ulei pe carton, 42x45,5 cm. ;
Natură moartă, ulei pe carton, 60x46,5 cm;
Porteret de bărbat, desen cărbune , 46x34 cm.
Panotarea a fost realizată de conservatorul Virgiliu Nistor Pleşca, iar prezentarea a fost
făcută de managerul Muzeului Botoşani , prof. Lucia Pârvan şi de Ana Florescu - muzeograf,
şef Secţia de Artă.

1.
2.
3.
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Puşcaşu)

Publicul vizitator a regăsit în lucrările expuse momente de reală emoţie artistică , o artă
care înalţă , cea a penelului şi un pictor de mare valoare - Rudolf Schweitzer Cumpăna, readus
prin câteva din creaţiile sale în faţa memoriei colectivă , pentru bucuria sufletului ş i a spiritului
botoşănenilor iubitori de frumos .
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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MASTERS OF THE ROMANIAN ARTRUDOLF SCHWEITZER- CUMPANA OR THE MEMORY
OF A RETROSPECTIVE EXHIBITION
(Summary)
Among the collections of the County History Museum Botoşani there is the one of the
painter Rudolf Schweitzer-Cumpana, a collection with quite numerous exhibits. This year it has
been 125 years since the artist's birth and the anniversary has been included in the UNESCO's
agenda for 20 Il, offering the County History Museum Botoşani and other museums from the
country the opportunity to display paintings from their own collections.
The article underlines the relationship between Rudolf Schweitzer- Cumpana and Vasile
Filip (a long lasting friendship), the latter donating the County History Museum Botoşani his
entire collection which included Rudolf Schweitzer-Cumpana's works; secondly, the author
succinctly introduces Rudolf Schweitzer-Cumpana's paintings from Vasile Parvan Museum
from Bârlad, the County Museum Complex from Piatra Neamţ, the County Museum Complex
Bucovina from Suceava, the County Museum Complex Iulian Antonescu from Bacău, ali part
ofthis retrospective exhibition.
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MISTERIOSUL DECES AL SCRIITORULUI MASON MIHAIL
SADOVEANU, UN SUBIECT "INTERZIS" DE 50 DE ANI
Înainte ca, pe 5 noiembrie 2011, să fie marcată naşterea, cu 131 de ani în urmă, a cunoscutului scriitor Mihail Sadoveanu, lumea literară contemporană a comemorat extrem de discret,
pe 19 octombrie, 50 de ani de la decesul acestui controversat reprezentant al literaturii interbelice.
Personaj cu o viaţă socială activă şi deloc liniştită, Sadoveanu a avut parte, în paralel, de o viaţă
secretă extrem de zbuciumată, mai agitată chiar decât cea publică, despre care abia acum, graţie
cercetărilor, graţie întâmplării, ies la iveală adevăruri şi mistere surprinzătoare.
Poate nu aş fi abordat niciodată subiectul sadovenian, colateral preocupărilor şi preferinţelor mele literare, dacă în timpul documentării la cartea dedicată scriitorului martir Dimitrie Iov
nu m-aş fi intersectat de câteva ori cu incitantul subiect al trădării şi bizarei morţi a scriitorului
din Paşcani. Subiectul mi-a trezit interesul, în primul rând pentru că nu l-am găsit abordat în nici
o sursă oficială contemporană. Deci, care a fost cauza morţii lui Mihail Sadoveanu? Banalul atac
de cord, datorat vârstei, de care se vorbeşte pe ici şi pe colo, înregistrat în Bucureştii anilor 1961?
Greu de crezut, după cum vom arăta mai jos!
Pentru a ajunge la moartea lui Sadoveanu, trebuie urmărită, dintr-un alt punct de vedere,
însă, viaţa sa, dar nu cea binecunoscută prin activitatea literară notorie, de o prolificitate calitativă
ieşită din comun, şi nici cea marcată de prezenţa sa academică îndelungată (scriitorul fiind
primit în prestigioasa instituţie, ca membru titular, în anul 1921, la numai 41 de ani, după ce
fusese membru corespondent din 1916). Mai obscură decât controversata sa trădare, asociată pactului politic semnat cu regimul comunist care i-a adus, din 1948 şi până la moarte, onoruri publice de mare vizibilitate, s-a dovedit existenţa, în fundătura biografiei sale, a acelei dimensiuni
oculte, inaccesibilă profanilor, închisă sub pecetea discreţiei şi a activităţii sale de francmason.
Dacă despre participarea lui Mihail Sadoveanu la francmasoneria interbelică românească
s-a vorbit decenii întregi numai cu aproximaţii, cu simplificări venite nu întotdeauna din surse
autorizate şi credibile, poate şi din cauza faptului că, în toată perioada comunistă, francmasoneria
a fost un subiect interzis, după 1990 lucrurile s-au schimbat, scriindu-se destul de mult pe acest
subiect. Veritabil specialist în decriptarea simbolurilor şi scenariilor francmasonice din opera
sadoveniană, Radu Cemătescu a publicat mai multe studii serioase pe această temă, îndeosebi în
revista Luceafărul. Dar cum nu acest aspect hermeneutic era cel aşteptat de cititori, ci acela mult
mai senzaţional, legat de lămurirea secvenţei biografice pro-masonice a lui Sadoveanu, a fost nevoie de apariţia volumului Mihail Sadoveanu francmason, semnat de Horia Nestorescu-Bălceşti
(apărut în 2007 sub patronajul Centrului Naţional de Studii Francmasonice), pentru ca lucrurile
să se lămurească oarecum, înlocuind vechile aproximatii, bănuieli şi simplificări.
Conform informaţiilor din materialul citat, Sadoveanu a fost iniţiat de bunul său prieten
Grigore Ghica, care l-a introdus, în ianuarie 1927, în loja ,,Dimitrie Cantemir", constituită la Iaşi,
avându-i alături, printre alţii, pe scriitorii Mihai Codreanu şi Păstorel Teodoreanu. În anii 19281929 a devenit Mare Maestru al Marii Loji Naţionale din România, străbătând într-un timp foarte
scurt ierarhia internă. Într-un singur an, din februarie până în mai 1929, a trecut de la gradul 18
la gradul 33, cel maxim, devenind membru activ al Supremului Consiliu de Grad 33 şi Ultim al
Ritului Scoţian Antic şi Acceptat din România
Prezenţă pregnantă în viaţa masonică din România, Sadoveanu s-a dedicat cu pasiune
politicii de unificare a francmasoneriei din România, în condiţiile în care Marea Lojă Naţională
din România avea în cealaltă lojă, Marele Orient al României, o concurentă de temut. În acest
proces complicat s-au cheltuit multe energii şi s-au născut numeroase adversităţi, fiecare lojă
având susţinătorii ei de peste hotare. În pofida aprigelor lupte interne, Sadoveanu a avut timp
de trei ani (între 1934 şi 1937) satisfacţia de a conduce, ca Mare Maestru Federal, Francmawww.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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în continuare şi demnitatea de Mare Maestru în Marea Lojă
Naţională din România. Deşi în februarie 1937, toate organizaţiile politice şi masonice au fost
suspendate de către guvern pentru a pregăti dictatura regală, Mihail Sadoveanu a rămas, în anumite cercuri, Ia fel de detestat pentru acţiunile lui de unificare sau federalizare a Iojilor masonice,
ajungându-se, după cum se spune, la "arderea în efigie" a portretului său de către conservatorii
soneria

Română Unită, deţinând

neobedinenţi Federaţiei.

Pe fondul acestor ciocniri, nu o dată violente între liderii masoneriei româneşti, Mihail
Sadoveanu, care în cartea Baltagul scria, cu subînţeles, că "Tot în jurul nostru sunt semne", a
început să manifeste tot mai vădit înclinaţii socialiste, considerate în epocă "împotriva firii".
Siderată de semnalul sadovenian, presa de dreapta a declanşat o ofensivă nemiloasă împotriva
ziarelor de stânga, controlate de evrei şi de francmasoni, în speţă asupra gazetelor Dimineaţa şi
Adevărul, conduse chiar de Mihail Sadoveanu. Aproape pe tot parcursul anului 193 7, ziarul
Porunca Vremii, aparţinând Mişcării Legionare, a prezentat, număr de număr, câte o caricatură,
în care Sadoveanu era înfăţişat ca un mason ce orientează România spre Rusia comunistă, dar
şi mesaje de genul: ,,Mihail Sadoveanu, fruntaş între masoni, exemplu tipic de trădător al cauzei naţionale". Concludent se dovedea şi articolul doctorului Ilie Rădulescu, intitulat "Români
şi românce, pedepsiţi trădarea lui Sadoveanu!", în care se scria: ,,Nici un rând, scris de sabbasgoimul spurcatelor cana/ii din Sărindar, nu trebuie să mai gă.~ească adăpost În casa
voastră! Scoateţi din biblioteci toate operele sufletului de năpârcă a/lui Mihail Sadoveanu şi
aruncaţi-le În flăcări, care trebuie să ardă cea mai odioasă trădare ce s-a săvârşit vreodată
Neamului Românesc... N-am făcut caz de francmasoneria lui Sadoveanu, azi nu numai mason, dar şi patron al veninu/ui judeo-comunist din Sărindar".
Aşa cum am amintit, toate aceste frământări au condus la dizolvarea masoneriei de către
regele Carol al II-lea şi la condamnarea acesteia de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române în anul 1937. Subiectul condamnării a ridicat, decenii întregi, noi semne de întrebare
asupra sincerităţii acestui act, ba chiar a provocat ilaritate în rândul fraţilor de aceeaşi orientare,
atât regele cât şi patriarhul fiind, de fapt, vechi simpatizanţi şi susţinători ai masoneriei. Nu mai
puţin interesant e faptul că, la începutul epocii comuniste, imediat după evenimentele de la 23
august 1944, masoneria a ieşit din adormire. În decembrie 1944, după căderea lui Antonescu, a
fost deschis primul Conveni al Marii Loji Naţionale din România, iar la 11 martie 1945 a fost
reconstruit Supremul Consiliu din România, a cărui activitate nu a durat prea mult, noul regim
comunist neagreând masoneria.
După cum remarca Dragoş Pârcălabu, ,Jojile masonice n-au fost desjiintate, paradoxal,
printr-o decizie politică sau în urma unei acţiuni coercitive a securităţii, aşa cum s-a întâmplat
în cazul partidelor politice, ci pur şi simplu li s-a recomandat conducătorilor masoneriei româneşti să se autodizolve în linişte", lucru realizat după ceremonialul de intrare în adormire a
Supremul Consiliu de 33 din România, a Marii Loji Naţionale şi a Ordinului Masonic Român.
Comuniştii, deşi nu erau interesaţi de procese şi scandaluri internaţionale, deciseseră suprimarea
activităţii masonice, "iar cum cei patru şefi masoni, Mihail Sadoveanu, Mihai Ralea, N.D.
Cocea şi Victor Eftimiu, trecuseră de partea comuniştilor, există posibilitatea ca aceştia să-i
fi convins pe şefii securităţii şi Partidului Comunist Român, că se vor ocupa personal de
stingerea masoneriei româneşti în linişte".
Cert este că în iunie 1948, urmare a trădării venerabilului Mihail Sadoveanu, care, odată
reabilitat în faţa stăpânilor sovietici prin cartea de reportaje Lumina vine de la răsărit şi romanul Mitrea Cocor, a pus la dispoziţia acestora întreaga structură şi organigramă a reţelei masonice române, controversata societate a încetat să mai existe. Trădător cu diplomă, răsplătit pentru
"serviciile" făcute bolşevicilor cu funcţii onorante, care I-au propulsat în ierarhia comunistă până
pe locul 4 al aparatului de stat, Mihail Sadoveanu - cel căruia conducătorul statului, Gheorghe
Gheorghiu Dej, i se adresa cu "excelenţă"- nu avea cum să scape nepedepsit de cei pe care îi
vânduse cu atâta uşurinţă pe 30 de arginţi. Arginţi, vorba vine, pentru că, se pare, "tovarăşul"
fugise şi cu valuta şi leii fraţilor, pe care îi avusese până atunci în păstrare, având şi funcţia de
mare casier. Dar cum masoneria nu era CIA (sau cine ştie ce instituţie secretă care antrenează
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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ucigaşi plătiţi), pedeapsa avea să vină mult mai târziu, abia în 1961, pe neaşteptate, când lucrurile păreau aşezate şi priorităţile politice erau altele (se pregătea propulsarea în prim plan a activistului comunist Nicolae Ceauşescu, viitor membru al ultrasecretei loji masonice italiene Propaganda Due, celebra P2).
Într-un material semnat de prof. dr. Dan Brudaşcu şi publicat în Arhiva românească editată de Asociaţia Română pentru Patrimoniu, este citată nemulţumirea Veturiei Goga, văduva
titanicului poet Octavian Goga, la rândulsău respectat mason. Ea a precizat că, prin anii '30, în
virtutea poziţiei sale de francmason, Sadoveanu i-a cerut ministrului Goga fonduri pentru editarea
unei publicaţii cultural-literare, care ar fi trebuit să se numească Comoara. ,,Potrivit Veturiei
Goga, Sadoveanu ar fi obţinut circa 27 de milioane de lei din fonduri ale Ministerului de Interne, sumă pe care, în marea ei majoritate, la încheierea mandatului, nemaiputând-o recupera sau justifica, Goga a fost nevoit s-o achite din propriul buzunar. Relatând această întâmplare, văduva poetului a susţinut că, personal, a fost nevoită să renunte la multe blănuri
şi bijuterii ale ei pentru ca sotul său să poată face rost de banii respectivi", menţionează
materialul citat.
Dezamăgiţi de comportamentul social şi uman al proaspătului tovarăş Sadoveanu nu au
fost numai publiciştii şi observatorii politici de dreapta. Somitate indiscutabilă a literaturii contemporane, medicul şi profesorul universitar C.D. Zeletin sublinia, în volumul Gaură-n cer
( 1997), că după al Doilea Război Mondial, când, confruntată cu "căpuşe/e roşii", întreaga naţiune
aştepta "eroism de la spiritele artistice de mare anvergură", bolşevismul însângerând deopotrivă ţăranul român şi biserica strămoşească, ,.Sadoveanu cel Mare şi Mut' a împrumutat ,,glasul
apostolilor sovietizati'', dezamăgind şi declasificând marea masă a condeierilor români.
Se pare că soarta scriitorului a fost pecetluită la Paris, unde, conform istoricilor contemporani, masoneria română şi-a continuat activitatea chiar din 1948, printr-o reprezentantă a Marii
Loji Naţionale Române care a funcţionat sub obedienta Marii Loji din Franţa. Nu lipsit de importanţă este şi faptul că în unul dintre ateliere, România Unită, condus de evreul Jean Pangal,
nu fusese recunoscută niciodată autoritatea lui Mihail Sadoveanu. Se pare că, după reorganizarea, în exil, a Supremul Consiliu de 33 din România şi a Ordinului Masonic Român, a cărei
conducere a fost preluată de evreul Marcel Shapira, cel care îl va iniţia pe Nicolae Ceauşescu în
amintită lojă romană, s-a procedat, la fel ca în 1937, la "arderea între coloane" a (numelui/ portretului) scriitorului, eveniment echivalent cu o sentinţă.
Ipoteza legăturii dintre masonerie şi moartea (violentă) a lui Mihail Sadoveanu nu este
nouă. Ea a fost avansată şi de gazetarul Ioan Rotundu, care, la 13 iulie 2009, în materialul intitulat "Coşereanu, Eminescu şi masoneria", scria, pe blogul său: "0 altă enigmă care stăruie să
nu fie dezlegată este legată de moartea lui Mihail Sadoveanu. Scriitorul a fost chiar Mare
Maestru al Masoneriei Române. Există însă suspiciunea că moartea sa s-ar trage de la masoni, pentru că a predat regimului comunist listele cu cei aparfinând Ordinului''.
Reluând, întâmplător, subiectul într-o discuţie purtată cu o persoană care cunoaşte, foarte
bine, se pare, aspectele masoneriei române, am aflat cu surprindere că, neoficial, însuşi Horia
Nestorescu-Bălceşti, marele istoric şi cercetător al istoriei acesteia, la rândulsău mason din 1994,
a confirmat această ipoteză. Dacă este adevărat ceea ce nimeni nu a scris încă negru pe alb, se
pare că la 19 octombrie 1961, "excelenţa sa" Mihail Sadoveanu, a fost găsit în comă în compartimentul unui tren care-I transporta spre Iaşi, lovit în cap cu o piatră învelită într-o hârtie care purta
însemne masonice, la puţin timp după plecarea garniturii din gară. A decedat aproape imediat,
făcând inutil efortul marilor doctori bucureşteni, semn cert că "gâdele" masonic trimis de la Paris
îşi îndeplinise misiunea.
Se pare că senzationala întâmplare (legendă francmasonică?) i-a fost confirmată interlocutorului meu şi de regretatul lingvist şi jurnalist român George Muntean, cercetător principal
la Institutul de Istorie şi Teorie Literară "G. Călinescu" al Academiei Române, cel care, in anul
1996, a candidat la preşedinţia României, iar după anul 2000 a fost, până la moartea sa subită,
din 2004, purtătorul de cuvânt al Masoneriei Române (funcţie preluată imediat de alt regretat
dispărut, actorul F1orian Pittiş). Este foarte puţin probabil ca cei doi cercetători să fi susţinut,
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independent, aceeaşi variantă a morţii lui Mihail Sadovenu, mai ales că fiecare dintre ei utilizase
informaţii diferite. Prezent mai des la Paris, George Muntean a folosit, se pare, sursele din arhiva
Marelui Orient al Franţei, pe când ziaristul şi scriitorul Horia Nestorescu-Bălceşti s-a folosit de
informaţiile descoperite prin poziţia sa de director al Centrului Naţional de Studii Francmasonice.
Membru marcant al masoneriei botoşănene, jurnalistul Ioan Rotundu afirmă la rândul său că, deşi
a auzit discuţii pe tema teribilului sfărşit al scriitorului, rămâne sceptic în multe privinţe pentru că

,,masoneria nu a recunoscut niciodată, indiferent sub ce regim şi formă oficială a funcţionat,
a recurs la acte subversive extreme, cu atât mai mult cu cât cele amintite sunt "semnate"
atât de stângaci, părând detaşate dintr-un roman poliţist de duzină".
că

Inventată sau reală, legenda morţii lui Sadoveanu mai are o variantă, nu mai puţin "excitantă", la propriu, după cum vom vedea. Într-o discuţie purtată în luna iunie 20 l O despre Dimitrie
Iov, condeierul din Flămânzi al cărui stil scriitoricesc era comparat la debut cu cel al lui Sadoveanu, amintitul prof. univ. dr. C.D. Zeletin a relatat o întâmplare surprinzătoare atunci când a
venit vorba despre moartea ultimului. El a afirmat, nici mai mult, nici mai puţin, că Mihail
Sadoveanu şi-a găsit sfârşitul- atenţie!!! -într-un compartiment de tren, din cauza unei poţi uni
afrodiziace pe care o îngurgitase voluntar. Se pare că "excelenta sa", în pofida faptului că tocmai devenise octogenar, avea un apetit sexual considerabil, motiv pentru care, pentru a putea
răspunde în mod onorabil unor anumitor cereri, a solicitat un ajutor discret unor tovarăşi dintro ţară socialistă prietenă. ,,Aceştia, proveniţi probabil dintr-un stat cu cetăţeni (mai) galbeni

la culoare, au răspuns cu promptitudine cererii "tovarăşului Sadoveanu" dar, după ce i-au
oferit jlaconul, au omis să-i specifice în amănunt "principiul de funcţionare". Se pare că
scriitorul a vrut să testeze înainte de întâlnirea galantă pentru care se pregătea efectul "viagrei" avant-la-lettre, dar luând o porţie prea mare, a făcut un stop cardiac, care i-a fost fataf',
m s-a spus.
Cu toale că şi această ipoteză ridică destule semne de întrebare, rămâne în picioare coincidenta compartimentului de tren, numitorul comun al ambelor variante vehiculate! Să fi fost
cea de-a doua versiune plăsmuită intenţionat, pentru a o acoperi pe cea reală? Sau invers? Cu
siguranţă că în istoria literaturii române mai sunt încă multe mistere de descoperit. Precum cel
al morţii lui Eminescu, în care, din nou, a fost implicată, cel puţin la nivelul supoziţiilor, masoneria, şi asupra căruia, deşi s-au scris pe subiect mii de pagini, planează încă o mare enigmă.

THE MYSTERIOUS DEATH OF THE MASON WRITER
MIHAIL SADOVEANU, A "FORBIDDEN" TOPIC FOR 50 YEARS
(Summary)
The author analyses the circumstances of Mihail Sadoveanu's death (in 1961), a famous
writer, academician and Romanian politica! personality, bom in 1880. The gathered
information leads the author to the hypothesis that the writer's death, an important member of
the Masonic interwar movement, was an immediate consequence of betraying the Masonic
ideals through the writer's enrolment into the communist activity from Romania, thus being
punished by death by the brothers he had cheated.
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Mihai MATEI

I.D. MARIN ŞI PEDAGOG/A LUI CREANGĂ
Anul acesta s-au împlinit 25 de ani de la moartea profesorului, cercetătorului şi publicitului 1. D. Marin, iar în 2012 se vor sărbători 100 de ani de la naşterea sa. Cu ocazia acestor
comemorări şi aniversări am socotit necesar să ne amintim de preocupările sale ştiinţifice,
reeditarea în acest an a unei lucrări ale sale oferindu-ne un fericit prilej. Când 1. D. Marin
termina Şcoala Normală de Băieţi de Ia Botoşani (era în anul1930), pe diploma sa de învăţător,
Tiberiu Crudu nota: "Fire de moldovean isteţ şi mucalit, cu darul scrisului. Se va ridica iute
dacă va fi mai dârz şi mai puţin visător. Mereu însă trebuie să înveţe şi să fie la curent cu tot
ce-i poate ajuta talentul înnăscut." Înţelegând aceste aprecieri, tânărul învăţător studiază, scrie,
câştigă concursul literar "Simeon Labin", îndrumat fiind şi de profesorul N. Răutu, înjghebează, de pe acum, o bibliotecă, dă diferenţele de studii, la Liceul Internat, din Iaşi, şi obţine
diploma de bacalaureat, în 1935, şi tot în acest an se înscrie la Universitatea din Cernăuţi, pe
care o urmează între anii 1935-1939.
Teza de licenţă, pentru filologie, are ca temă Samson Bodnărescu, viaţa şi opera sa şi este
apreciată cu calificativul Foarte Bine. A doua licenţă, în pedagogie, sociologie şi psihologie, o
obţine cu teza Pedagogia lui Creangă, notată cu acelaşi calificativ. În urma studiilor universitare cernăuţene, a audiat cursurile lui Lecca Moram, 1. Nistor, C. Narly şi Romulus Cândea. 1 s-a
propus să rămână asistent, dar din motive materiale se întoarce la Stânceşli. Funcţionează ca
învăţător, în satele Vulpăşeşti, judeţul Roman, Baisa şi Agafton. judeţul Botoşani. Este mobilizat,
pe 22 iunie 1941, şi trimis pe frontul de răsărit, cu gradul de locotenent, luptând până pe 5 aprilie 1943, în Regimentul 8 Roşiori. Pentru faptele sale, în 1942, este decorat cu Ordinul "Coroana
României", cu spade, în grad de cavaler, şi panglică de "Virtute Militară" (conform Certificatului nr. M.299, din 10.Xl.2006, emis de Ministerul Apărării - U.M. 02405, Piteşti). A murit
având gradul de căpitan în rezervă. Revista România Eroică, din ianuarie-martie 2009, sub
semnătura col. Florea Macovei, îi consacră un articol omagia] la rubrica "Veterani din judeţul
Botoşani".

Întorcându-ne în timp, să consemnăm faptul că începe activitatea ca învăţător în anul 1948,
din Agafton, apoi, ca profesor, la Suliţa, iar din anul 1954 este transferat Ia
Şcoala generală Stânceşti, unde a funcţionat fără întrerupere până în anul 1974, când trece,
pentru limită de vârstă, Ia pensie. În anul 1946, susţine examenul de capacitate, apoi gradul II,
în anul 1969, an în care, prin Ordin al Ministrului, i se acordă titlul de "Profesor evidenţiat". În
1972, în urma unui nou examen, obţine şi gradul didactic 1. Încheiem aceste precizări, în completarea celor scrise de noi în Luceafărul nr. 4 (28), din aprilie 2011, mai adăugând totuşi un
mic fragment din ziarul Munca nr. 7921, din 8 mai 1973, scris de redactorul V. Bogdan, în articolul "Cărturar de Stânceşti". Iată acest fragment: "l.D. Marin nu este un intelectual în accepţia
curentă a cuvântului, ci este un erudit, unul din rarii oameni care ştiu multe, foarte multe
lucruri, dar nu-şi fac din aceasta o carte de vizită".
Completând astfel portretul celui ce a fost l.D. Marin, vom înţelege şi mai bine profundele şi înţeleptele sale aprecieri şi concluzii, din studierea şi interpretarea operei pedagogice a
lui Creangă, înregistrate în recent-republicata carte Pedagogia lui Creangă. Acest lucru 1-a
făcut Editura 2011 Princeps Edit, în colecţia ,,Biblioteca Ion Creangă", coordonată de academicianul Mihai Cimpoi. Cartea este, deci, teza sa de licenţă, publicată în anul 1941, când, cum se
ştie, începuse participarea României la Al Doilea Război Mondial. Noua ediţie se bucură de o
prefaţă a academicianului Mihai Cimpoi, care demonstrează actualitatea "strategiilor narative
crengiene, în contextul postmodernităţii noastre, dimpreună, bineînţeles, cu strategiile sale
pedagogice". " ... Scriitorul Creangă face educaţie cu mijloacele sale pedagogice. El nu predă
lecţia, ci povesteşte cu har de mare povestitor. Dubla ipostază institutor-scriitor îi face arta
pedagogică originală, surprinzătoare prin noutate"- spune academicianul Mihai Cimpoi.
Ia

Şcoala generală
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Scriitorul-pedagog crede în rânduiala providenţială, având convingeri deterministe,
valorizează experienţa copilăriei timpurii, recunoscând, ca şi adepţii psihanalizei, rolul sinelui
arhaic în confruntarea permanentă cu contextul social. Metodele lui Creangă, se spune în
această prefaţă, "devanseză metodologia modernă centrată pe copil şi metodele activ-participative preferate de pedagogia de astăzi. Aceasta presupune o activitate personală a elevului,
care e considerat agent al propriei sale învăţări, fapt care evidenţiază caracterul idiosincretic al
întregului proces de învăţare". Cartea lui l. D. Marin prezintă aceste metode activ-participative,
aplicate de Creangă, cu tehnicile de activare de care dispunea la vremea sa, şcoala acestuia
fiind premergătoare şcolii active româneşti. l. D. Marin a dorit şi a reuşit ca, prin cartea sa, să
pună în valoare şi activitatea lui Ion Creangă, ca pedagog, deoarece fusese în această calitate
mai bine de 20 de ani şi prin manualele sale didactice s-a făcut cunoscut în România, înainte de
a-şi scrie şi publica "Poveştile" şi "Amintirile".
Mărturiile contemporanilor, inclusiv ale foştilor săi elevi, cercetaţi şi chestionati de l. D.
Marin, ni-l prezintă pe Creangă nu numai ca pe un învăţător de frunte, dar din amintirile tuturor
"sclipesc pentru Creangă calităţi înnăscute de pedagog ales". Profesorul din Stânceşti combate,
cu argumente solide, părerile lui Garabet Ibrăileanu şi ale lui George Călinescu despre faptul
că, spuneau ei, deşi Creangă trece drept pionier al şcolii noi, "ca pedagog nu simbolizează nici
un principiu ... " "Ele un dascăl de ţară cu mult bun simţ şi cu talent, care întreabă în dreapta şi
în stânga cu multă râvnă şi face tot cum îl taie capul". I. D. Marin, cunoscând în profunzime
opera literară şi activitatea didactică ale lui Creangă, afirmă că George Călinescu "situat pe o
altă treaptă socială, n-a putut înţelege că «bivolul de geniu)) al domniei-sale a fost un om, a fost
cineva, deşi nu s-a purtat elegant şi a trăit în bojdeuca aceea din mahalaua Ţicăului''.
În Pedagogia lui Creangă, l.D. Marin ne prezintă mai întâi Viaţa lui Creangă, la Humuleşti, începuturile şcolii cu dascălul Vasile A. Ilioaiei, continuând la Broşteni, la Şcoala primară
din Târgu Neamţ, cu învăţătorul Popa Duhu, mergând apoi la "fabrica de popi" din Fălticeni şi
continuând cu Seminarul din Socola, până ajunge diacon la biserica socrului său, "Patruzeci de
Sfinţi", din Iaşi. Urmeză şi cursurile Şcolii preparandale la Trisfetitele din laşi, organizate de
tânărul Titu Maiorescu. Aici, el avea deja 25 de ani şi înţelegea mai bine ce se preda decât toţi
colegii săi. La 15 septembrie 1864, este numit titular la Şcoala de la Trei Ierarhi. A fost diacon
şi la Biserica Golia, iar în 1870 se mută la şcoala din Sărărie, lucrând cu clasa l.
La 1O octombrie 1871 s-a hotărât suspendarea temporară a sa din diaconie, pentru că îşi
tunsese barba şi pletele şi trăsese şi cu puşca în ciorile de pe Biserica Gol ia. Dând jos anteriu!
şi potcapul, umblă la şcoală şi peste tot în haine de târgoveţ, având pe cap o pălărie mare, cum
obişnuiau preoţii din Bucovina. La 1 iulie 1872, ministrul şcoalelor, Cristian Tell, a hotărât
suspendarea lui Creangă şi din învăţământ. Nemaifiind nici diacon, nici învăţător, deschide un
debit de tutun, având în acelaşi timp şi ceva lecţii de profesor privat la Liceul Nou. Se mută
acum, în octombrie 1872, în locuinţa sa din Ţicău, cumpărată de câţiva ani.
Aceste lucruri sunt prezentate detaliat de cercetătorul şi ped.agogull. D. Marin în Pedagogia lui Creangă. De acum, spune profesorul din Stânceşti, Creangă se va ocupa de manualele didactice care, fiind cerute, îi vor aduce venituri destul de frumoase. Căzând însă ministrul
Tell şi venind Maiorescu ca ministru la Instrucţia Publică, Creangă este reprimit în învăţământ
şi, la 1 septembrie 1874, este numit la Şcoala nr. 2 de băieţi, din Păcurari. Tot acum, se împrieteneşte cu revizorul şcolar Mihai Eminescu, care il introduce in Societatea ,,Junimea", în 1875,
şi dă publicităţii "Poveştile" şi "Amintirile" care I-au ridicat intre cei mai mari scriitori ai neamului românesc. În anul 1878, pentru activitatea didactică, Creangă primeşte distincţia ,,Bene
Merenti" clasa a 11-a, iar in 1883- decoraţia "Cavaler al Ordinului Coroana României"; el însă
nu le-a purtat niciodată. Filozoful Vasile Conta, venind ministru al şcolilor, intre 20 iulie 1880
şi 1O aprilie 1881, il numeşte pe Ion Creangă membru în Consiliul Permanent al Instrtucţiunii.
De pe acum incep să se îndesească atacurile de epilepsie, stând in repetate rânduri in staţiunea
Slănic, dar boala se agravează mereu şi in seara zilei de 31 decembrie 1889 "când copiii umblau cu uratul, iar satele vuiau de clopote, tălănci şi buhaie, Creangă îşi dete sufletul şi scăpă de
toate"- spune frumos dornnull. D. Marin.
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Cartea Pedagogia lui Creangă are două părţi şi mai multe capitole. În prima parte analiStarea culturală a sfârşitului de secol al XIX-lea din România, ca wmare a nevoii de a
pune bazele României moderne, diferite legi de organizare a vieţii de stat, dar şi cu gâlceava
dintre partide, toate acestea petrecându-se într-o lume dezorientată, dar dornică de transformare,
inclusiv prin irnportarea modei din Apus, cu laturile ei bune şi cu păcatele ei. Era acum vremea când
Eminescu scria Epigonii şi când Titu Maiorescu preciza că "Înainte de a avea învăţători săteşti,
am făcut şcoli prin sate, şi înainte de a avea profesori capabili, am deschis gimnazii şi universităţi şi am falsificat instrucţia publică" (Critice, voi. 1).
Este apoi analizată Starea şcoalelor primare, cu criza de localuri şi de învăţători, puţini şi
slab pregătiţi. Se opreşte la Şcoala Preparandală din Iaşi şi face referiri cu privire la organizarea
acesteia. Sunt trecute în revistă metodele de predare, folosirea cărţilor, numite "bucoavne",
introducerea metodelor lancasteriene şi sunt reliefate modificările făcute de Ion Creangă.
Sunt analizate manualele didactice folosite şi se prezintă detaliat Abecedarul elaborat de
Ion Creangă, V. Receanu şi Gh. Grigorescu, toţi învăţători la Şcoala Primară "Trei Ierarhi".
Acestora li s-au adăugat Gh. Enăchescu şi A. Simionescu, foşti preparanzi şi apoi învăţători în
Iaşi, precum şi N. Călinescu, normalist din judeţul Iaşi şi pedagog la Şcoala Preparandală. Toţi
au pus în Abecedar experienţa şi rezultatele foarte bune obţinute la clasele la care predau.
Abecedarul scos s-a intitulat "Metoda nouă de scriere şi cetire" şi a apărut în 1868, cu
un preţ de 43 parale sau 33 de bani, fiind cel mai ieftin abecedar pe vremea aceea. A doua ediţie
apare în acelaşi an ( 1868), iar în 1871 era ediţia a V -a, fiind scoasă în 36.000 de exemplare. În
1893, apare ediţia 23, cu un număr de 527.000 volume vându te. În 1871, autorii pomeniţi mai
sus scot de sub tipar şi cartea de cetire, cu titlul Învăţătorul copiilor, o carte de cetire pentru
celelalte clase primare. Titu Maiorescu îi cere lui Creangă să facă mai multe expuneri în fata
învăţătorilor din sate, pentru ca ei să înţeleagă noile metode de predare. Înţelegând acest lucru,
Creangă redactează Povăţuitoriul la cetire prin scriere, după sistema foneticii, aceasta fiind
socotită prima .. Metodică·· din ţară scrisă pentru clasa I primară.
I.D. Marin trece în revistă şi se opreşte cu răbdare Ia capitolul ,,Polemici pentru apărarea
manualelor didactice ale lui Creangă". Replici ironice, bine argumentate sunt date de Creangă
lui 1. Nădejde şi A. Gorjan, care criticau formal aceste manuale, şi acestea sunt dovada de bun
pedagog a marelui povestitor. Creangă, dându-şi seama de superioritatea sa ca învăţător, de superioritatea manualelor sale didactice, când abecedarele s-au înmulţit, celelalte fiind făcute mai
ales din interes de câştig, făcute de oameni străini de şcoala primară, el propune Ministerului să
pună pe fiecare autor "la probă", într-o şcoală primară, ca să-şi predea fiecare câteva lecţii din
abecedarul pe care pretindea că 1-a făcut. "Este o mare deosebire, spunea Creangă, între a fi om
învăţat şi a fi învăţător".
În partea a doua a cărţii sunt analizate de autor, pe larg, ideile pedagogice ale lui Creangă,
detaliind probleme ca: ,,Posibilitatea şi limitele educaţief', ,Jdea/urile educaţiei"', ,,Mijloacele
educative", "Comunitatea pedagogică'' şi încheie cu "Valoarea de actualitate a pedagogiei lui
Creangă''. 1. D. Marin îşi încheie cartea spunând: "oricât de puţin am face zilnic (din sfaturile
şi recomandările lui Creangă - n.MM), va însemna o satisfacţie post-mortem pentru marele
nostru Învăţător al neamului, care ne observă tot mai mult din lumea umbrelor" (Pedagogia
lui Creangă, Editura Cugetarea George Delafras, Bucureşti, 1941).
Profesorul de istorie 1. D. Marin a participat la săpături, alături de arheologii Adrian C.
Florescu şi Simion Rată, când s-a descoperit Complexul de cetăţi traco-getice de la Stânceşti
(sec. VII-V î.Hr.). A adâncit apoi multe probleme din istoria evului mediu românesc, cu accent
pe această parte de ţară. 1. D. Marin a fost membru activ al Societăţii de Ştiinţe Istorice, Filiala
Botoşani, remarcându-se prin numeroase cercetări, elaborarea de studii şi articole privind istoria oraşului Botoşani, a judeţului, susţinând comunicări ştiinţifice la sesiunile şi simpozioane le
organizate de Societate şi Muzeul Judeţean. Prezentăm câteva din lucrările sale elaborate şi publicate: "Evoluţia situaţiei ţărănimii, între anii 1804 - 1866" (în Culegere de studii şi articole
de istorie, voi. III, Bucureşti, 1961); "Primii 30 de ani din viaţa şcolilor comunale din judeţul
Botoşani (1 864 - 1894)" (în SAJ, Bucureşti, 1966); .. Contribuţii la studierea curţilor domneşti
zează
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din Moldova" (în SAI, voi. IX, Bucureşti, 1967); "La trecătoarea Botoşani/ar, în /538" şi
.,Botoşani, apanaj al doamnelor Moldovei" (în ,Jstorie şi contemporaneitate", Botoşani, 1969);
.,Botoşanii, de la începuturile sale, până la jumătatea secolului al XVIII-lea" (Hierasus, anuar,
1981 ); .. O ctitorie a Ţării Româneşti, în Moldova, din secolul al XIV-lea: Mănăstirea Doamnei,
de lângă Botoşani" (Hierasus, anuar, 1986); Eminescu la Ipoteşti, Editura Junimea, Iaşi, 1979;
La lpoteşti, pentru Eminescu, Editura Agata, Botoşani, 2005.
De fapt, viaţa şi opera lui 1. D. Marin sunt dovada unui spirit înflăcărat, dornic de cunoaştere, devenit encic/opedist şi un apostol în adevăratul sens al cuvântului. Publicist, istoric
şi istoric literar, a lăsat posterităţii o zestre spirituală ce merită cercetată şi valorificată.

I.D. MARIN AND HIS PEDAGOGY OF 1. CREANGĂ
(Summary)
In his article, the author presents the biography of teacher I. O. Marin, from Stânceşti and analyses the main educative work of the school-master: Pedagogy of1. Creangă,
Cugetarea- George Delafras Publishing House, Bucharest, 1941, reprint in 2011.
Botoşani,
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Eduard SETNIC

MUZEUL RAION AL BOTOŞANI. IMPRESII DE CĂLĂTORIE (1960)
În contextul unei ample acţiuni de reorganizare a arhivei şi bibliotecii Muzeului Judeţean
între anii 2007-2010, a fost identificat un Registrn de impresii şi sugestii ale
vizitatorilor în 1960, perioadă în care la Botoşani a funcţionat Muzeul Raional. Cu această ocazie,
a fost depistată inclusiv schiţa de plan după care s-a organizat expoziţia muzeului, documente interesante pentru cei care studiază istoria muzeografiei botoşănene. La data când a fost completat registrul (1960- 31 august 1961), Muzeul Raional Botoşani avea abia 6 ani de existenţă'.
La prima vedere un Registru de impresii al unui muzeu nu pare a suscita într-un mod
deosebit interesul unui cercetător. Formulările, în cea mai mare parte sunt stereotipe, în funcţie
de posibilitatea de înţelegere şi exprimare a fiecărui vizitator. La o privire mai atentă, însă, se
constată că înscrisurile respective permit conturarea unor opinii atât în ceea ce priveşte gradul
de pregătire sau apartenenţa socială a celor care au călcat pragul muzeului, cât şi anumitor
mentalităţi ale epocii. Dintre aceste impresii, se detaşează câteva care prin scriere/ grafie, prin
modul de exprimare sau şabloanele utilizate - de exemplu, mulţumirile aduse partidului şi statului pentrn a pune la dispoziţia oamenilor muncii trecutul omenirii- pot provoca astăzi zâmbetul.
Menţionăm că în paginile caietului se regăsesc câteva semnături celebre: C.S. Nicolăes
cu - Plopşor, un remarcabil cercetător şi deschizător de drumuri în arheologie, alţi cercetători
din Bucureşti ca, de exemplu, C. Şerban, sau din diferite centre de cercetare istorică din ţară şi
străinătate (semnăturile indescifrabile nu au permis identificarea acestora).
În articolul de fată am selectat cele mai sugestive impresii pe care le-au lăsat vizitatorii
veniţi din afara Botoşani lor, la care am adăugat şi câteva mărturii mai interesante ale localnicilor.
Transcrierea acestor însemnări s-a făcut cu respectarea cât mai exactă a textelor originale, inclusiv a acelor expresii cunoscute astăzi sub sintagma limbaj de lemn, cu scopul de a
păstra savoarea lor. Acolo unde a fost cazul, pentru facilitarea lecturii, am completat prescurtă
rile folosite de semnatarii acestor impresii (de exemplu: tov.= tov[arăş], f. = f[oarte], etc.).
Botoşani, derulată

03.01.1960
Dela început pot afirma că atât eu cât şi tovarăşii din subunitatea noastră am rămas puternic impresionaţi/influenţaţi de expresivitatea exponantelor acestui muzeu atât în ceea ce priveşte evoluţia formării pământului cât şi a evoluţiei omului şi societăţii.
Un factor hotărâtor care a contribuit la o mai bună înţelegere a tuturor militarilor a fost
expunerea tov. (indescifrabil) dată cu multă bunăvoinţă şi la un nivel accesibil.
(indescifrabil)

3 ianuarie 1960
Am venit la Muzeu Botoşani şi me plăcut
de prin ti[m]puri şi căprioară şi un porc sălbatici.

nişte

obiecte o sabie

turcească şi nişte

hârburi

(indescifrabil)
Astăzi

ziua de 4 ianuarie 1960 am vizitat muzeul raional, unde am

văzut şi

ni s-au dat
2

explicaţii foarte interesante şi folositoare care ni s-au dat de către tot profesor Raţă • Nia dat
explicaţii cum au apărut oamenii pe pământ apoi în celelalte săli am văzut cum omul datorită
nevoilor de viaţă a născocit diferite unelte ce lea întrebuinţat în muncă. Muzeul este un bun

Gh. Median, "50 de ani de la infiinJarea Muzeului de Istorie Botoşani", în AMS, IV, 2005, pp. 313-314.
Câte ceva despre activitatea lui Simion Raţă vezi în Ibidem, p. 316; Eduard Setnie, "ColecJia de istorie -arheologie
medievală a Muzeului Judefean Botoşani". Evolufie şi perspective, în Ibidem, p. 317 şi nota 2.
1

2
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îndrumător

cercetat cu atenţie în cunoaşterea evoluţiei munci. Cu toţii ar trebui nu nu-mai să
vizităm muzeul ci şi să-I îmbogăţim cu obiecte vechi ce sar găsi pe la bătrâni etc.
Plecăm de aici cu cunoştinţe noi în dezvoltarea vieţi pe pământ.
Preşedinta grupei Nr. III Pătrunjel Minodora
Şc. de 7 ani Nr. 6
Botoşani

5-1-1960
Venind în oraşul d-voastră în mod deosebit mi-a atras atenţia muzeul raional.
L-am vizionat şi am rămas plăcut surprins de tot ce am văzut aici. A veţi specii, care nici
în muzee din oraşe mari nu le-am văzut. În mod deosebit am fost atras de tot ce e moldovenesc.
Astfel am avut ocazia să cunosc şi vechea Moldovă.
Elev Reteanu Dtru
Timişoara

Vizitând acest mam convins că în el se arată unele lucruri de care am auzit la orele de
istorie la şcoală.
M-am bucurat fi oarte] fi oarte] mult văzând unele lucruri fi oarte] frumoase. În special îi
mulţumesc în special tovarăşului de aici care ma condus prin toale camerile şi mia explicat ce
nu ştiam ce este. Doresc că anul 1960 să aducă muzeului şi mai multe obiecte vechi şi să se
dezvolte.
Semnează

Zaiceucă

Ion
Elev în classa VIII
Şcoala Medie Mărăşeşti
Astăzi

care ne-a

6-1-960 cetăţeni din oraşul Bârlad am vizitat, frumosul muzeu, cu antice vedere,
impresi cât se poate de frumoase.
Gheorghiu Zincă
D. Gheorghiu
A. Pomdelea

făcut

Vizitând acest muzeu din Oraşul Botoşani am putut vedea multe lucruri care dă de gândit mult celui cel vizitează. Sunt foarte mulţumit de cele văzute.
Munteanu Gh. Orăşeni-Vale
06.0l.l960
Mi-a plăcut fioarte] mult obiectele expuse la acest Muzeu. Vizionându-le eu mi-am împrospătat materia învăţată la chimie şi istorie.
Popovici Maria
Astăzi

8/1 1960 elevii şcoalelor elementare (n. SE) 4 ani din Manoleşti Vale şi
Deal, au vizitat frumosul muzeu sub coordonarea tov. Director (indescifrabil) Lucia
(indescifrabil).

Manoleşti
şi

Li s-au dat explicaţii ample de către tov. Prof. Todircan Mihai şi Loghin Natalia. Materialul interesant expus va forma elementele de bază ştiinţifică şi va fi popularizat în largă mă
sură oamenilor muncii de la sate care construiesc socialismul.
(indescifrabil)
(indescifrabil)

Un

număr

de 60 eleve de la Casa de copii nr. l fete "N.C. Krupscaia" au vizitat ,,Muzeul
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date multe

şi

importante mate8-1-1960
(indescifrabil)

Vizitând astăzi 10-1-1960 acest muzeu Raional mea plăcut foarte fmcă am putut să îmi dau
seama ce a fost pe pământ şi în pământ dela începutul lumii până în prezent.
Ciobanu 1. Niculai
Vizitând acest muzeu mea plăcut mai mult broaştele împăiate, Porcul
toarea pestriţă, Piatra calcar, Piatra din faţada castelului lui Gherghel.

mistreţ, Ciocăni

Bogza Florica
Am vizitat cu plăcere muzeul raional şi am constatat că are unele lucruri de mare preţ.
Dorim organizatorilor să persevereze şi să scoată în relief şi mai mult nuanta locală.
22.l.l960
(indescifrabil) Bucureşti

Plăcut

sa este bine

impresionat de felul cum sa organizat acest interesant Muzeu. Deasemeni calauza
mai ales un ghid ce te conduce cu explicaţii încăpătoare şi pe înţeles.
(indescifrabil) 26.1.960

intenţionat şi

3 1 Ianuarie 1960
Vizitând muzeul am constata şi apreciat grija statului nostru pentru a pune la dispoziţia
oamenilor muncii trecutul omenirii. Din toate secţiile mia plăcut fioarte] mult Industria casnică
care este dotată cu toate obiectele întrebuinţate de ţărani.
(indescifrabil)
9.II.I960
Vizitând acest muzeu mi-am putut da seama în ce situaţie trăia oameni în timpul moşie
rimi tot odată îmi amintesc şi de unelte cu care se lucra şi cum omul datorită Partidului a put[ut]
ieşi la lumină.
(indescifrabil)
Am vizitat cu mult interes acest muzeu. Atât colecţia de păsări şi animale împăiate cât şi
muzeul istoric este bogat ilustrat cu cele mai reprezentative obiecte. Am putut lua cunoştinţă de
viaţa locuitorilor de pe teritoriul ţării noastre din cele mai vechi timpuri şi până azi. Muzeul
este bine organizat.
Un grup de muncitori de la F.C.T. Botoşani

Tinerii org[anizaţiei] de bază U.T.M. din Intrep[prinderea]. "Flamura Roşie" Botoşani
în urma adunării cu tema: "Ştiinţa despre originea şi evoluţia omului" au vizitat în colectiv
Muzeul Raional Botoşani şi am primit explicaţii din partea conducerii muzeului.
Ne folosim de acest prilej să aducem mulţumirile noastre tovărăşeşti pentru tot ce am
învăţat cu această ocazie.
(semnături indescifrabile)
Azi 21. Il. 1960 am vizitat muzeul raional Botoşani une am văzut multe lucruri interesante. Am rămas foarte impresionat de cele văzute aici. Dar vizitând muzeul a venit aici un
grup de elevii de la şcoala de 7 ani Nr. 4 printre aceştia se afla elevul Dan Moruz din clasa IV,
a început să ne pue piedici şi să-i îrnbrâncească pe cei de lângă el. Tov[arăşa] responsabilă la
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dat afară şi i-a promis că va lua măsuri. Rog insistent a se lua măsuri.
(indescifrabil) Traian
Astăzi 22.Il.960 pentru prima dată am vizitat micuţul oraş moldovenesc Botoşani dup[ă]
ce am făcut o plimbare prin centru am vizitat acest muzeu istoric care mi-a plăcut foarte mult
obectele care vorbesc despre preocupările poporului nostru sunt aşezate cu foarte mult gust. Cu
această ocazie mulţumesc celor care au contribuit la îmbogăţirea istoriei noastre cu aceste
dovezi grăitoare.
(indscfrabil) str. Ciaikoschi B 49, Bucureşti

craţie

28. Il. 1960
Mi-a plăcut toate descoperirile descoperite de zoologii
populară. Necşanu Gheorghe

28.Il.1960
Mi-a plăcut foarte mult aspectul acestui muzeu
armele din trecut şi monedele.

şi

noştri făcute

în regimul de demo-

în special picturile, animalele sălbatice,
(indescifrabil)

6.Ill.l960
Vizitând Muzeul Raional Botoşani am văzut multe lucruri. Ma făcut să-mi întorc gândurile şi-n trecut. Dar vă rog ca pe viitor la o a doua vizită a mea să mai găsim lucrări care să ne
impresioneze şi mai mult.
Florescu Ion
10.03.1960
Vizitând muzeul am constatat şi apreciat grija statului nostru p[ en ]tr[ u] a pune la dispoziţia oamenilor muncii trecutul omenirii.
Segal Ediana
Am vizitat muzeul - astăzi 12 - III - 1960 - şi am rămas profund mişcaţi de grija şi micu care tov[arăşul] a explicat elevilor din el. a V-a şi a VI-a evoluţia vieţei, straturile
scoarţei, industrie casnică, etc., etc.
Mulţumim Partidului şi Guvernului pentru grija continuă de a veni în ajutorul copiilor
patriei şi al tuturor oamenilor din R.P .R.
(indescifrabil)
nuţiozitatea

18.Ill.l960
Vizitând acest muzeu raional din oraşul Botoşani am rămas foarte impresionat de toate
aceste lucruri frumoase din trecutul îndepărtat, şi prezent. Totodată am luat anumite cunoştinţe
de diferite specii de păsări, care locuiesc în ţara noastră şi în alte ţări, care până în prezent nu
le-am cunoscut costul lor, cât şi denumirea lor. Am rămas uimit de cunoaşterea unor arte primitive, în timp ce mă gândeam la cele de azi perfecţionate. Am mai urmărit cu o deosebită atenţie,
monedele din trecut care leau purtat strămoşi deai noştri, dar n-am putut cunoaşte ce valoare aveau. Cum nam cunoscut eu bogăţia acestui Muzeu până în prezent, cred că se mai află unii ca
mine, care o să le pot da anumite explicaţii în legătură cu ce există ca să poată săşi îmbogăţească
mai mult cunoştinţele. Îmi pare bine de amintirea oraşului nostru.
(indescifrabil)
Botoşani 19 III 960
Am vizitat muzeul raional Botoşani; în acest muzeu am observat lucruri interesante prezentate într-un stil artistic românesc. Am trăit împreună cu colegii mei vremurile din erele anterioare celei mozoică (sic!). Am văzut felul de muncă, de trai, relaţiile de muncă dintre ei.
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diferenţa radicală

la care

ne găsim.
(indescifrabil)
23. 111.1960
Vizitând acest muzeu
Îmi dau părerea şi eu
Ca fiecare vizitator
Din trecut şi viitor.
(indescifrabil)
Vizitând Muzeul raional din Botoşani am observat transforrnările fiinţelor din clasele cele
mai inferioare până la clasa cea mai superioară (mamiferele din grupa vertebratelor), am privit
colecţiile din acest muzeu (lupul, mistreţul, căprioara, pisica sălbatică şi enotul) am văzut diferite obiece din secolele trecute şi diferite alte fotografii şi am rămas foarte mult impresionată.
Această vizită n-am s-o uit niciodată, ci totdeauna am să păstrez in suflet această amintire frumoasă şi interesantă ca un vis plăcut.
Regret că acest muzeu nu pot să-I vizitez mai des.
Pinzariu Ştefania
CI. VI-a B
Elevă la şcoala medie mixtă Siret
26.lll.l960
Vizitând a doua oară acest muzeu am
mai frumos ca in 1960.

văzut că

in el sunt mai multe piese istorice.

Şi

este

(indescifrabil)

poziţii

3l.lll.960
Am vizitat expoziţia şi am rămas impresionat foarte mult dar am mai vizitat şi alte exşi nu am rămas impresionat ca aceasta şi sunt multe antichităţi.
Popescu Flaminiu din Constanta

Elevii şcolii de partid de un an Suceava care au vizitat azi 8 aprilie 1960 muzeul Raional
au rămas impresionaţi de exponatele ce se găsesc in acest muzeu şi de asemeni am
avut de învăţat multe în urma explicaţiilor date de tov. profesor Todărcan asupra felului cum a
evoluat pământul şi cum a apărut viaţa pe pământ.
Colectivul mulţumeşte conducerii de grija ce o manifestă faţă de obiectele cu care este
dotat muzeul şi felul in care am fost primiţi.
(indescifrabil)
Botoşani

Vizitând acest muzeu am rămas cu impresia, că aici în curând se va deschide un muzeu
mai bogat. Aşteptând ca îmbogăţirea lui să crească noi il vom vizita mereu pentru a nu ne scăpa
din vedere noile obiecte. Totodată vă urăm succes colectivului care a organizat acest muzeu.
Mi-a rămas o bună impresie despre muzeu, 19. IV 1960.
(indescifrabil)
24.IV.1960
Vizitând acest muzeu mi-am dat seama de viaţa oamenilor din trecut şi să cunosc şi
uneltele de care se folosesc.
Oprea Mircea
28.04.1960
Subsemnaţii Matică

Gheorghe

şi

Jean Viman din Baia Mare am vizitat azi muzeul raional
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Botoşani

unde am rămas surprinşi plăcut de exponatele muzeului şi claritatea cu care ni s-a explicat unele amănunte asupra celor expuse. Ceia ce am fi dorit să mai vizităm ar fi fost unele
documente scrise din timpul răscoalei ţărăneşti din 1907. Sperăm ca atunci când vom mai trece
prin Botoşani posibilităţile pe care le veţi avea vor permite lărgirea muzeului.
12.V.l960
Mia plăcut foarte mult armile lui

Ştefan

ciel mari

şi

fotografiile lui.
(indescifrabil)

26 mai 1960
Muzeul este bine organizat şi exponatele frumos expuse, în special se remarcă explicaţi
ile care sunt foarte clare.
Are exponate preţioase ceia ce dovedeşte o muncă susţinută de colecţionare din partea
personalului muzeistic.
Prof. (indescifrabil) Bucureşti
6 iulie 1960
Am vizitat muzeul din oraşul Botoşani unde am văzut tot felul de animale sălbatice şi
mi-am reamintit dein ceea ce am învăţat în şcoală. Apoi diferite obiecte din antichitate de care
mi-am dat seama cît de mult s-a transformat pînă-o prezent. La fel diferite păsări care le-am vă
zut de mic copil umblând la câmp sau la pădure. Sub regimul democrat popular avem de văzut
lucruri mult mai superioare- adică trecerea dela primitive la o ştiinţă înaintată.
Eleonora Strungăriţă,
Rus Maria, Lupşor Maria
S-a vizitat muzeul raional de către pionerii şi şcolarii taberei de pioneri Coşula din care
pionerii noştri au căpătat cunoştinţe interesante rămînînd impresionaţi de piesele ce se
găsesc în muzeu şi care le vor folosi în cunoştinţele ce şi le vor însuşi pe viitor.
Director G. Lungu
vizită

Cu ocazia venirii din Galaţi aici în Botoşani, foarte mult am dorit să vizitez acest muzeu
raional. Mi-a plăcut foarte mult datorită faptului că am putut vedea multe lucruri din antichitate.
În ceea ce priveşte organizarea şi curăţenia sunt corecte. Dealtfel am putut vedea arme întrebuinţate prin secolul XVIII-XIX şi începutul lui XX. Cu atât mai mult am rămas surprins şi de
monezile: turceşti, franceze, ruseşti, româneşti şi altele.
Colectivul acestui muzeu merită toată lauda pentru felul cum îşi org[anizează] munca,
întreţinerea curăţeniei şi a tuturor exemplarelor de aici.
23. VII.1960 Moraru Gh.
26 iulie 1960
Org[anizatia] de
presie frumoasă.

bază

U.T.M. din satul Hrişcani vizionînd acest muzeu şi-au făcut o impartidului nostru pentru construirea acestui muzeu.
(indescifrabil)

Ţinem să mulţumim

28.VII.960
Vizitând pentru prima dată muzeul Raional mi-a făcut o impresie deosebită în primul rând
de felul cum sunt expuse obiectele cu multă grijă gospodărească în al doilea rând varietatea de
exponate foarte interesante din viaţa poporului nostru. Întradevăr muzeul Raional îşi aduce o
contribuţie importantă la documentarea oamenilor munci din oraşul şi Raionul nostru în completarea cunoştinţelor lor în legătură cu istoria şi trecutul.
Colectivul acestui muzeu îşi merită aprecierea asupra activităţii lor.
(indescifrabil)
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17 august 1960
În trecere prin Botoşani ptr. a face cercetări la arhivele statului am vizitat muzeul raional
mai ales partea istoriei. Remarc faptul că faţă de materialul expus judicios şi interesant, lipsa de
spaţiu afectat îl face să apară înghesuit. Ar fi de dorit să se extindă secţia istorică şi să se întocmească o hartă a raionului cu locurile istorice stabilite şi să se mai îmbogăţească secţia de fotocopii
după documente din arhivele de la Iaşi şi Botoşani. Urez succes tovarăşilor din conducerea muzeului.
C. Şerban
lnst[itutul] [de] lst[orie] Acad[emia] R.P.R.
Bucureşti

(între 17

şi

25 august 1960)
Foarte frumos
(indescifrabil)
C.S. Nicolăescu- Plopşor
Jenusz Koslowski, Cracovie, Universite, (Pologne)

4/9/1960
Am vizitat azi muzeul din Botoşani. Acest muzeu este foarte bine organizat şi floarte]
fl oarte] instructiv. Foarte mult mi-a plăcut monezi le turceşti găsite în satul Curteşti raionul Botoşani de ţăranca muncitoare Guluţă Maria care a fost îndemnată să aducă la muzeul raional din
Botoşani acest tezaur care datează din anii 1788 încă din vremea cînd turcii erau în Moldova,
de către fiul său Guluţă Ion.
(indescifrabil)
1O. sept[ embrie] 1960
Am vizitat acest muzeu în mai multe rînduri din anul 1958, 1959 şi azi data de mai sus.
Se constată un mare interes din partea colectivului de administrarea al acestui muzeu, obiectele
aranjate pe specii, feluri şi forme diferite cu gust. Se dau explicaţiile necesare asupra tuturor
obiectelor. După cum trec ani se vede că în fiecare an se progresează aducându-se noi şi noi
obiecte antice cari sunt expuse la fel cu gust. Felicităm colectivul de conducere şi administrare
al acestui muzeu şi le dorim succes în muncă şi pe viitor.
Un muncitor
din Depou! de locomotive C.F.R. Cluj
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1. Coperta Registrului de vizitatori
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Eduard Setnic, Muzeul Raional Botoşani. Impresii de călătorie (1960)

2. Însemnare făcută în Registrul vizitatorilor de că tre C. Şerban

3. Sem n ătu ra lui C. S. N i colăescu - P l opşor a l ături de a a ltor cercetători
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4. Organizarea expozi ti ei de

DISTRICT MUSEUM

bază

BOTOŞANI.

a Muzeului Raional

Botoşani

TRA VEL IMPRESSIONS (1960)

(Summary)
This article gathers some of the most interesting notes made in the Register of
impressions and suggestions which were wrote by the visitors of District Museum Botoşani,
from 1960 to 1961 .
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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Violeta BUDĂI-DAMASCHIN

PROPUNERI DE REORGANIZARE TEMATICĂ A EXPOZIŢIEI PERMANENTE DIN CASA MEMORIALĂ "NICOLAE IORGA" BOTOŞANI
Clădire

- monument istoric, clasa "A ".
care s-a păstrat parţial până în anul 1965, era construită în stilul arhitecturii populare- caracteristica "poate majoritar ţărănească a vechiului târg", cu referire la zonele periferice, din secolul al XIX-lea, fiind evidenţiată în lucrarea Ansamblul urban medieval
Botoşani, autor Eugenia Greceanu, apărută sub egida Muzeului Naţional de Istorie, Bucureşti, 1981,
reeditată recent. Casa cu pereţi din paiantă, acoperiş din şindrilă şi lut pe jos este descrisă cu
minuţiozitate de marele istoric în inegalabila operă memorialistică O viaţă de om aşa cum a
Jos, apărută în anul 1934 - ceea ce dovedeşte că atât casa, cât şi împrejurimile ei au lăsat o puternică impresie asupra copilului Iorga- ce avea doar cinci ani în anul 1876, când familia sa, după
moartea avocatului Nicu Iorga, s-a stabilit aici:
"O stradă larg tăiată, strict aliniată, cu casele albe, mici, şindrilite, in mijlocul vaste/ar
grădini cu pomi Îngrijiţi, fără un salcâm lipsit de rod şi dacă e un oţetar... e acela care poartă
la tntpul său floarea roşie in spic care dă oţet.[. ..] Ci aici e dumbrava grădinilor, din care
abia se iţesc cerdacele pe stâlpi supţiratici, Înaltele coperişuri de zale neagră constelată de
muşchi din toate speţele. ogeagurile văcsuite de fumul mai multor generaţii. De la "Biserica
Nemţească ", a polonilor rejitgiaţi, până sus, la "rohotca" Curteşti, e numai o lume din acelea
care nu se poate numi nici bogate, nici sărace, colţ de sat cuprins in marginea oraşului care sa tot Întins de-a lungul vremilor.[. ..}Cucoana Marghioala Vâzdogeasa părea una cu casa din
care ne inchiriase o jumătate .. .În balconul/a care duceau trei trepte tremurătoare eram cu toţii În domeniul nostnt.{. ..] Jar duminica, de acolo de sus, ne coboram cu mănunchile de flori in
mână, flori din grădina noastră, de pus alături cu multe altele pe tetrapodul icoanei de hram ...
spre marea, puternica biserică a Ovideniei, a Vovideniei ".
Din cele nouă clădiri închiriate de Zulnia Iorga în perioada copilăriei şi adolescenţei lui
Nicolae Iorga şi identificate de noi, în demersul reconstitutiv, casa Vâzdogesei a fost locul predilect spre care istoricul privea mereu, cu regret, când - citând din nou din aceeaşi sursă - "
mânaţi din urmă de biciul nevoii, eram mereu in căutarea casei cele mai bune, care să fie şi
ieftină". Şi chiar dacă izbuteau să găsească o locuinţă mai bună, aceasta era- nota Iorga- "fă
ră nimic din poezia înflorită a patriarhalei case bătrâne supt acoperişul de şindrilă".
În anul 1965, după ce a fost declarată monument istoric, ultimul proprietar, contactat de
autorităţi, a acceptat să doneze statului imobilul aflat pe strada Nicolae Iorga nr. 14, pentru a se
transforma în casă memorială. Ajunsă într-o avansată stare de degradare, clădirea a fost demolată în toamna anului 1965, iar pe acelaşi amplasament s-a construit o clădire nouă, cu pereţi
din cărămidă, acoperiş din tablă şi pardoseli din lemn. Pentru că nu s-au respectat întocmai recomandările Direcţiei Monumentelor Istorice din cadrul ministerului de resort, amenajarea muzeului s-a dovedit a fi un proces de lungă durată şi nu s-a putut realiza decât după o nouă intervenţie radicală asupra clădirii: s-a înlocuit acoperişul din tablă cu altul din şindrilă; stâlpii din
beton au fost înlocuiţi cu stâlpi din lemn, dar fără să păstreze forma şi decorul de la clădirea
originală; s-a renunţat la parchet în favoarea duşumelelor din lemn, în timp ce tavanul cu grinzi
din lemn masiv s-a reconstituit doar într-o singură cameră (probabil din economie de materiale).
Tot ca urmare a executării lucrărilor de către constructor fără supravegherea atentă a specialiş
tilor, clădirea muzeului a fost afectată de-a lungul timpului de factorii naturali, ajungând să aibă
grave probleme de structură: fisuri mari în pereţi şi deteriorarea acoperişului invadat de ,,muşchi
din toate spetele" - la fel ca în copilăria istoricului. Toate aceste neajunsuri s-au agravat cu
timpul.
În anii 1990 şi 1991, cu ocazia semicentenarului morţii lui N. Iorga, s-au obţinut de la
bugetul local resurse financiare importante pentru casa memorială, ceea ce a permis reorganiClădirea originală,
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zarea tematică a expoziţiei permanente, renovarea clădirii, schimbarea instalaţiei electrice şi
racordulla sistemul centralizat de furnizare a energiei termice. După consumarea evenimentului,
clădirea a intrat din nou sub un con de umbră, lucrările de întreţinere fiind executate superficial
şi la intervale nepermis de mari de timp. În această situaţie, în anul 1998, muzeograful casei
memoriale a apelat la Ministerul Culturii, care a decis alocarea de fonduri pentru restaurarea
acoperişului, lucrare executată de firmaADATCO din Suceava, urmând ca, pe plan local, să se
rezolve celelalte probleme rămase nerezolvate: consolidarea, reabilitarea şi extindereaa clădirii,
precum şi amenajarea peisagistică a spaţiului verde înconjurător.
În anul 2006, în cadrul manifestărilor culturale dedicate Zilelor Nicolae Iorga Botoşani
5-6 iunie s-a organizat o dezbatere cu tema "Casa Memorială Nicolae Iorga în perspectiva integrării în Uniunea Europeanâ', la care au participat istorici, arhitecţi, specialişti în restaurarea
monumentelor istorice, muzeografi şi factori de decizie din cadrul autorităţilor locale şi
centrale. Voi prezenta în continuare, foarte succinct, opiniile specialiştilor în urma expertizării
monumentului şi soluţiile ce le propun (pentru detalii facem trimitere la Caietele Iorga, an 1,
nr.l-noiembrie 2008, periodic editat de Asociaţia Culturală Nicolae Iorga Botoşani şi Editura
Argonaut din Cluj-Napoca):
l. Abundenta vegetaţiei arboricole din imediata apropiere a clădirii duce la menţinerea
umidităţii prin umbrirea continuă a faţadei, iar creşterea rădăcinilor poate deteriora semnificativ
construcţia- se recomandă tăierea copacilor ca o necesitate pentru protejarea monumentului;
2. Acoperişul a fost mult coborât, încât aspectul vetust al casei a suferit - se recomandă
desfiinţarea celor două coşuri; o altă opinie este menţinerea lor şi realizarea celor doi ciocârlani, vizibili în toate imaginile păstrate;
3. Stâlpii cerdacului au fost sculptaţi, modenatura fiind cu totul străină de aria geografică, în timp ce arcadele din dulapi, plasate la partea superioară, sunt un adaus în dezacord cu
modelul - se recomandă remodelarea cerdacului şi înlocuirea treptelor din beton cu trei trepte
din dulapi de scânduri;
4. La zidărie sunt vizibile trasee de fisurare cauzate de tasările diferenţiate la nivelul
fundaţiilor; rigidizarea zidăriei la îmbinările dintre pereţi; prezenţa umidităţii de capilaritate
(ascensională). Recomandări: consolidarea pereţilor portanţi din zidărie; prevederea unei centuri din beton armat la partea superioară; îndepărtarea de pe tavan a tencuielilor şi realizarea de
tavane din scânduri profilate, prinse de grinzile aparente ale planşeului;crearea hidroizolaţiei
prin metode moderne nedistructive;
5. Lipsa unor spaţii adecvate destinaţiei actuale a clădirii: grup sanitar, depozit, birou,
utilităţi la standarde actuale etc. Recomandări: realizarea unei construcţii în extinderea clădirii,
care să se încadreze în arhitectura generală, fără a fi o intervenţie agresivă şi fără a-i schimba
stilul caracteristic;
6. În ce priveşte spaţiul ambiental, se remarcă fundalul - agresat de un ansamblu de locuinţe P+4, care nu mai poate fi înlocuit, ci doar remediat vizual prin plantaţii pomicole; laturile vecine care prezintă aceleaşi caracteristici (case cu oarecare vechime, parter, plantaţii de
grădini); se recomandă o mare grijă pentru arhitectura zonei şi chiar instituirea unui regim de
protecţie pentru parcela alăturată; amenajarea atentă a fiecărui detaliu din grădina casei memoriale se impune ca o necesitate; prin simplitate şi fără grandoare se poate crea un cadru de
locuinţă obişnuită de târgoveţ de pe la 1880, cu multe flori de grădină: bujori, vâzdoage, conduraşi, albăstrele (nemţişori), garofiţe, ruje, dalii, regina nopţii- enumerate de N. Iorga însuşi
în pagini memorialistice: "Grădinile de flori din faţă, al căror dor... l-am dus toată viaţa".
Sala 1. "Salonul" familiei Iorga

Prima încăpere din partea stângă - de la intrare - era şi prima din cele două camere închiriate de Zulnia Iorga de la proprietăreasa casei, Marghioala Vâzdogeasa. Misiunea muzeografului de a reconstitui un spaţiu memorial devine extrem de dificilă atunci când trebuie să se
bazeze în exclusivitate pe "amintiri", fie ele ca provenite din cele mai autorizate surse- în cazul
nostru din scrierile lui Nicolae Iorga. Pentru început ne-am oprit asupra unui text prin care
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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istoricul îşi exprimă una din frustrările copilăriei, determinată de lipsa unei locuinţe proprii, care 1-a obligat să se perinde, împreună cu familia, prin mai multe case închiriate:
"O casă străină, groaznicu/ lucru care se cheamă casa altuia, în care vii după altii, care au trăit, s-au iubit şi s-au urât, au petrecut, au suferit şi au murit acolo, vii pentru un timp,
îti plăteşti adăpostul, încarci apoi totul pe mâini aspre, grăbite, care pătează şi strică şi te duci
aiurea, iar pentru un timp numai şi iar plătindu-ti acoperişul".
Trebuie să luăm în calcul şi faptul că evocarile de mai sus - şi cele ce vor urma - survin
după o perioadă de timp deloc de neglijat, de aproape o jumătate de secol- în anul 1933, când
a fost redactată lucrarea, autorul avea 62 de ani şi chiar dacă ne referim la memoria fenomenală
a lui Iorga, tot nu putem exclude posibilitatea strecurării unor confuzii la descrierea interioarelor locuinţelor unde s-a mutat de mai multe ori.
Aşa se explică de ce, în anii 1971-1972, la intrarea muzeului în circuitul turistic naţio
nal, organizatorii primei expoziţii permanente nu au reuşit să realizeze o reconstituire de epocă
în adevăratul sens al cuvântului, deşi intenţia a existat, atâta timp ce printre achiziţiile muzeale
din această perioadă se aflau piese de mobilier, obiecte decorative, textile de interior, gen "brocart", rame şi paspartuuri de epocă. Ceea ce deranja mai mult erau panourile caşerate în pereţi,
vitrinele de sticlă tip "cristal", perdele de relon şi covoare de iută - total improprii pentru un
spaţiu memorial - deficienţe care au fost remediate la prima reorganizare tematică, realizată în
anul 1990. Deşi apreciată de specialişti, dar mai ales de publicul vizitator, expoziţia actuală nu
mai este în măsură să ne mulţumească, mai ales pe noi, muzeografii, cunoscători ai noilor cerinţe din muzeografia memorialistică contemporană.
Vom pleca tot de la textul lui N. Iorga în care descrierea minuţioasă a camerei- cu toată
greutatea descifrării detaliilor pe care le urmărim, datorită construcţiei frazelor, cu multe subordonate, deci a particularităţilor de stil, - este singurul reper în efortul nostru reconstitutiv:
"Cucoana Marghioala Vizdogeasa părea una cu casa din care ne inchiriase o jumătate,
adecă, potrivit cu un venit de familie compus de patruzeci de lei pe lună ajutor de la Primărie,
un "salon" în fată. care era, după mutarea "crevatului" de fier în odaia noastră de culcare, şi
cu aceeaşi sobă pentru două odăi, - pisica, "mita" casei venind, cu firidă, cu tot, în care-şi
torcea filozofia, de partea noastră-, odaia de culcare a mamei. Antretul, pe jos cu lut- şi tot
aşa-mi pare că era şi "apartamentul" nostru -, era comun. În teritoriul străin din fată, în care
pătrundeam cu sfială şi cu cu tot respectul pe care-/ impuneau iepurii de casă făcuti cu iglita
şi multe alte podoabe ale unor mîni harnice, trăia neatinsă provincia botoşăneană, aşa cum se
continua de secole. Dar copii cuminţi şi bine crescuti. deprinşi a nu vorbi mult, a nu face
zgomot niciodată şi a ciripi franţuzeşte, nu se riscau decât foarte rareori în asemenea ţinuturi
necunoscute, unde totuşi rareori apărea pentru pază o tînără fiintă bărbătească".
Pornind de la această descriere, am imaginat o cameră cu dublă funcţionalitate - servind
drept cameră de oaspeţi şi dormitor, aparţinând unei familii cu un venit modest, dar cu un trecut prosper, timp în care s-au acumulat o serie de bunuri de valoare provenite, fie din agoniseala proprie (prin exercitarea profesiei de avocat, dar şi prin deţinerea unei funcţii publice - aceea
de subprefect a lui Nicu Iorga), fie moştenite de la familiile boiereşti cu care se înrudea mama
istoricului.
Lista bunurilor existente:
1. Obiecte de mobilier: masă ovală cu picioare curbate şi sculptate; 2 scaune tapiţate, cu
spătar rotunjit şi piciore curbate, cu ornamente; un alt scaun îmbrăcat complet în piele maron; o
ladă de zestre, un scrin cu 5 sertare, sculptat, cu ornamente în motive vegetale; dulap vitrină toate obiectele de mobilier achiziţionate datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea.
2. Tablouri: (fotografii obţinute prin prelucrări digitale, paspartou, în ramă):
-Nicu Iorga- fotografie din tinereţe;
- Zulnia Iorga la 16 ani;
- Nicu şi Zulnia Iorga după zece ani de la căsătorie;
- Elena Drăghici -bunica după mamă, în jurul vârstei de 35 de ani;
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- Postelnic Manolachi Drăghici- fratele bunicii;
- Iancu Iorga- fratele bunicului;
- lonaşcu şi Ionak - veri ai lui N. Iorga;
- Smaranda Herescu - vară a Zulniei Iorga;
-Tablou (ulei pe pânză, Lelia Ursarian) Portret Marele Vomic Iordache
lui N. Iorga.

Drăghici străbunicul

3. Obiecte decorative:
- Ceas de masă;
-Vas omamental care a aparţinut lui Costache Iorga- bunicul;
- Album foto, tip cutie muzicală;
- Ceaşcă de ceai cu farfurioară;
- 2 vaze mici, obiete decorative de vitrină;
- un ceinic din metal comun;
- Icoană reprezentând pe Sfmţii Împăraţi Constantin şi Elena;
- Lampadar cu braţe de prindere în tavan, recipient portocaliu, decoraţii florale mov;
- Mileu rotund din bumbac lucrat manual cu andrele;
-Mileu pătrat croşetat, franjuri cu mărgele;
-Perdele croşetate din bumbac (reconstituire după modelul original).
4. Cărţi, broşuri şi periodice cu valoare memorială
Existente în arhiva documentară:
- Adolph, traducere de Elena Drăghici, Iaşi, Editura Bennann, 1838;
-Istoria Moldovei pe ultimii 500 de ani până în zilele noastre, de Manolache Drăghici, laşi,
Tip. Institutului Albinei, 1857, cu dublă valoare memorială, ex libris, Biblioteca Ruginossensis.
De achizitionat:

-

-

Proză şi

versuri - traduceri de Zulnia Iorga - din Ch.Bemard, Alfred de Musset, Marie
Marechal, Louise Lambert;
Zulnia Iorga- Flori literare- Antologie de versuri, articole, anecdote, cugetări, 1882;
Zulnia Iorga - Convorbiri în familie sau Sfaturile unei mame - broşură tipărită la
Imprimeria Adrian.
Exemplare din ziarele conduse de Emanuil Arghiropol, fratele Zulniei:
Jurnalul pentrn toţi ( 1868);
Romanul ( 1879-1892);
Nuvele române, trei volume, autor Emanuil Arghiropol;
Amintiri din Războiul de Independenţă, autor Emanuil Arghiropol.

Propuneri de reorganizare:
Completarea expoziţiei cu:
-obiecte de vitrină: serviciu de dulceaţă, porţelanuri, argintărie, vaze decorative de mici
dimensiuni;
- alte piese decorative: oglindă, drot, casetă pentru bijuterii, pemiţe ornamentale, mileuri
croşetate cu motiv "iepuri de casă", lucrate cu igliţa;
- covor din lână, ţesut manual cu motive populare moldoveneşti;
- dulap - bibliotecă, databil 4/4 sec. XIX.
Lista cărţilor expuse în biblioteca din camera mamei, "solonul" familiei se reconstituie
de la sine, urmând firul autogiografiei citate:
De achizitionat:
- Cântecele de iubire ale lui Corradini
că eroina purta numelede Zulnia);

(două

exemplare

cumpărate
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-Fabule de Florian;
- volume ale poeţilor "amorezi" ai Angliei, de la Thomas Chatterton (precursor al romantismului, 1752-177o ) înainte ... ;
-Colecţia Calendare pentru toţi românii, unde au apărut: Alecsandri, Bolintineanu, N.D. Popescu - autor de romane inspirate din viaţa haiducilor: Jianu, Bujor, Graur Vulpoiu, Bostan,
Mina Haiduceasa;
-Romane în fascicule: Eugene Sue, Dramele Parisului, 1842-1843, roman foileton, tipărit în
traducere românească în 58 de fascicole, din care N. Iorga face trimiteri la: Rocambole, Misterele Casei aurite, Confesa palidă, Marchiza sângerândă, Eugenia, împărăteasa francezilor,
lsabela, regina Spaniei;
- cărţi din biblioteca Hetzel: Lamartine, Evenore et Leucippe, Abelard et Heloise.
Lista cărţilor va fi completată în viitor, ca rezultat al unei teme de cercetare, plecând de
la premisa că reconstituirea bibliotecii din casa părintească este o acţiune posibilă, dacă şi urmaşii istoricului îşi vor da concursul. N. Iorga face trimitere la cărţile bunicului său, Costache
Iorga, moştenite de unchiul Gheorghe Iorga, supranumit "Moşul Go", de unde au fost preluate
de istoric, citând studii asupra marinei franceze şi "o bibliotecă franceză destul de întinsă şi
variată". La acestea se adaugă un număr însemnat de volume care au aparţinut unui librar din
Iaşi, pe nume Petrini, fost client al avocatului Nicu Iorga, care, falimentând, şi-a plătit onorariul în cărţi şi alte "lucruri de artă"- păstrate de N. Iorga în anii maturităţii - după propria
mărturisire- iar astăzi, probabil, aflându-se în posesia urmaşilor.
Sala 2. Camera copiilor Nicu

şi

George Iorga

Martoră

a primelor lecturi, această încăpere trebuie să reflecte ambianta propice preocuintelectuale precoce ale copilului atins de aripa geniului.
Lista bunurilor expuse:
- Pat cu tăblii de fier şi îngeri pietati, în medalion;
-Birou tip "secretaire";
- Scaun îmbrăcat în piele, cu intarse florale;
- O lampă de tavan, cu trei braţe de prindere;
- Sfeşnic cu lumânare de seu;
- Tablouri de familie: Zulnia Iorga cu fraţii Arghiropol; Nicu Iorga, surorile sale şi Zulnia
Iorga; Elena Drăghici, bunica spre sfârşitul vieţii etc.
Propuneri de completare:
- rafturi de bibliotecă, închise (piesă de mobilier de mici dimensiuni, care să se încadreze în
părilor

epocă);

- Fotografie Alecu Cănănău- prieten de familie care i-a dăruit lui N. Iorga în anii copilăriei
Letopiseţele Moldovei;
- litografii de epocă, reprezentând: tablouri istorice: Carol/ al Angliei cu scutarul, Leonardo
da Vinei în faţa Giocondei, Sf. Vicenţiu de Paul cercetând prizonierii, Maria Stuart cu gâtui pe trunchiul călăului, Napoleon cu şuviţa rebelă pe frunte;
- interioruri flamande (cele marcate cu bold sunt cele enumerate de Iorga ca existând în casele
copilăriei, iar celelalte fiind observate în saloanele boiereşti unde îşi însoţea mama în obişnui
tele vizite de duminică);
- tapiserie de epocă cu subiect istoric, care să înlocuiască acel păretar de lângă patul cu tăblii
ornamentale cu îngeraşi pictaţi în medalion;
- caiete şi manuale şcolare:
-Cartea de cetirea învăţătorilor asociaţi, clasa a II-a primară, 1879;
- Cartea de cetire de clasa a IV-a, autor învăţătorul Ionescu;
- Manual de Gramatică de Ion Manliu;
-Istoria Românilor, manual de Miron Florenţiu;
- Marchian Folescu- Notiţă biografică.
Lista cărţilor din biblioteca pe care N. Iorga şi-a format-o singur, cu bani câştigaţi din
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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meditaţii,

o găsim lesne în paginile memorialistice: "Frumoase cărţi franceze din editura Calmann
Levy, având flori în reliefpe legătura lor multicoloră... Pot face lista lor şi acum, deşi a trecut
de atunci atâta vreme, o jumătate de veac şi încă mai mult. Cu puţină sforţare le cunosc şi culoarea legăturii... Unde n-am mers eu cu dânsele, păreţii de vălătuci ai umilei căsuţe pierind
ca o perdea de fum la cel dintîi avânt al imaginaţiei trezite!"
- Letopiseţele Moldovei şi Valahiei, ediţia a 11-a, îngrijită de M. Kogălniceanu, apărută la Bucureşti între anii 1872 şi 1874- la casa memorială există prima ediţie, doar două volume,
având acelaşi editor, apărute la Iaşi, între 1845-1852, grafie chirilică;
- M. Kogălniceanu, Răpirea Bucovinei (după documente autentice), Bucureşti, 1875, cartea
galbenă, frumos tipărită la editura Socec;
-August Treboniu Laurian, Istoria Românilor, 1864;
- V. Hugo, Orientale;
- George Sand, Simon;
-La Fontaine, Fabule;
- Emile Souvestre, Ultimii bretoni;
- Jules Francois Felix Champfleury, Cămătarul Blaizot, 1853; Burghezii din Mo/inchart; ChienCai/lou; Suferinţele profesorului Delteil, 1856.
Din această bibliotecă nu pot lipsi cărţile care îl însoţeau pe N. Iorga pretutindeni, în
anii de liceu şi în anii studenţiei, când, revenit de la Iaşi, în vacanţă, este greu de crezut că
autorii studiaţi pentru a scrie articole şi studii de critică literară, publicate revistele literare
ieşene, nu se aflau şi pe rafturile bibliotecii din casele închiriate ale Zulniei. M-aş opri la cei
mai cunoscuti autori:
-din literatura română: Eminescu, Alecsandri, Bolintineanu, Gherea, Maiorescu,
Delavrancea, Caragiale, Veronica Micle, I.Creangă, C.Mille, I.Ghica;
-din literatura universală: Flaubert, Tolstoi, Giovanni Verga, Zola, Paul Bourget,
Hippolyte Taine, J.M. Guyau, Schiller, Goethe, Lenau, Emile Hennequin.
Sala 3. Holul casei memoriale
Despre configuraţia acestui spaţiu avem puţine date, care se bazează tot pe textele citate
din sursa indicată, unde întâlnim termenul de antret şi nu cel de tindă, cum se foloseşte în limbaj arhaic specific acestei zone etnografice. Descrierea este cât se poate de sumară şi de aceea
vom prezenta mai multe variante de amenajare expoziţională.
"Antretul, pe jos cu lut, era comun .../ În balconul la care duceau trei trepte tremură
toare eram cu toţii în domeniul nostru. Seara, pe /aviţi, ne aşezam alături cu buna bătrâna, aşa
de mărunţită de ani ... şi cu cele două fete. Văduvă, cucoana Voichiţa şi duduca Natalia ... îşi
cânta aprins în tăcerea nopţii, în mireasma florilor îngrijite de dânsa ... întârziate cântece de
iubire, acelea cu care se mângâiau inimile unei societăţi simple şi bune".
Toate sublinierile noastre de mai sus sunt detalii preţioase pentru noi în intenţia de a extinde reconstituirea de epocă din cele două încăperi şi asupra acestui spaţiu. Vom pomi de la
constatarea că aici locuiau două familii, având fiecare drept cap de familie o văduvă, dar fă
când parte din clase sociale diferite. Obiectele expuse în cele două camere în care locuia familia
Iorga sugerează, în mare parte, aspectul descris de N. Iorga în opera sa, acela potrivit căruia aici
"trăia neatinsă provincia botoşăneană, aşa cum se continuade secole". Pe linie de consecinţă,
ceea ce trebuie să găsescă vizitatorul în continuarea circuitului de vizitare trebuie să nu se îndepărteze prea mult de la descrierea de mai sus şi trebuie să reflecte viaţa unei "societăţi simple şi
bune". Cum informaţiile sunt insuficiente pentru amenajarea spaţiului muzeal, am extins cercetarea noastră şi asupra celorlalte case închiriate, mai ales că aspectul lor în ansamblu nu diferă cu
mult de casa Vâzdogesei, aşa cwn vom releva prin sublinierile noastre intervenite în textele citate.
În anul în care survine moartea lui Nicu Iorga, familia locuia într-o casă cu mai multe odăi,
de lângă biserica Sf. Spiridon, proprietate a fostei soţii a lui Alecu Iorga, Mandiţa Davide!: "În
faţă, grădina întinsă cu tu.fişuri de pomuşoară în care ne zbenguiam cu Natalia, fiica lui Davide!,
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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apoi colegă de universitate ... Dar, din toată această casă care-mi va impune apoi prin proporei şi mă va fermeca prin comorile de verdeafă şi prin ispita roadelor ascunse, eu văd atunci,
în acea clipă neuitată, o singură fereastră, o fereastră mică ... ". "Dar acum, în apropierea celor zece ani ai mei, împrejurările-mi dăduseră un alt orizont, la care şcoala nu contribuise cu
nimic: acela mult peste oraşul ale cărui coifuri şi taine era să le descopăr unul după altul, în
măsura rătăciri/ar noastre casnice... ".
Vom vedea în continuare cum se vor folosi în amenajarea muzeală elementele surprinse
mai sus: o fereastră mică şi coifurile (a se citi străzile) pline de taine din Botoşanii anilor 1880,
descoperite de Iorga în timpul deselor mutări şi prezentate mai pe larg în cartea Drumuri şi
oraşe din România, ediţia I, 1904.
Propunere nouă: realizarea de tablouri după fotografii şi cărţi poştale din perioada menţionată ale celor 9 locuri memoriale:
- Biserica Sf. Paraschiva (unde se află mormântul tatălui);
- Casa Manolachi Iorga;
- Strada Mare care avea- scria Iorga- " prăvălii jidoveşti, clădi te prin anii 1850-70, tot în stil
galiţian, de arhitecţi poloni";
- Liceul - clădirea veche de lângă biserica Sf. Gheorghe - "oploşit pe atunci într-o neîncăpătoare casă boierească cu odăile întunecoase";
- Liceul " cel nou din deal";
- Casa din faţa bisericii Sfântul Ioan;
-"În şoseaua Suliţei, lângă un Evreu şi o Armeancă";
- "În Strada Armenească";
-"Aproape de frumoasa biserică a Sfinţilor Voievozi, într-o căsulie mică-mică şi veche-veche,
cuprinsă într-un raiu de grădină".
Lista bunurilor expuse:
- o bancă şi o laviţă din lemn, de o parte şi de alta a holului;
- tablouri de familie;
-panou cu geanologia familiilor: Iorga, Drăghici, Arghiropol şi urmaşii lui Nicolae Iorga;
-alte tablouri reprezentând casele învecinate (evocate de N.lorga în O viaţă de om ... );
- Casa lui Grecu;
- Casa Placea;
- Casa Mavromati;
- Casa Kugler;
-Biserica Vovidenia;
-Biserica Catolică;
- Casele Ciolac.
ţiile

Sala 4 de expoziţie - Biblioteca casei memoriale
Lista bunurilor expuse:
- 2 corpuri de bibliotecă;
- 2 moduli de expunere tip vitrină;
-o masă;
-un scaun;
-tablouri cu portretul lui Nicolae Iorga;
- un LCD pe care se vor prezenta matereale audio-video: conferinţele radiofonice ale lui
Nicolae Iorga şi secvenţe filmate selectate din Arhiva Naţională de Filme Bucureşti.
Propuneri noi de achizitii
- 2 carnete de bal ale Ecaterinei Iorga, datate 1895 şi 1896, de la balul Tinerimii Academiei
Române, Braşov; balul Crucii Roşii din Bacău;
- 18 cărţi poştale cu desene chinezeşti, din perioada 4 august 1900-7 septembrie 1900, expediate de N. Iorga către Ecaterina Bogdan, păstrate într-un album din piele ruginie- fiind un
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dar de preţ de care îşi aminteau, mai târziu, copiii savantului;
- 2 geamantane şi o cutie de pălării care au aparţinut soţilor Nicolae şi Ecaterina Iorga, purtând urmele numeroaselor călătorii de documentare din primul sfert de secol XX;
-un set de ilustrate, datate 1907, urmate de cartea Prin Bulgaria la Constantinopol, cu portretul ţarului Ferdinand, palatul Yldiz şi moscheea Homidie;
-Programul cu 200 de comunicări al Congresului de studii istorice de la Londra, desfăşurat de
la 22 martie/3 aprilie la 28 apr./9 mai 1913;
-o călimară primită de N. Iorga în dar de la Carlo Fasciotti, ministrul Italiei la Bucureşti aflat
în vizită la Văleni la 13/26 aprilie 1916;
-scrisori de pe front "mâzgăli te, colţuros şi stângaci cu creionul chimic";
-gazete şapirograjiate de soldaţi, Gazeta bateriei nr... (?);
- ordine poliţieneşti din teritoriul ocupat;
- Cartă poştală militară;
-Foaie volantă, exempl. din Neamul Românesc cuart." Să nu descurajăm", 10 dec. 1916;
-Ghidul Odessei din 1915;
-Jurnalul lui Mircea Iorga- fiul lui N. Iorga aflat în refugiu la Odessa;
-Afiş Teatru Naţional cu reprezentarea dramei Învierea lui Ştefan cel Mare;
- o broşă trimisă cadou de N. Iorga soţiei sale la aniversarea din 1 noiembrie 1917;
- Scrisorile Zulniei Iorga către mdele din Moldova;
-Pomelnic cu 148 de nume scris de Zulnia Iorga cu ocazia slujbelor de pomenire de la Vălenii
de Munte, din ultimii ani de viaţă.

Propuneri noi rezullate din dezbaterile ce au avut loc în perioada ianuarie - mai 20 Il
(Consiliul Stiintific al Muzeului Judetean, Cercul Pedagogic al profesorilor de istorie Botoşani,
referenti Directia Judeteană pentru Cultură si Patrimoniul National si altii)
Amplasarea a două LCD-uri pe perete, la fel de o parte şi de alta a holului, pe care se
vor derula imagini, texte prelucrate digital după documente originale:
- primul LCD, mascat de o perdeluţă croşetată care se va glisa uşor atunci când se vor urmări
imaginile ce se vor succeda pe ecran: fotografii şi documente din perioada copilăriei lui N.
Iorga, a adolescenţei şi din primii ani ai afirmării în viaţa ştiinţifică din ţară şi de peste hotare,
până Ia alegerea sa ca membru titular al Academiei Române din anul 1911;
-al doilea LCD va fi amplasat pe locul unde a fost tocul uşii din a doua cameră (dreapta, de la
intrare), acoperit şi acesta de o perdea cu ştrasuri confecţionate din material lernnos uşor,
care, de asemenea se va da la o parte în timpul vizionărilor. Materialul documentar prezentat
va ilustra activitatea de cercetător, conferenţiar, profesor, om politic, ctitor de instituţii în ţară
şi în străinătate, animator cultural. Accentul se va pune pe legăturile lui N. Iorga cu Botoşanii
pe tot parcursul vieţii, până în 1938, la ultima sa vizită în oraşul natal. Realizarea unui panou
care va ilustra legăturile în timp ale lui Nicolae Iorga cu oraşul natal: fotografii din timpul
vizitelor oficiale, pagini de carte, documente şcolare şi documente de arhivă ilustrative,
corespondenţa lui Iorga cu personalităţi botoşănene ş.a.).

PROPOSALS FOR THEMA TIC REORGANIZATION OF THE
PERMANENT EXHIBITION FROM THE NICOLAE IORGA
MEMORIAL HOUSE BOTOŞANI
The author presents in her article the stages and the means of restoration and thematic
reorganization (in 2010-2011) ofthe permanent exhibition from the Nicolae Iorga Memorial
House- Botoşani.
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Ionel BEJENARU

MEDIEVISTUL LEON

ŞIMANSCHI

(1938-2005)-

ÎNDRUMĂTOR LA MUZEUL RAIONAL BOTOŞANI

Cercetător asiduu al istoriei Evului Mediu Românesc, cu precădere a Epocii lui Ştefan cel
Mare şi Sfânt, medievistul Leon Şimanschi i-a dedicat Domnului Ţării Moldovei lucrarea Şte
faniada sau Cronica celui Mare şi Sfânt în 47 de episoade (Partea I (1457-1486), Editura Axa,
Botoşani , 2004). S-a oprit la episodul 28.2, următoarele urmând să fie incluse în componeneţa
părţii a doua. Din păcate, în 2005 s-a stins din viaţă, la Hăneşti, jud. Botoşani , fără a-şi duce
truda la bun' sfârşit.
Un document, de care dispunem, ni-l relevă pe Leon Şimanschi, absolvent de facultate,
seria 1961 , repartizat la Muzeul Raional Botoşani , după cum reiese din adresa nr. 56020 din 20
decembrie 1961 a Sfatului Popular al Regiunii Suceava - Secţia de Învăţământ şi Cultură . Pe
verso, cu cerneală, figurează ciorna de răspuns a Muzeului Raional Botoşani, sub semnătura
Directorului Simion Raţă , care punctează , în final: "Menţionăm că tov. Şimanschi Leon a funcţionat ca îndrumător la muzeul nostru de la 1 noiembrie 961 până la 8 decembrie 961 ".
Reuşind la concursul pentru ocuparea unui post de cercetător, la Filiala Iaşi a Academiei
R.P.R., Leon Şimanschi a părăsit Botoşanii, rămânând în biografia sa timpul de o lună şi o săp
tămână, perioadă de activitate ca îndrumător la Muzeul Judeţean Botoşani de astăzi. La Iaşi ,
Leon Şimanschi s-a afirmat ca un cercetător ştiinţific asiduu, realizând studii importante în problema trecutului medieval românesc, contribuind rodnic la apariţia ediţiilor Anuarului Institutului de Istorie "A .D. Xenopol" din Iaşi.
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THE MEDIAEV ALIST LEON ŞIMANSCHI (1938-2005)
GUIDE AT DISTRICT MUSEUM OF BOTOŞANI
(Summary)
The author analyses the document from December, 20, 1961 , about the young Leon
guide activity at District Museum of Botoşani (November, 1 - December, 8, 1961 ).
Leon Şimanschi was one ofthe biggest mediaevalists in romanian historical research, after 1961.
He was researcher at "A.D. Xenopol" Institute ofHistory (and Archaeology) from Iaşi , one ofthe
very well-known scientific explorers of Prince Stephen the Great of Moldavia (1457-1504) 's
Epoch.
Şimanschi 's
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George-Lucian ARHIP

SUMARUL ANUARELOR MUZEULUI JUDEŢEAN
(1978-2011)

BOTOŞANI

în anul 1978, sub denumirea de Hierasus, publicaţia anuală a Muzeului Judeţean
schimbat din anul 1999 titlul în Acta Moldaviae Septentrionalis, vechiul anuar
dorindu-se a fi rezervat exclusiv arheologiei. În cei peste 30 de ani de existenţă s-au publicat 17
volume: (Hierasus: 111978, IV1979, 111/1980, IV/1981, V/1983, Vl/1986, VII-VIII/1989,
IX/1994, X/1996 şi Xl/2001; Acta Moldaviae Septentrionalis: 1/1999, 11!2002, III/2004,
IV/2005, V-VI/2006-2007, VII-VIII/2008-2009 şi IX/2010). Anul acesta, numărul zece al
revistei Acta Moldaviae Septentrionalis, ne prilejuieşte prezentarea unui sumar al articolelor
publicate în cele două reviste, grupându-le pe domenii: 1. Arheologie; II. Istorie; III. Memorialistică; IV. Numismatică; V. Ştiinţă. Cultură. Artă; VI. Etnografie. Muzeologie; VII. Ştiinţele
naturii. Ecologie. Geografie; VIII. Conservare. Restaurare; IX. Recenzii şi note bibliografice; X.
In Memoriam. În cadrul domeniilor, aranjarea s-a facut în ordinea alfabetică a autorilor, cu indicarea paginaţiei, în ideea alcătuirii unui instrument de lucru cât mai util pentru cercetători.
Apărută

Botoşani şi-a

1. ARHEOLOGIE

1.

Contribuţii

la repertoriul arheologic al judeţului

Botoşani

- Aprotosoaie Filaret, ., Câteva noi puncte arheologice descoperite În zona Săvenilor şi În Împrejurimi", H, Il, pp. 121-130.
- Crîşmaru Aristotel, .,Noi descoperiri arheologice pe valea Podrigei Oud. Botoşani)", H, Il,
pp. 97-120.
- Moscalu Emil, ., Săpăturile de salvare de la Cotîrgaci (comuna Roma, judeţul Botoşani) ", H,
VII-VIII,pp.ll7-145.
- Păunescu Alexandru, Şadurschi Paul, .,Repertoriul arheologic al României. Judeţul Botoşani.
1. Comuna Albeşti", H, V, pp. 221-269.
- Păunescu Alexandru, Şadurschi Paul, ,,Repertoriul arheologic al României. Judeţul Botoşani.
Il. Comuna Avrămeni", H, VII-VIII, pp. 299-336.
- Păunescu Alexandru, Şadurschi Paul, ., Repertoriul arheologic al României. Judeţul Botoşani. Ill. Comuna Băluşeni", H, VII-VIII, pp. 337-369.
- Păunescu Alexandru, Şadurschi Paul, ., Repertoriul arheologic al României Oudeţul Botoşani). Municipiul Botoşani", H, IX, ppp. 11-48.
- Păunescu Alexandru, Şadurschi Paul, ,,Repertoriul arheologic al României. Judeţul Botoşani.
VI. Comuna Broscăuţi", H, X, pp. 67-80.
- Păunescu Alexandru, Şadurschi Paul, ,,Repertoriul arheologic al României. Judeţul Botoşani.
Vli. Comuna Bucecea ", H, X, pp. 81-97.
- Şadurschi Paul, ,.,Piese metalice din epoca bronzului descoperite pe teritoriul judeţului Botoşani", H, VII-VIII, pp. 157-182.
- Şadurschi Paul, Ursulescu Nicolae, ,.,Date istorica-arheologice privind dinamica locuirii în
bazinul Miletinului (zona comunei Prăjeni, judeţul Botoşani)", H, VII-VIII, pp. 281-298.
- Şadurschi Paul, .,Rezultatele sondajului arheologic de la Ghilăneşti-Botoşani (1989)", H,
IX, pp. 167-180.
- Şovan Octavian Liviu, lgnat M., Ungureanu N., .,Sondajul arheologic de la Câmpeni, corn.
Prăjeni,jud. Botoşani", H, VI, pp. 61-71.
- Teodor Silvia, Şadurschi Paul, .,Repertoriul descoperirilor Hallstattiene timpurii pe teritoriul
judeţului Botoşani", H, IV, pp. 25-30.
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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- Ursulescu Nicolae, "Materiale arheologice din judeţul Botoşani în colecţia cabinetului de
istorie veche a Institutului de Învăţământ Superior din Suceava", H, I, pp. 243-256.
- Ursulescu Nicolae, Şadurschi Paul, "Săpăturile din I985 din necropola tumulară Prăjeni
Oudeţul Botoşani)", H, VI, pp. 15-23.
2. Pa1eolitic
- Bitiri Maria, Cârciumaru Marin, Vasilescu Pompiliu, "Paleo/iticul de la Mitoc-Valea Izvorului,
specificul culturii şi mediul natural", H, I, pp. 33-41.
- Brudiu M., "Date noi privind cultura Gravetianului oriental din Moldova, rezultate din cercetările de la Crasnaleuca, jud. Botoşani", H, I, pp. 75-81.
- Brudiu M., "Cercetări arheologice de teren la Crasnaleuca şi Cotu Miculinţi ", H, 11, pp. 85-96.
- Chirica Vasile şi Şadurschi Paul, "Descoperiri paleo/itice şi postpaleo/itice la Mitoc-Pârâullui
Istrate Oud. Botoşani)", H, I, pp. 63-74.
- Chirica Vasile," Unele probleme privind paleoliticul superior la est de Carpaţi", H, V, pp. 7-35.
- Istrate Comelia-Magda, "Locuirile paleo/itice şi epipaleolitice de la Mitoc-Valea lui Stan ", H,
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- Comaci Mihai, "Pagini cu/tural-identitare din istoria zonei Botoşani (a doua jumătate a secolului al XIX-lea)", AMS, VII-VIII, pp. 191-201.
- Dologa Dorin, .. Societatea de lectură a elevilor « Virtus Romana Rediviva» în perioada dualismului austro-ungar", AMS, IX, pp. 138-145.
- Dorcu Aurel, .. «Dialogul artelor» în atmosfera culturală din Botoşani", AMS, I, pp. 287-290.
- Doroftei Constantin, .. Eugen Jspir în căutarea specificului artei", H. V, pp. 627-634.
- Filip Corneliu, .. Centrul vechi comercial din Botoşani: istoric, valoare arhitectonică, valorificare", H, II, pp. 302-307.
- F1orescu Ana, .. Maeştri ai artei româneşti - Rudolf Schweitzer-Cumpăna sau memoria unei
expoziţii retrospective", AMS, X, pp. 282-288.
- Harţuche-Vicol A. M., .. Particularităţi ale valorii documentare a cărfii poştale ilustrate", H,
V, pp. 581-584.
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-Ionescu C1eopatra, .. Tipărituri moldoveneşti aflate pe teritoriul judeţului Dâmboviţa ", H, V,
pp. 619-622.
- Macarie Gh., .. Interferenţe oriental-occidentale în arta epocii lui Vasile Lupu ", AMS, 1, pp.
245-260.
- Macarie Gh., .,Şcoli greceşti în Moldova secolelor XVII-XIX", AMS, III, pp. 14-43.
- Mafiei Victor, "«Clopotul» I 933-I 934. Atricolul de fond- semnal de alarmă împotriva fascizării ţării, puternică chemare la lupta împotriva nedreptăţilor politice şi sociale ale
orânduirii burghezo-moşiereşti ", H, VI, pp. 199-204.
- Mano1e Gică, "Societatea Naţiunilor în viziunea revistei «Viaţa Românească». Anii 1929-1933 ",
AMS, VII-VIII, pp. 253-259.
- Mano1e Gică, .,Nazismul reflectat în paginile revistei «Viaţa Românească». Anii 1929-1933 ",
AMS, IX, pp. 218-227.
- Matei Mihai, "J.D. Marin şi Pedagogia lui Creangă", AMS, X, pp. 293-296.
- Maximiuc Ioan, .,Din istoricul presei botoşănene- Care este, totuşi, cel mai vechi ziar din
Botoşani?", H, IV, pp. 151-152.
- Maximiuc Ion, "Publicaţii şi publicişti din nordul Moldovei (I) ", H, V, pp. 409-441.
- Maximiuc Ion, .,Personalităţi de Înaltă marcă În ziarul «Clopotul»", H, V, pp. 531-535.
- Maximiuc Ioan, .. Posibile şi necesare corective şi completări la o posibilă istorie a presei locale", H. X, pp. 223-233.
- Maximiuc Ion, .,Publicaţii şi publicişti din Nordul Moldovei (Il). Încercare de sinteză asupra
istoriei presei din judeţul Botoşani", H, Vl, pp. 16 7-183.
- Maximiuc Ion, ., File din istoria presei locale - Publicişti de vază În ::iaml «Clopotuh> din
Botoşani", H. VI, pp. 185-197.
-Median Gheorghe, .,Ateneul Român din Botoşani", H, IV, pp. 157-165.
- Median Gheorghe, Cazacu Maricica, Cristina Dohotariu, Adriana Enăşescu, ., Un document
inedit privind activitatea farmaceutică la Botoşani În prima jumătate a secolului al
XIX-lea", AMS, V-VI, pp. 173-177.
-Median Gheorghe, .,Edificii reprezentative ale Botoşani/ar: Palatul Administrativ", AMS, IX,
pp. 104-111.
- Mihalache Andi, .,Ars moriendi. Cultul eroilor", AMS, V-VI, pp. 330-345.
- Naghiu IosifE., .,Documente şcolare din Săveni ", H, II, pp. 225-234.
- Onofrei Ioan, Nistorică Sorin, Mihai Ioan, "Liceul Laurian din Botoşani în perioada I859-1989",
AMS, VII-VIII, pp. 168-190.
- Pricop G., .. Carte poştală ilustrată- element de reconstituire a atmosferei Brăilei de odinioară", H, V, pp. 585-599.
- Rusu Constantin, "Aspecte din istoria culturală a comunei Vorona - Botoşani", H, X, pp.
247-254.
- Setnic Eduard, Setnic Caro lina, .. Contribuţii la istoria învăţământului rural din judeţele Botoşani şi Dorohoi. Câteva date privind şcoala comunei Târgu Bucecea (1865-1961) ",
AMS, II, pp. 146-155.
- Stihi - Boos Constantin, .. Unele probleme de situare în contextul istoric-artistic just ridicate
de creaţia enesciană: Raporturile ei cu Impresionismul", H, V, pp. 493-501.
- Theodorescu Răzvan, .,Pe marginea unei legi recente (iulie 2005)", AMS, IV, pp. 331-332.
- Ursu Fănică, .. Congresul studenţilor societăţii de la Bârlad din anul1886 ", H, V, pp. 363-368.
-Valea Lucian, "Semnificaţia apei in poezia lui Bacovia", H. IV, pp. 381-384.

VI. ETNOGRAFIE. MUZEOLOGIE
- Arbore Virginia, .. Creatori contemporani vrânceni, prezenţi in Festivalul Naţional «Cântarea
României», H, IV, pp. 487-499.
- Amăutu Nicoleta, .,Pictura ţărănească pe sticlă in «Colecţia de artă comparată Rita şi prof
dr. doc. Ion Chiricuţă» din Bârlad", H, V, pp. 571-579.
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Steliana, .,Momente ale ritualului tradiţional de nuntă din zona Botoşani", AMS, I,
pp. 261-275.
- Băltuţă Steliana, .. Cojocăritul- meşteşug şi artă", AMS, II, pp. 319-335.
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285-291.
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pp. 323-329.
- Băltuţă Steliana, .. Ceramica tip «Kuty». Arie de răspândire", AMS, V-VI, pp. 164-172.
- Băltuţă Steliana, ., Colecţii muzeale săteşti din zona Botoşani", AMS, VII-Vlll, pp. 296-300.
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- Vorona, 29 mai 1993 ", H, IX, pp. 551-552.
- Budăi-Damaschin Violeta, .. Valorificări patrimoniale la Casa Memorială «Nicolae Iorga»Botoşani", AMS, Vll-Vlll, pp. 301-305.
- Budăi-Damaschin Violeta, .,Propuneri de reorganizare tematică a expoziţiei permanente din
Casa Memorială "Nicolae Iorga" Botoşani", AMS, X, pp. 307-314 .
.:. Bunea Maria, .. Aspecte etnografice privind agricultura judeţului Botoşani prezente in lucrerea «Agricultura română din judeţul Dorohoi» de Ion Ionescu de la Brad", H, II, pp.
308-313.
- Bun ea Maria, .. Expoziţia permanentă de etnografie şi artă populară a Muzeului judeţean Botoşani- proiect tematic", H, IV, pp. 475-478.
- Constantinescu Gh., .. Arhitectura populară traditională în regiunea de sud-vest a Moldovei",
H, IV, pp. 455-474.
- Crîşmaru Ortansa, .. Loculjolclondui în monogajii ", H, Il, pp. 247-256.
- Diaconescu Maria, .,Muzeul Judeţean Botoşani in expozitiile internaţionale de la New York,
Oxford şi Atena", AMS, IX, pp. 272-275.
- Drăgoescu Ion 1., .,Activitatea etnologică a lui Marcel Olinescu ", AMS, 1, pp. 276-281.
-Filip Corneliu, .,Din arhitectura lemnului in judeţul Botoşani", H, V, pp. 601-604.
- Lavric Dumitru, .,Datini şi obiceiuri de iarnă din judeţul Botoşani. Semnificaţii ale jocurilor
dramatice cu măşti. Căiuţii ", H, II, pp. 330-335.
-Median Gheorghe, .,Preocupări pentru organizarea unui muzeu «Nicolae Iorga» la Botoşani
în perioada interbelică", H, II, pp. 298-301.
- Median Gheorghe, .. Manifestări expoziţionale la Botoşani în primele decenii ale sec. XX",
H, VI, pp. 157-161.
- Median Gheorghe, .. Contribuţii la istoricul muzeografiei - înfiinţarea Secţiei de Artă a MuzeuluiJudeţean Botoşani", AMS, II, pp. 301-313.
-Median Gheorghe, .,50 de ani de la înfiinţarea Muzeului de Istorie Botoşani", AMS, IV, pp.
313-317.
- Naghiu IosifE., .,Muzeul de arheologie din Săveni ljud Botoşani) (1965-1974) ", H, II, pp.
215-224.
- 01ariu Angela, .,Arhitectura laică din zona Botoşani/ar", H, I, pp. 547-572.
- Olaru Angela, .,Interiorul ţărănesc", H, II, pp. 314-329.
- Pârvan Lucia, .,Reorganizarea muzeelor Enescu din Judeţul Botoşani, la 50 de ani de la moartea maestrului", AMS, IV, pp. 302-305.
-Pavel Anghel, Dumitrescu Emil, .. Textul şi utilizarea lui în muzeele de istorie", H. I, pp. 533-537.
-Pavel Emilia, .,Educaţia patriotică a maselor prin expoziţii de artă populară şi filmele etnografice", H, I, pp. 521-526.
-Pavel Emilia,., Ţesături moldoveneşti- tradiţie şi inovaţie", H. IV, pp. 431-454.
-Pavel Emilia,., Omamentica scoarţelor moldoveneşti", H, V, pp. 563-569.
-Pavel Emilia, .,Muzeul Etnografic al Moldovei. Scurt istoric perioada 1943-1951 -1958",
AMS, IX, pp. 259-271.
-Pavel Jean, .. Tradiţie şi actualitate în arta populară vrânceană ", H, IV, pp. 479-485.
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- Pârvan Luci ca, "Expoziţie permanentă de artă plastică redeschisă la Botoşani după 12 ani",
AMS, VII-VIII, pp. 306-308.
- Setnic Eduard, "Colecţia de istorie-arheologie medievală a Muzeului judeţean Botoşani.
Evoluţie şi perspective", AMS, IV, pp. 317-323.
- Setnic Eduard, "Muzeul Raional Botoşani. Impresii de călătorie (1960) ", AMS, X, pp. 297-306.
- ŞteÎanescu Liviu, "Nicolae Iorga ca autentic precursor al muzeografiei contemporane", H. V,
pp. 541-553.
- Vilhelm Doru, "Preocupări muzeistice ale şcolii şi corpului didactic botoşănean În primele
decenii ale secolului al XX-lea", AMS, IV, pp. 307-312.
- Voicu Maria, "Aspecte ale activităţii de conservare şi valorificare a documentelor desfăşu
rată de Muzeul Municipal din laşi în perioada I920-I935 ", H, II, pp. 292-297.
VII.

ŞTIINŢELE

NATURII. ECOLOGIE. GEOGRAFIE

- Aioanei Varvara, "Surse documentare referitoare la pădurile sucevene ", H, V, pp. 653-656.
-Aur Nicu 1., "Contribuţii la studiul geografic al aşezări/ar rurale de pe Valea Siretului ", H, VI,
p. 283-292.
-Cucu Vasile S., .. România- consideraţii geopolitice ", H. IX, p. 493-503.
- Dănilă Ioan, .. Contribuţii la cunoaşterea caracteristicilor bioecologice şi răspândirii popândăului (Citellus citellus L. I 766, Rodentia) in România", H, VI, pp. 273-282.
- Haimovici S., Boişteanu T., Comănescu G., .. Cu privire le caracteristicile unor parametri biometrici, sanguini şi biochimici, evidenţiaţi in perioada de dinaintea realizării maturităţii sexuale la păstrăvul de lac", H. V, pp. 645-652.
- Lehrer Andy Z., Varvara Mircea D., .. Contribuţii biologice şi arheologice privind dipterele
entomofage din R. S. România", H, IV, pp. 533-552.
- Lehrer Andy Z., Kis Bela, .. Cartograjierea orthopterelor ENSIFERA din nordul Dobrogei",
H, IV, pp. 553-586.
- Lehrer Andy Z., Fromuda Vadim, .. Contribuţii tabanidologice din nordul Moldoovei (Diptera:
Tabanidae)", H, IV, pp. 589-615.
- Lehrer Andy Z., Kis Bela, Lehrer Maria M., "Cartografierea arhopterelor Ensifera în zonele
reţelei Universal Transverse Mercator din nord-estul României", H, V, pp. 657-663.
- Lehrer Andy Z., Lehrer Maria, .. Repere pe harta biogeograjică V. T.M a României, IV. Staţi
uni balneare, termale şi climaterice", H, V, pp. 665-690.
- Slavic Gheorghe, .. Contribuţii la cunoaşterea regimului vânturi/ar în Podişul Sucevei ", H. V,
pp. 639-643.
- Slavic Gheorghe, "Regionarea c/imatologică şi potenţialul ei economic în judeţul Botoşani",
H, VI, pp. 267-271.
VIII. CONSERVARE. RESTAURARE
- Alexiu Valeriu, "Prevenirea deteriorări/ar microbiologice la obiectele din patrimoniul muzeal", H. IV, pp. 523-527.
- Aparaschivei Constantin, .. Consideraţii cu privire la restaurarea unei amfore aparţinând culturii Cucuteni,faza A-BI de la Vorniceni,jud. Botoşani. Punct: Pod lbăneasa", AMS,
IX, pp. 290-300.
-Balan Angela, "Probleme de microc/imat. Aspecte ale muncii de conservare- combaterea dău
nători/ar biologici la bunurile patrimoniale", H, IV, pp. 509-521.
- Buinoschi Vasile, "Restaurarea şi conservarea unui vas de cupru din secolul al XIV-lea", H,
IV, pp. 529-532.
- Fărtăiş Dan, .. Ceramica- factori de degradare", H, VI, pp. 259-261.
- Fărtăiş Dan Vladimir, .. Stoparea atacului biologic asupra elementelor din piatră la turla bisericii Mănăstirii Dragomirna şi la cimitirul acesteia", AMS, VII-VIII, pp. 123-125.
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Ion, Marinoiu Vasile, "Conservarea tâmplelor din secolul XVI-XVIII de la mănăsti
ri/e Tismana, Polovragi şi Crasna- judeful Gorj ", H, IV, pp. 501-508.
Onea Octavian, "Propuneri pentru reconstituirea temei Creatorului din Turnul Central al
Castelului Iulia Haşdeu din Câmpina ", H, X, pp. 393-402.
Opriş Ioan, "Lucrările de repara/ii, conservare şi restaurare la monumentele din Moldova
(sec. XIX-XX)", H, X, pp. 369-392.
Pîrîu Corneliu, "Încercări de adaptare a unor materiale şi tehnologii noi în restaurarea lemnului", H, VI, pp. 263-265.
Sidoriuc Eugenia, "Corsajul de rochie descoperit la Mănăstirea Probota - un reper în istoria costumului medieval românesc", AMS, VII-Vlll, pp. 126-132.
Văculişteanu Elena, "Restaurarea unei scoarfe de la sfârşitul sec. XIX din depozitul Muzeului
de Etnografie- Botoşani", AMS, II, pp. 314-318.
Văculişteanu Elena, "Restaurarea unei scoarfe din jurul anului 1880", AMS, III, pp. 292-294.
IX. RECENZII

ŞI

NOTE BIBLIOGRAFICE

-Arhip George-Lucian, "Sumarul anuarelor Muzeului Judefean Botoşani 1978-2011 ", AMS, X,
pp. 317-338.
- Băltuţă Steliana, "Masca- univers antropologie (Emilia Pavel)", AMS, X, pp. 355-359.
- Dorcu Aurel, "O carte utilă, interesantă şi valoroasă, «Dorohoiul istoric şi cultural». de Gh.
Amarandei ", AMS, l, pp. 285-286.
- Moscalu Emil, "Goranka Tonceva, Chronologie du Hallastatt ancien dans la Bulgarie de
nord-est, Sofia, 1980 (Studia Thracica 5), 149 p., 45fig. in text", H, VI, pp. 293-301.
- Necrasov Olga, Cristescu Maria (Iaşi), "Bibliografie paleantropologică sumară··. H, I, pp.
106-110.
-Pavel Emilia, "Recenzie", AMS, Ill, pp. 356-359.
- Popa Alexandru, "Aleksandre Bursche- Later Roman barbarian contacts in central Europe:
numismatic evidence. Studien zu Fundmunzen der Antike, Bd. Il, Berlin: Gebr. Mann,
1996 ", H, XI, pp. 495-498.
- Popa Alexandru, "Uta von Freeden, Alfred Wiczorek (Hrsg.), Per/en: Archăologie, Techniken,
Analysen. Akten des Internationa/en Perlensymposium in Mannheim vom Il. bis 14.
November 1994, Kolloquien zur Vor-und Friihgeschichte, Bd. 1, Bonn 1997, X+ 386
p. + /97 ilustraJii + 20 tabele+ 26 ilustraJii color", H, XI, pp. 498-506.
- Prodan Dan," O sinteză necesară şi mult aşteptată: tratatul de Istoria românilor", AMS, III,
pp. 313-324.
- Prodan Dan, "Moldoveni şi otomani în timpul lui Ştefan cel Mare. O bibliografie", AMS, IV,
pp. 142-191.
- Prodan Dan, "Moldoveni şi otomani în timpul lui Ştefan cel Mare. Completarea bibliografiei ",
AMS, V-VI, pp. 59-73.
- Prodan Dan, "Etapele bibliografiei binomiale Al. !. Cuza- Unirea din 1859 (!) ", AMS, VIIVIII, pp. 157-167.
- Prodan Dan, "Etapele bibliografiei binomiale Alexandru Ioan Cuza- Unirea din 1859 (Il)",
AMS, IX, pp. 146-187.
- Prodan Dan, "Etapele bibliografiei binomiale Alexandru ioan Cuza- Unirea din 1859 (III)",
AMS, X, pp. 112-142.
- Prodan Dan, "Trecutul zonei Botoşani în recente apari/ii editoriale: istorie, numismatică, corespondenfă ", AMS, IX, pp. 303-308.
- Prodan Dan, "Recenzii şi note bibliografice", AMS, X, pp. 339-354.
- Setnic Eduard, "Ştefan lovanesian, Gheorghe Median, Armenii în istoria şi cultura oraşului
Botoşani, Botoşani 2001, 145 pagini", AMS, Il, pp. 337-343.
- Setnic Eduard, "Berdj Aşgian, Arhitectura bisericească armeană şi unele corelafii cu cea românească, Bucureşti, Editura Ararat, 2000, 96 p. (text, i/ustrafii, bibliogrfie) ", AMS, II,
pp. 344-346.
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X. IN MEMORIAM !

-Nicolae Gostar, H, I, pp. 573-579.
-Emil Diaconescu (I889-I978), H, I, pp. 581-585.
- Ecaterina Amurăriţei, H, II, pp. 398-399.
- Gabriela Zizi Coroliuc (Ionel Bejenaru), AMS, X, p. 360.
-Iulian Antonescu- un părinte al muzeelor (Ionel Bejenaru), H., IX, pp. 535-536.
-In memoriam. Profesorul Iacob Ha/ler, H, X, p. 403.
- Franz Babinger - 35 Nicoară Beldiceanu - 10 In Memoriam! Franz Babinger În izvoarele
epistolare (1920-I99I) (Dan Prodan), AMS, III, pp. 325-341.
- In memoriam Alexandru Păunescu. Oameni care au fost. Şi care vor rămâne În amintirea
muzei Clio (Paul Şadurschi), AMS, III, pp. 324-345.
-In memoriam Leon Şimanschi(/938-2005) (Florentin Florescu), AMS, IV, p. 333.
-In Memoriam- vieţi trecute la muzeu sau "opt Doamne şi toţi opt!" (Ionel Bejenaru), AMS,
V-VI, pp. 379-381.
-A urei Dorcu (1928-2009) sau chipul frumos al modelului (Ionel Bejenaru), AMS, VII-VIII,
pp. 309-310.
- Doru Vilhem (1950-2009) sau Omul, Profesorul, Mentorul, Inspectorul (Dan Prodan), AMS,
VII-VIII, pp. 311-312.
-Dant Vilhem (15.09.I950-22.10.2009) (Virgil Vântu),AMS, Vli-Vlll, p. 313.
-Paul Şadurschi (1933-2010). DIRECTORUL sau OMUL de lângă noi- gândurile unuifost
subaltern (Ionel Bejenaru), AMS, IX, pp. 311-312.
-Colonel (r) Ion Fetcu (1929- 2010)- (ANVR BT- Dan Prodan), AMS. IX, pp. 313-314.

THE SUMMARY OF THE ANNUALS
OF BOTOŞANI COUNTY MUSEUM (1978-2011)
(Summary)
Published in 1978, as Hierasus, the annua1 revue of Botosani County Museum bas
changed its title since 1999 in the Acta Moldaviae Septentriona/is. The o1d revue was reserved
exclusive1y for the archeology. There were 17 volumes published in over 30 years: (Hierasus:
111978, Il/1979, III/1980, IV/1981, V/l983, Vl/1986, VII-VIII/1989, IX/1994, X/1996 and
Xl/200 1, Acta Moldaviae Septentriona/is: V 1999, Il/2002, III/2004, IV/2005, V-Vl/2006-2007,
VII-VIII/2008-2009 and IX/2010). This year, the number X of the jouma1 Acta Moldaviae
Septentrionalis presents a surnmary of artic1es published in the two joumals, grouping them by
fields: 1. Archaeology Il. History, III. Memoirs, IV. Numismatics, V. Science. Culture. Art, VI.
Ethnography. Museology, VII. Natural Sciences. Ecology. Geography, VIII. Conservation.
Restoration; IX. Reviews and bibliographical notes; X. In Memoriam. The arrangement was
made in alphabetical order of authors, indicating the pages.
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DANPRODAN

Recenzii şi Note bibliografice
_..,. Studii eminesco/ogice, voi. I-XIII, editate de Biblioteca Judeţeană "Mihai Eminescu"
Editura CLUSIUM, Cluj-Napoca, 1999-2011.

Botoşani,

Viata şi opera "Omului Deplin al culturii româneşti", după caracterizarea inspirată şi atotcuprina lui Constantin Noica, a fost analizată şi în periodicul anual botoşănean Studii eminescologice,
editat de Biblioteca Judeţeană "Mihai Eminescu" din Botoşani. Au apărut până acum 13 volume, eşalonate
astfel: voi. I-1999, II-2000, III-2001, IV-2002, V-2003, VI-2004, VII-2005, VIII-2006, IX-2007, X-2008,
XI-2009, XII-20 1O, XIII-2011. Acest periodic Mihai Eminescu, realizat în colaborare cu Facultatea de Litere
a Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Catedra de Literatură Comparată, Teoria Literaturii şi Estetică, reuneşte textele comunicărilor prezentate la Simpozionul national Mihai Eminescu, desfăşurat la
Botoşani, în luna iunie, anual, începând cu 1998. Coordonatorii volume lor au fost: Ioan Constantinescu (Iaşi)
şi Comelia Vizitiu (director al Bibliotecii Judetene din Botoşani)-vol. I-IV; Viorica S. Constantinescu (laşi)
şi Comelia Vizitiu-voi. V-VI; Viorica S. Constantinescu (laşi), Comelia Vizitiu, Lucia Cifor (laşi)-vol. VIIXIII. Imprimarea s-a realizat, cu o cadenţă impresionantă şi statornică, la Editura CLUSIUM din ClujNapoca.
În argumentarea utilităţii noului periodic, prof. Comelia Vizitiu a precizat că Studiile eminescologice intenţionează să devină .. O publicaţie Eminescu'', orientată multidisciplinar către interpretarea operei
Poetului Nepereche, în contextul existenţei şi accesibilitătii edi{iei intergrale Mihai Eminescu, coordonatori Perpessicius-Creţia-Vatamaniuc, ce obligă la o nouă interpretare a textelor eminesciene, din perspectiva raportului complex intreg-părţi componente, aflate intr-o nouă inter-relaţie. Dacă in voi. 1-111 contribuţiile din sumar nu au fost explicit diferenţiate şi repartizate tematic general, începând cu voi. IV apar
succesiv sectiunile: Stilistică şi poetică, Hermeneutică, Pro:::.odie, Publicistică, Studii culturale-cumparatistică, Istorie literară, Mihai Eminescu in context universal, Opinii-comentarii-note-varia, Recen:::.ii, In
Memoriam!, Bibliografie Mihai Eminescu, prezente, cu o ritmicitate aproape identică, in voi. IV-XIII.
Voi prezenta succint in continuare ultimele trei volume ale periodicului Studii eminescologice:
XI-2009, 275 p., XII-2010, 241 p., XIII-2011, 258 p. Este evident faptul că tematica contribuţiilor
autorilor participanti la Simpozionul naţional Mihai Eminescu, organizat, reamintesc, anual la Botoşani în
luna iunie, începând cu 1998, determină structura cuprinsului fiecărui volum. Astfel, voi. XI-2009
cuprinde 8 sectiuni tematice, enumerate în paragraful precedent, cu 27 de contribuţii şi prezentări de cărţi
şi autori; voi. XII-20 10 cu 8 sectiuni tematice şi 19 contribuţii; voi. XIII-2011 cu 6 secţiuni tematice
(lipsesc Hermeneutica şi In Memoriam!) cu 18 titluri. Majoritatea contribuţiilor publicate contin rezumare
în limbi de circulatie intematională. Evident, nu se cuvine, din varii motive cunoscute, asupra cărora nu
insist aici, să evidentiez un autor şi o contribuţie dintr-o anumită sectiune tematică. Părţile configurează
întregul, iar acesta oferă raţiunea existenţială componentelor. Totuşi, particularizez o singură sectiune
tematică, prezentă, cum este firesc şi necesar, în toate cele 13 volume apărute până acum: Mihai
Eminescu, bibliografie selectivă anuală, paşi obligatorii pentru realizarea Bibliografiei Poetului, tinzând
către exhaustivitate, în Eminescologia românească şi universală. Unele volume nu au însă rubrica de
prezentare a autorilor contribuţiilor, în cuprins numele eminescologilor botoşăneni apărând rar.
Tipărite în condiţii grafice bune, volumele de Studii eminescologice ar trebui să se găsească pe
rafturile tuturor bibliotecilor publice, universitare şi şcolare româneşti, a celor mai importante institutii
similare din străinătate şi a oamenilor de cultură "contaminati" ireversibil cu "dorul de Eminescu".
zătoare

_..,. Nicolae Iorga. 1871-I940. Studii şi documente, coordonatori Constantin
Constantin Găucan, voi. 1-X, Editura Universităţii din Bucureşti, 2001-2010,

Buşe şi

În ultimul deceniu, unele serii publicate cu articole şi studii despre viata şi opera complexă a lui
Nicolae Iorga, cu izvoare istorice (documente, corespondenţă etc.) despre polihistorul născut cu 140 de
ani în urmă, pot fi clasificate, fără a greşi sau a exagera, periodice .,Nicolae Iorga". Aceste serii editate
cu o cadenţă temporală specifică, conform unor criterii ştiintifico-tehnice interne, devin periodice unitematice, urmărind tratarea, cu speranta şi iluzia exhaustivităţii, a problemei 1 subiectului studiat.
În primul rând, nominalizez seria Nicolae Iorga. 1871-1940. Studii şi documente, coordonatori
Constantin Buşe şi Constantin Găucan, voi. I-X, Editura Universităţii din Bucureşti, 2001-2010, cu
următoarele caracteristici tehnico-editoriale: voi. I, inaugural, cu titlul Nicolae Iorga. 1871-1940. Studii,
Bucureşti, 2006, 428 p.; voi. II, care a inaugurat actualul titlu al seriei, 2006, 423 p. ; voi. III, 2007, 601
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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p.; voi. IV, 2007, 602 p.; voi. V, 2008, 742 p.; voi. VI-VII, 2008, 658 p.; voi. VIII, 2009,494 p.; voi. IX,
2009, 342 p.; voi. X, 2010, 587 p., în total peste 4300 p. Seria-periodic a fost anticipată de volumul
intitulat Nicolae Iorga. 1871-1940, editor Constantin Buşe, Editura Universităţii din Bucureşti, 2001, 423
p., tipărit omagia! la a 130-a aniversare a naşterii Titanului Nicolae Iorga.
Această serie-periodic este expresia editorială a activităţii complexe, intense, a Clubului Istoricilor
"Nicolae Iorga", înfiinţat la 17 august 2000, ca departament ştiinţific-de cercetare istorică şi de finalizări
istoriografice al Fundaţiei "Nicolae Iorga" de Ia Vălenii de Munte, jud. Prohova. Acest club şi Universitatea de Vară "Nicolae Iorga" de la Vălenii de Munte au organizat anual, începând cu 2001, câte două
sesiuni ştiinţifice de comunicări, una omagială Ia aniversarea naşterii, a doua comemorativă la pomenirea
morţii tragice, violente, a lui N. Iorga. Majoritatea comunicărilor prezentate la aceste simpozioane au fost
ulterior publicate în volumele seriei-periodic amintită anterior. Ca apreciere a valorii istoriografice şi
omagiale a celor 10 volume ale seriei-periodic Nicolae Iorga, ei i s-a acordat, în noiembrie 2010, Premiul
Naţional de Istorie Nicolae Iorga, instituit de către Consiliul Local Botoşani, la propunerea şi cu sprijinul
logistic al Asociaţiei Culturale "Nicolae Iorga" din Botoşani.
Parcurgerea celor 1O volume permite identificarea principalelor direcţii de cercetare ale istoricilor
membri actuali sau în devenire ai Clubului Istoricilor "Nicolae Iorga":
1. Polihistorul În şi despre izvoare istorice, arhive, corespondenţă, presă (autori: S. Marin, Ileana
Căzan, Daniela Buşă, C.M. Lungu, Gheorghe Buzatu, Stela Cheptea, Eugen Denize, Ioan Agrigoroaiei,
M. Cîrstea, Horia Dumitrescu, Stoica Lascu, V. Coman, Alin Spânu, C. Ardeleanu, 1. Constantin, Dorina
Rusu, Gheorghe Sbâmea, Mihaela Teodor, B.A. Teodor);
2. Viata. opera, moartea tragică, posteritatea lui Nicolae Iorga şi a familiei sale (autori: Constantin
Buşe, Gheorghe Buzatu, M.S. Rădulescu, Valeriu Râpeanu, Petre Ţurlea, Vartan Arakelian, Petre Otu,
Horia Dumitrescu, G.M. Scurtu, Ioan Lăcustă, A. Pentelescu, Răzvan Theodorescu, Stela Cheptea, Valeria
Costăchel, Stelian Mândruţ, David Prodan, Jipa Rotaru, Mihai Ungheanu, Lazăr Băciucu, Ion Bitolcanu,
Dan Prodan, L.D. Dumitraşcu, Marian Ştefan, Dorina Rusu. Diana Barbu, Ioan Bulei, Violcta Budăi-Da
maschin, Dina Doru, Ion Ivaşcu);
3. N. Iorga despre istoria, istoriografia. cultura românească, relatii cu diferiti istorici şi cu unele
publicatii periodice ale timpului său (autori: Nicolae Ciobanu, Florin Constantiniu, Ioan Bulei, Ionel Cândea, E. Ţânţăreanu, E. Căpăţână, Vlad Hogea, Nicolae Isar, Stelian Mândruţ, Valeriu Râpeanu, Dorina
Rusu, Gheorghe Sbâmea, Alin Spânu, Petre Ţurlea, Mihai Ungheanu, Horia Dumitrescu, Mihai Iacobescu,
Gheorghe Zbuchea, Vartan Arakelian, C. Avram, Constantin Burac, Gheorghe Buzatu, 1. Giurcă, Ştefan
Olteanu, VI. Osiac, Bogdan Popa, Alexandru Zub, Viorica Moisiuc, Petre Otu, Sime Pirotici, Marian Nencescu, Andrei Păunescu, Mircea Tănase, Răzvan Theodorescu, Daniela Buşă, C.M. Lungu, Dan Prodan);
4. Relaţiile românilor cu alte popoare, În contribuţiile ştiinţifice şi în memoriile de călătorie ale lui
N. Iorga (autori: Veniamin Ciobanu, Ioan Bulei, S. Miloiu, Daniela Buşă, M.S. Rădulescu, Iolanda Ţighi
liu, Florin Anghel, Dan Berindei, Constantin Buşe, Gheorghe Buzatu, Stela Cheptea, M. Cristea, L. Constantiniu, C. Iordan, Gheorghe Zbuchea, Ion Bocioacă, Florin Şinca, 1. Constantin, Stoica Lascu, Mihai
Ungheanu, Dan Bodea, 1. Ivaşcu );
5. N. Iorga despre românii sud-dunăreni şi din diaspora, despre politica externă românească (autori: Gheorghe Zbuchea, Stoica Lascu, C. Hlihor, A. Pascu, Sime Pirotici, Jipa Rotaru, 1. Constantin, Kopi
Kycyku, Constantin Buşe, Daniela Buşă, Marian Moşneagu, Cezar Dobre);
6. Rolul şi locul lui N. Iorga În politica internă românească (autori: Gheorghe Buzatu, M. Opriţescu, Ioan Scurtu, G.M. Scurtu, Florin Anghel, Vartan Arakelian, Ion Calafeteanu, Petre Ţurlea, 1. Agrigoroaiei, Gh. Buzatu, Horia Durnitrescu, M. Varga, C. Meraru, Alin Spânu, Petre Ţurlea, C. Preda, A.
Pentelescu, N. Ciobanu, C. Sandache, Gh. Ştirbăţ );
7. N. Iorga despre istoria unor provincii şi oraşe româneşti (autori: Horia Dumitrescu, L. Maior,
1. lvaşcu, 1. Cândea, M. Cojoc, Florin Şinca, M. Iacobescu, V. Crăciun, Stoica Lascu, Viorel Cruceanu,
Viorica Moisuc, Sorin Oane, 1. Agrigoroaiei, Ioan Lăcustă, Petre Ţurlea, Gheorghe Buzatu, Stela Cheptea,
V. Ciorbea );
8. Activităţi şi instituţii ştiinţifice, educative, culturale susţinute de N. Iorga (cursuri universitare, conferinţe de popularizare, congrese, reviste, institute, asociaţii, fundaţii, ligi, muzee, şcoli) - (autori: M.E.
Ionescu, S. Iosipescu, E. Denize, D. Berindei, 1. Agrigoroaiei, N. Ciobanu, Petre Ţurlea, Jipa Rotaru,
Gheorghe Zbuchea, Tudor Nedelcea );
9. N. Iorga despre problemele stringente ale societăţii româneşti În perioada /890-1940-(autori:
1. Agrigoroaiei, M. Mihăilescu, Gheorghe Zbuchea, Ioan Scurtu, Constantin Buşe, N. Ciobanu, Ştefan
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Ştefănescu,

1.

Şerban);

10. Viaţa religioasă a românilor În contribuţiile istoriografice ale lui N. Iorga (autori: Stela Cheptea, 1.

Agrigoroaiei, B.

Apăvăloaie,

N. !sar);www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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11. N. Iorga În vizornl serviciilor secrete,
L. Ţaranu, Florin Şinca, Alin Spânu).
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(autori: C.

Mâţă,

Au fost publicate în total, în cele 10 volume, 277 contribuţii ştiinţifice, ale celor peste 100 de
colaboratori ai seriei-periodic, autori a 1-6 studii 1 articole. Cele 1O volume ale seriei-periodic conţin
aproape toate direcţiile de cercetare în Universul Iorga. Este de dorit ca pe viitor, în volumele următoare,
alte "galaxii" ale Universului Iorga să tie explorate cu exigenţă şi acribie, iar rezultatele cercetărilor
publicate, pentru a ne apropia, într-o "viaţă de om", de o înţelegere, schematizată doar, a operei istoriografice, culturale, politice, "naţionale" etc. a Titanului de Ia Vălenii de Munte. Cele 10 volume, apărute
până în 2011, sunt indispensabile oricărui cercetăror iorgolog, în Universul Iorga, atât prin curajul abordării şi modelul cercetării, cât şi prin articularea discursului ştiinţific şi dezideratul publicării.

_..,.. Caietele Iorga, editate de Asociaţia Culturală "Nicolae Iorga" 2008, 94 p., voi. II, 2010, 133 p., Editura Argonaut, Cluj-Napoca.

Botoşani,

voi. 1,

O altă serie-periodic este cea intitulată Caietele Iorga, editată de Asociaţia Culturală "Nicolae
Iorga" din Botoşani, cea care a avut iniţiativa şi a reuşit să cointereseze Consiliul Local Botoşani la instituirea şi acordarea Premiului Naţional de Istorie "Nicolae Iorga", începând cu anul 2003. Voi. 1, apărut
în noiembrie 2008, cuprinde informaţii despre acordarea Premiului Naţional de Istorie "Nicolae Iorga" în
cadrul ediţiei 1 /2003, a II-a 12004, a III-a 12005, a IV-a 12006, a V-a 12007, prezentarea şi discursullaureatului anului respectiv, dezbateri istoriografice, prezentări şi lansări de carte, rezumatele unor comunicări la simpozioanele N. Iorga organizate la Botoşani etc.
Voi. II, apărut în noiembrie 201 O, include informaţii despre acordarea Premiului Naţional de Istorie "Nicolae Iorga" la ediţia a VI-a 1 2008 şi a VII-a 1 2009, biografia şi discursul laureatului anului respectiv, dezbateri istoriografice iorgologice, prezentări şi lansări de carte, contribuţii ştiinţifice la simpozioanele comemorative N. Iorga desfăşurate la Botoşani în decembrie 2008 şi decembrie 2009 etc. Această
serie-periodic va continua în anii următori să informeze cititorii şi să prezinte, în acelaşi timp, activităţile
complexe, consistente, de omagiere, pe de o parte, de comemorare, pe de altă parte, a Polihistorului care
s-a născut la Botoşani cu 140 de ani în urmă şi a copilărit liniştit, dar intens în formarea propriei personalităţi, la Botoşani, târg de provincie, dar conectat la sistemul Căilor Ferate Române chiar în anul naşterii
lui N. Iorga ! Revoluţionară şi bogată în oportunităţi coincidenţă !

_..,.. Gheorghe Buzatu,
2009,479 p.

Execuţia Mareşalului

Antonescu, Casa

Editorială

Demiurg,

Iaşi,

La 2/14 iunie 1882 s-a născut Ion Antonescu, iar peste 64 de ani fără o zi, la 1 iunie 1946, cu 65 de
Ion Antonescu a fost executat la ordinal direct al Kremlinului, dar cu executanţi
comunişti trădători români. Cu alţi 70 de ani în urmă, la 22 iunie 1941, generalul de armată Ion Antonescu a dat celebrul Ordin de zi armatei române: "Ostaşi ! Vă ordon: Treceţi Prntul! ", prefaţând intrarea României în Al II-lea razboi mondial, cu Misiunea Sfăntă Naţională: eliberarea Basarabiei, Bucovinei de
Nord şi a Hertei de sub ocupaţia abuzivă şi brutală a ruşilor comunişti, devenită efectivă la sfărşitul lui
iunie 1 începutul lui iulie 1940, consecinţa articolului nr. 3 al Protocolului adiţional secret al Paktului
Ribbentrop-Molotov, de la 23 august 1939. (Alt 23 august nefast pentru istoria românilor!)

ani în

urmă, Mareşalul

Sinteza despre viaţa, opera militaro-politică, participarea la războiul anti-sovietic, evenimentele
de la 23 august 1944 şi drama ulterioară ale lui Ion Antonescu a fost elaborată de istoricul Gheorghe Buzatu: Execuţia Mareşalului Antonescu, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2009, 479 p. Monografia cuprinde
15 capitole, rezumatul în limba engleză, bibliografia tematică, ilustraţii şi anexe. După ce a realizat o prezentare generală a monografiei, urmărind să asigure Dreptul la adevăr al cititorului obiectiv şi pasionat
(cap. 1, pp. 11-16), autorul a enumerat principalele coordonate spaţio-temporalo-factologice ale unei
activitati continui timp de aproape cinci decenii în slujirea României (cap. II: O viaţă pentrn istorie, pp.
17 -30). Ion Antonescu a explicat şi a justificat de mai multe ori războiul naţional românesc anti-sovietic
din 1941-1944. Cele mai cunoscute şi mai sintetice prezentări au fost cele din ordinele de zi militare către
armata română. Astfel, în Ordinul de zi de la 22 iunie 1941, generalul Ion Antonescu a precizat: "Ostaşi!
Vă ordon: Treceţi Prntul! Zdrobiţi vrăjmaşul din Răsărit şi Miazănoapte! Dezrobiţi din jugul roşu al bolşevismului pe fraţii noştri cotropiţi! Re Împliniţi În trnpul Ţării glia străbună a Basarabilor şi codrii voievodali ai Bucovinei, ogoarele şi plaiurile noastre!" (p. 33).
În Ordinul de zi către armata română de Ia 1 ianuarie 1944, Mareşalul a explicat că românii au
atacat URSS pentru că: "(.. .)fiind provocaţi, umiliţi si ciuntiţi În 1940, am călcat În 1941 pământul altowww.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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ra pentru a elibera pe al nostru. Noi nu am fi atacat niciodată pe nimeni dacă 3 milioane de fraţi nu ar fi
fost luaţi În robie şi dacă Basarabia şi Bucovina noastră nu ne-ar fi fost smulse Într-un moment când Europa s-a găsit la o răspântie fatală, când nimeni nu ne-a putut sări În ajutor" (p. 29). Ion Antonescu a
amintit deja prima dramă a sa din luna iunie, când, în 1940, a fost martor necombatant şi neputincios la
ultimatumul rusesc şi la ocuparea abuzivă, samavolnică a Basarabiei, Bucovinei de Nord şi a Herţei de
către sovieticii nostalgic imperialişti, la retragerea armatei române, al cărei general de divizie era, fără
lupta, de la Est la Vest de Prut. În consecinţă, la 12 iulie 1940 a demisionat din armata română. Următoa
rea dramă din iunie a început în 1941, la 22 ale lunii, când a decis irevocabil să-şi asume drama Îndreptării
unei drame anterioare şi responsabilitatea uriaşă a adoptării unor decizii care au schimbat 1 au influenţat
fatal istoria contemporană a românilor în urmatoarea jumătate de secol.
În cap. III, istoricul Gh. Buzatu a prezentat principalele acţiuni politico-diplomatico-militare ale
Celui din urmă "domn al tuturor românilor", în perioada iunie 1941-23 august 1944 (pp. 31-44 ). Autorul
a concluzionat că "Războiul României, declanşat la 22 iunie 1941, a fost de la un capăt la altul, deci până
la 23 august 1944, unul drept, pentru repararea nedreptăţilor imense cauzate ţării în vara anului 1940,
când URSS ocupase teritoriile istorice din Est, în primul rând Basarabia şi Bucovina de Nord "(p. 32).
Cauze şi motivaţi interne şi externe (istoricul Alex Mihai Stoenescu a enumerat şi a analizat 5 erori
majore făcute de Ion Antonescu între 1940-1944) au determinat lovitura de stat de la 23 august 1944, prin
care Mareşalul şi colaboratorii săi au fost arestaţi, forţele politice participante, în frunte cu tânărul rege
Mihai 1, în complicitate cu generali şi ofţeri superiori ai armatei române, au schimbat sistemul de alianţe
al României, războiul din Est a luat sfârşit şi a început, din mers, războiul din Vest al românilor (cap. IV:
Despre raţiunile şi tehnica loviturilor de stat (23 august 1944). pp. 45-72). "Recapitulând, a precizat istoricul Gh. Buzatu, constatăm că, în după-amiaza zilei de 23 august 1944, Ion Antonescu a sosit la Palatul
Regal din Bucureşti, poate pentru prima şi ultima oară, dispus, În fine, să Încheie armistiţiu/ cu aliaţii.
Existau toate premisele şi şansele, mai ales că Mareşalul acceptase acest lucru, iar liderii partidelor "istorice" îi garantaseră concursul. Complotiştii trebuiau să se decidă: cu ori fără Mareşa!, iar dacă era aşa
cum ei preferau de atâta timp, adică fără Mareşa/ ( ... }, Antonescu nu putea ji lăsat să pregătească şi să
semneze, el, armistiţiu/! Prin urmare, chiar atunci, la 23 august 1944, trebuia să se producă arestarea Antoneştilor, care, indiferent de consecinţe, oricum cădea bine, garanta succesul loviturii de stat gestante de
atâta vreme (subl. Gh. 8.)" (p. 72). În anexa cap. IV, autorul a publicat Însemnările Mareşalului Ion Antonescu din seara zilei de 23 august 1944, închis fiind de complotişti în camera Safe-Fichet din Palatul
Regal, imediat dupa arestarea sa (pp. 73-77).
A urmat, inevitabil, procesul grupului Antonescu, regizat de comuniştii români la Bucureşti, în mai
1946, şi denumit propagandistic de către "Tribunalul Poporului" ca fiind "Procesul marii trădări naţionale"
(cap. V, "Procesul", pp. 79-86)- (cine a trădat pe cine? Ion Antonescu pe români şi interesele naţionale
româneşti între Prut şi Nistru? Nu!!! Comuniştii români pe Ion Antonescu, poporul român şi interesele
naţionale româneşti între Prut şi Nistru? Da!!!). Prin Hotărârea nr. 17 din 17 mai 1946 a "Tribunalului
Poporului" (întreb: care tribunal? În numele cărui popor?), cei 24 de inculpaţi au fost condamnaţi, în detenţie sau în contumacie fiind, la pedepse cu moartea, închisoare pe viaţă sau cu diferite termene, cu diverse grade de recluziune, vinovaţi fiind de "crime de război" sau "crima de dezastrul ţării". După acceptarea sau respingerea recursurilor condamnaţi lor, au rămas cu pedeapsa capitală arestaţii Ion Antonescu,
Mihai Antonescu, Gheorghe A1exianu, C.Z. Vasiliu. "A fost( ... ) mai mult decât o execuţie-un măcel,
înfăptuit la Bucureşti, dar proiectat la Kremlin ... ", a precizat autorul cărţii. În completare, Gh. Buzatu a
publicat "Jurnalul de temniţă" al grupului Antonescu, scris zilnic de către detectivii care au supravegheat
arestaţii în aprilie-mai 1946 (pp. 87-144).
Condamnat la moarte, cu cererea de graţiere respinsă, Ex-Mareşalul Ion Antonescu a avut dreptul
la "Ultimul cuvânt" la sîarşitul procesului, text inclus de autor în cap. IV (pp. 145-151 ). A urmat execuţia
celor patru ne-graţiati de la pedeapsa cu moartea, chiar la începutul lunii iunie 1946 (cap. VII, Jilava, 1
iunie 1946: masacrul ordonat de Kremlin, pp. 153-158, cu anexele documentare respective, pp. 159-190).
Trupurile au fost incinerate iar urnele cu cenuşa martirilor au fost ascunse, ulterior dispărând fără urmă ...
Aşa s-a consumat a treia dramă din iunie a lui Ion Antonescu: a fost ucis, "ca ţara să nu-ţi moară", cu o zi
inaintea împlinirii vârstei de 64 de ani, la 2 iunie 1946. O altă dramă, a patra, a lui Ion Antonescu este că
nu are mormânt şi că românii, "de la Nistru până la Tisa", Dunăre şi Marea Neagă, nu au unde să aşeze,
cu smerenie, pioşenie şi recunoştinţă, în luna iunie, un buchet de zorele, florile "de nu mă uita", sau de
orice altă floare. Autorul a completat informaţiile documentare prezentate în capitolele anterioare cu cele
incluse în fişele personale ale oamenilor politici români care I-au cunoscut şi au colaborat, mai puţin sau
mai mult, cu Ion Antonescu (cap. IX: Politicieni şi păpuşari din România (1939-1947) surprinşi În
raportul lui Adrian Holman, ministrul britanic la Bucureşti, pp. 191-286).
Istoricul Gh. Buzatu a inclus în monografia sa şi alte categorii de documente istorice referitoare la
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Ion Antonescu: O decizie istorică a Curfii de Apel Bucureşti (2006) - (cap. X, pp. 287-328), Un apel
adresat regelui Mihai de România (2008) de către cineastul Robert Horvath (cap. XI, pp. 329-333), ecourile mediatice, ale deciziei Înaltei Curti de Casaţie si Justiţie a României de a respinge cererea de revizuire
a Hotărârii nr. 17 1 17 iunie 1946 a "Tribunalului Poporului", formulată de Şerban Alexianu, fiul lui
Gheorghe Alexianu, fostul guvernator civil al Transnistriei intre 1941-1944, împuşcat in Valea Piersicilor
de Ia Jilava, in seara zilei de 1 iunie 1946 (cap. XII, pp. 335-338), Memorialistul Şerban Milcoveanu-cele
trei însuşiri la superlativ ale Mareşalului Ion Antonescu (cap. XIII, p. 339). Concluziile monografiei au
fost formulate in cap. XIV: Amploarea şi consecinfele trădării (de la 23 august 1944!)- (pp. 341-348) şi
in cap. XV: Cuvântul final al autorului (pp. 349-350).
Sinteza este completată cu un rezumat in limba engleză (pp. 351-356), cu bibliografia selectivă a
temei (333 de cărfi despre Mareşalul Ion Antonescu) - (pp. 357-377), cu 60 de ilustraţii şi anexe (pp.
380-479). Lucrarea nu conţine însă un indice atât de necesar pentru orientarea rapidă a cititorului in cele
479 pagini ale cărţii. Monografie remarcabilă a antonescologiei, elaborată cu acribie, răbdare şi inţelege
re de către cel mai valoros biografin viaţă al Mareşalului, prof. Gheorghe Buza tu, Ia nivelul informaţional
şi interpretativ al anului 2009, merită să fie citită de fiecare român, să se afle in biblioteca cât mai multor
conaţionali, pentru ca faptele şi moartea martirică ale lui Ion Antonescu, "soldat român, fără de mormânt"
(conform caracterizării atotcuprinzătoare a marelui poet Adrian Paunescu), să nu fi fost in zadar!
-~ Paolo Cammarosano, Ghid pentru studiul istoriei medievale, traducere de Radu
Gâdei, Editura BIC ALL, Bucureşti, 2007, 186 p.

Editura BIC ALL a iniţiat seria de traduceri ALL Ghid pentru studiul istoriei, publicând patru lucrări
pentru introducerea in cercetarea istoriei medievale, moderne, contemporane şi a relaţiilor internaţionale,
elaborate de reputaţi istorici italieni. Anterior amintita serie ştiinţifico-didactică, preluată de BIC ALL de
la Editura Gius. Laterza&Figli, Roma-Bari, întocmită de universitari peninsulari, îşi propune să ofere
persoanelor interesate de studiul istoriei universale (elevi, studenţi, masteranzi, doctoranzi, profesori, cercetători etc.) cele mai recente date şi abordări privind stadiul actual al cercetărilor in domeniu. Proiectate
ca instrumente concrete, practice, de lucru, ghidurile cuprind un inventar analitic al problemelor specifice
fiecărei epoci cercetate: izvoarele istorice cunoscute şi utilizate, cu ediţii critice recente ale acestora; istoriografia problematicii, concepte, periodizări şi teme de cercetare; activitatea istoricilor şi producţiile lor
istoriografice tematice; bibliografie selectivă la fiecare capitol 1 la sfărşitul cărţii; index antroponimic.
Primul volum al seriei, Ghid pentru studiul istoriei medievale, de Paolo Cammarosano, traducere
de Radu Gâdei, Bucureşti, 2007, 186 p., este un veritabil vade mecum in problemele evului mediu european,
publicat in ediţia originală in 2004. Autorul, profesor de istorie medievală la Universitatea din Trieste, a
prezentat la inceputul volumului "ideea de ev mediu", o convenţie metodologică a istoricilor, şi evoluţia
studiului acelei epoci intre secolele XVII-XX (pp. 3-52). În acea perioadă, concepţia despre amintita
epocă istorică a evoluat de la "impulsul de a privi Evul Mediu atât in optica, de origine renascentistă, a
crizei unei civilizaţii antice "clasice", cât şi in optica frecventă in secolele XVIII-XIX, a unui chinuitor şi
trudnic preludiu al civilizatiei moderne" (p. 36). Periodizarea şi problematica evului mediu sunt analizate
in cap. 2, in care prof. P. Cammarosano a prezentat spafii şi populaţii medievale (pp. 53-59), religia creş
tină şi puterea politică (pp. 60-71), evoluţia economică şi clasele sociale implicate (pp. 72-82), structurile
guvernării civile centrale şi locale (pp. 82-87), structurile culturii (pp. 87-93), bibliografie tematică comentată (pp. 93-1 06). Atenţia cuvenită s-a acordat, in cap. 3, izvoarelor istorice medievale, autorul prezentând iniţial generalitâţi, clasificări şi dimensiunea temporală a izvoarelor istorice (pp. 107-116), completând ulterior cu forme de scriere şi materiale specifice ale surselor istorice feudale (pp. 116-133). Universitarul italian a avertizat că "nu trebuie să exagerăm in efortul de a învinge tăcerea izvoarelor prin
construcţii de ipoteze şi analogii. Tăcerile trecutului trebuie acceptate şi respectate. Oricum, materialul
care s-a păstrat până in zilele noastre este suficient ca să ne umplem ziua de studiu" (p. 133). Bibliografia
tematică comentată (pp. 134-146) completează informaţiile capitolului. Activitatea istoricilor şi rezultatele
lor istoriografice sunt prezentate in cap. 4: lucrări de sinteză (pp. 147-159), abordări regionale şi reinterpretări (pp. 159-164), evoluţii culturale şi transformări religioase (pp. 164-181). Un index (doar!) antroponimic permite o incompletă orientare in volum.
-~ Roberto Bizzocchi, Ghid pentru studiul istoriei moderne, tradus de Radu Gâdei,
Editura BIC ALL, Bucureşti, 2007, 183 p.
Următorul volum al seriei, Ghid pentru studiul istoriei moderne, elaborat de Roberto Bizzocchi,
tradus de Radu Gâdei, Bucureşti, 2007, 183 p., apărut in ediţie italiană in 2002, este structurat după acelaşi tipar al colecţiei tematice. In primul capitol, autorul a analizat conceptele de "istorie modernă 1 epocă
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periodizarea acestora şi problemele ridicate de cercetarea amintitei perioade din istoria omenirii
ori de operarea ştiinţifico-didactică cu acele concepte. Astfel, concepţia sau teoria clasică despre delimitarea şi periodizarea "epocii moderne", specifică secolului XIX, a fost înlocuită ulterior cu o nouă abordare,
fundamentată pe aspecte economice, sociale, politice, antropologice, culturale, de modernizare (secolul
XX). R. Bizzocchi încadrează epoca modernă în apusul Europei, cu ecouri şi influenţe extra-europene, în
perioada 1492 1 1500-1815 1 1850 (pp. 3-34). Marele probleme ale epocii 1 istoriei moderne sunt analizate
de autor în cap. 2: Creştinătatea occidentală divizată de urmările Reformei religioase şi manifestările libertăţii religioase (pp. 35-43); Europa şi lumea extra-europeană (marile descoperiri geografice, formarea
imperiilor coloniale, rivalităţi mondiale pentru putere, teritorii, sclavi, materii prime, metale preţioase,
pieţe comerciale, locuri militaro-strategice etc. - pp. 44-51 ); civilizaţie europeană şi barbarie extra-europeană (pp. 52-61); statul modem şi relaţiile sale cu birocraţia, nobilimea, burghezia, modernizarea societăţii (pp. 62-68); Jluminismul şi modernitatea, secolele XVII-XVIII (pp. 68-75); individul şi familia în societatea modernă (pp. 76-83). Cercetarea istorică a epocii moderne nu se poate realiza fără analiza şi interpretarea tuturor categoriilor de izvoare istorice, publice şi particulare, de la documentare la medalistice
(pp. 85-123). Pentru a ilustra producţia istoriografică a cercetătorilor epocii moderne, R. Bizzocchi a
prezentat 10 "studii de caz" reprezentative pentru 10 teme fundamentale de analiză a amintitei perioade,
enumerate succesiv în cap. 1-3 ale Ghidului (pp. 125-179). Volumul a fost completat cu un concis index
antroponimic (pp. 181-183 ).
-~ Vittorio Vidotto, Ghid pentm studiul istoriei contemporane, traducere de Radu
Gâdei, Editura BIC ALL, Bucureşti, 2007, 185 p.

Al treilea volum al seriei, Ghid pentm studiul istoriei contemporane, alcătuit de Vittorio Vidotto,
traducere de Radu Gâdei, Bucureşti, 2007, 185 p., editat la Roma-Bari în 2004, respectă structural tiparul
colecţiei tematice, fiind conceput tot în 4 capitole. Prima diviziune prezintă concepte. periodizări, tipologii specifice istoriei 1 epocii contemporane. Aceasta din urmă "este istoria prezenn1lui, a lumii care ne înconjoară, a evenimentelor abia încheiate şi care produc efecte şi astăzi" (p. 3). Periodizarea "politică" generală a epocii contemporane: din 1815 până astăzi, cu delimitări cronologice interne decenale, specifice
unui anumit fapt sau fenomen istoric reprezentativ. In cadrul epocii contemporane, autorul a individualizai mai multe "istorii", "claviaturi" sau domenii de manifestare: politică, economică, socială, culturală,
militară, religioasă, a feminismului etc., abordate cu instrumentarul istoriografic necesar, adecvat (pp. 440). Marile probleme ale istoriei 1 epocii contemporane, analizate de V. Vidono, sunt: revolufiile politice
(1789-1849)-(pp. 41-47); de la statul de drept la statul social (pp. 47-52); idei politice, ideologii, fundamentalisme (pp. 52-59); revoluţie industrială, dezvoltare economică, mediu natural (pp. 59-66); pături şi
clase sociale, societăţi de masă (pp. 66-73); căile comparaţiei şi contabilitatea morală a secolului XX
(pp. 74-81 ). Studierea epocii contemporane şi izvoarele istorice ale acesteia sunt indispensabil corelate
între ele şi prezentate de universitarul din Roma în cap. 3 (pp. 83-109): criterii de realizare şi clasificări
tematice, izvoarele istorice studiate de istoricul contemporanist, izvoare istorice orale şi istoria orală, izvoarele istorice literare Ia confluenţa dintre istorie şi literatură. Finalităţile istoriografice paradigmatice ale
unor istorici contemporanişti au fost reunile şi comentate în cap. 4: nouă sinteze despre nouă probleme
majore ale lumii contemporane (pp. 111-158). O bibliografie selectivă completează referinţele istoriografice
din acest Ghid (pp. 159-179). Volumul este întregit cu deja obişnuitul index antroponimic (pp. 181-185).
-~ Ennio Di Nolfo, Introducere în istoria
Gâdei, Editura ALL, Bucureşti, 2007, 182 p.

relaţiilor internaţionale,

traducere de Radu

Cele trei ghiduri metodologice prezentate sumar în paragrafele anterioare sunt completate cu al
patrulea, Introducere în istoria relafii/or internaţionale, realizat de universitarul italian padovan Ennio Oi
Nolfo, Editura ALL, Bucureşti, 2007, 182 p., traducere de Radu Gâdei. Autorul, un nume de referinţă în
domeniul istoriografic precizat, prezintă sintetic diferite tipologii de relaţii internaţionale, generate de factori
obiectivi şi subiectivi, contexte şi principii politico-diplomatice în care acestea s-au materializat. Abordarea prof. E.Oi Nolfo oferă o viziune generală asupra istoriei relaţiilor internaţionale, din antichitate până
în prezent, conexiuni caracteristice epocilor istorice succesive şi nivelului dezvoltării multidirecţionale,
complexe, a societăţii umane. Cartea este structurată în patru părţi. În prima, autorul analizează evoluţia
generală a relaţiilor internaţionale, insistând asupra originilor, surselor istorice, metodelor aplicative utilizate, rezultatelor concrete înregistrate. În partea a doua, prof. E. Oi Nolfo prezintă stadiile evolutive ale
relaţiilor diplomatice-militare internaţionale de-a lungul timpului: "politica de putere", politica echilibrului de forţe 1 tabere aliate, internaţionalismul utopic, Realpolitik, Ostpolitik, bipolarismul mondial, politica
"războiului rece", politica decolonizării, monopolarismul mondial, prevenirea şi combaterea terorismului
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mondial etc., insistând şi asupra elementelor de geopolitică, demopolitică, controlul democratic al politicii
externe, atitudinea faţă mediul natural, de Polul Nord, Polul Sud, spaţiul cosmic etc. Partea a treia analizează caracteristicile evolutiei relatiilor internationale în epoca contemporană. În ultima parte, autorul
oferă celor interesati o bibliografie tematică selectivă, strict necesară pentru abordarea caracteristicilor
relaţiilor internationale.
În concluzie, seria de patru ghiduri istorice elaborată de universitari italieni, tradusă în limba română, este foarte utilă pentru persoana interesată de istorie, fie pentru initiere, fie pentru cercetare. Ea trebuie
completată cu un Ghid pentru studiul preistoriei şi istoriei antice, pentru a cunoaşte mai bine originile şi
izvoarele istorice ale marilor civilizatii ale omenirii. În cele patru ghiduri elevul, studentul, profesorul sau
cercetătorul găseşte caracteristicile abordărilor occidentale ale fenomenelor şi evoluţiilor istorice enumerate anterior, uneori parţial sau total diferite faţă de cele acceptate şi vehiculate în istoriografia românească.
Deosebirile nu trebuie să sperie. Et altera pars audiatur ! Diferentele între nivelele şi ritmurile de evoluţie şi
dezvoltare ale societăţilor lumii determină, în planul cercetării istorice şi a producţiilor istoriografice, deosebiri de conceptii, sisteme, periodizări, metode, abordări etc. în procesul complex al introspectiei trecutului. Ghidurile prezentate anterior constituie, pe de altă parte, un exemplu solid şi un imbold urgent pentru
istoricii români de a elabora Ghiduri pentru studiul istoriei străvechi şi vechi 1 medii 1 moderne 1 contemporane 1 relaţiilor internaţionale ale românilor, în conexiune cu zonele geo-istorice, demografice, de cultură
şi civilizatie central-europeană şi chiar continental europeană, auxiliare atât de necesare în cercetarea istorică şi în activitatea didactico-metodică din România. Aceasta şi pentru că cele patru Ghiduri italocentriste şi occidentalo-centriste nu fac referiri şi la spatiul geo-istoric, demografic şi cultural românesc.
Index-urile Ghiduri/ar sunt doar antroponimice, insuficient pentru o rapidă orientare în corpul lucrărilor.
Unele nume proprii din spatiul est-slav rusesc 1 sovietic au fost transliterate parţial greşit în alfabetul latin.
_..,.. Petruţ Pârvescu, Mic dicfionar de istorie, Prefafă de academician Dan Berindei,
referent ştiinţific prof. dr. Dan Prodan, Editura Cartex, Bucureşti, 2009, 349 p.,
Două dictionare de istorie, pentru utilizare şcolară didactică, elaborate de autori profesori de istoric
din Botoşani şi Suceava, completează informational cele patru ghiduri metodologice prezentate anterior.
Primul dintre ele, Mic dicţionar de istorie, de Petrut Pârvescu, profesor la Şcoala Nr. 8 Botoşani, Editura
Cartex, Bucureşti, 2009, 349 p., cu o onorantă Prefaţă de academician Dan Berindei, referent ştiintific
prof. Dr. Dan Prodan, se adresează elevilor, studentilor şi profesorilor interesati de istorie, ca material
didactic-informativ auxiliar, cu cei peste 3.000 de termeni explicati: antroponime, hidronime, toponime,
oronime, substantive comune, institutii, arhitectură etc. etc. Este completat cu o bibliografie tematică
selectivă accesibilă curioşilor de istorie românească şi universală.
Boldişor, Anişor Vasiliu, Mircea Strungariu, Dicfionar de termeni, perevenimente istorice, elemente de cronologie, Editura Universitas XXI, Iaşi, 2009, 234 p.

_..,.. Gheorghe
sonalităţi,

Celălalt auxiliar, Dicţionar de tenneni, personalităţi, evenimente istorice, elemente de cronologie,
elaborat de profesorii suceveni Gheorghe Boldişor, Anişor Vasiliu, Mircea Strungariu, Editura Universitas
XXI, Iaşi, 2009, 234 p., cu adresabilitate către acelaşi grup-tintă amintit anterior, cuprinde un corpus de
tenneni istorici (peste 1500 de elemente de vocabular istoric, pp. 5-161), tabele cronologice cu evenimente
din istoria universală, prezentate în paralel şi corespondent cu istoria românilor, de la antropogeneză până
astăzi (pp. 163-232), bibliografie tematică selectivă (pp. 233-234). Toate auxiliarele prezentate anterior
se găsesc la vânzare în librăriile din Botoşani, aşa că pot fi achizitionate şi utilizate de persoanele interesate de istorie, vocaţional şi 1 sau profesional.

_..,.. Gheorghe lutiş, Elena Cozma, Iuliana Asăvoaie, Elemente de didactica istoriei,
Editura Graphys, Iaşi, 2008, 259 p.
_..,.. Felicia Adăscăliţei, Marilena Bercea, Doru Dumitrescu, Liviu Lazăr, Mihai Manea,
Mirela Popescu, Elemente de didactică a istoriei, Editura Nomina, Bucureşti, 2010, 288 p.
În ultimii trei ani au apărut două noi cărţi despre didactica istoriei : Gheorghe lutiş, Elena Cozma,
luliana Asăvoaie, Elemente de didactica istoriei, Editura Graphys, Iaşi, 2008, 259 p.; şi Felicia Adăscălitei,
Marilena Bercea, Doru Dumitrescu, Liviu Lazăr, Mihai Manea, Mirela Popescu, Elemente de didactică a
istoriei, Editura Nomina, Bucureşti, 2010, 288 p. Realişti şi obiectivi, autorii au abordat şi au prezentat
doar anumite elemente de didactica istoriei, tratarea completă, teoretico-aplicativă a subiectului fiind (încă !)
un deziderat, pentru realizarea căruia sunt necesare coordonare şi colaborări nationale pre-universitare şi
universitare, implicarea concretă a instituţiilor oficiale educationale, difuzarea cât mai largă a produsului
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finit în rândul cadrelor didactice şi a celor interesaţi de istorie, realizarea feed-back-ului. Pe de altă parte,
prima contribuţie, cea din 2008, reprezintă viziunea de abordare a problematicii prin prismă ieşeană, iar cea
de-a doua, apărută în 201 O, este reflectarea subiectului tratat în oglindă bucureşteană. Nu în cele din urmă, se
obseiVă că abordarea unei astfel de tematici nu mai poate fi, obiectiv şi subiectiv apreciind, apanajul unui
singur autor, oricât de înzestrat teoretic şi practic-instructiv s-ar predinde, ci misiunea unui colectiv de autori, închegat ştiinţific şi practic-aplicativ pentru analiza şi prezentarea, ca aspecte teoretice, studii de caz,
exemple de bune practici, a multiplelor faţete ale didactic ii istoriei.
Cartea autorilor ieşeni prezintă principalele aspecte 1 elemente teoretice şi practice ale didacticii
istoriei: Principiile didacticii: Aplicarea lor în predarea-învăţarea istoriei (cap. 1, pp. 1-8); Obiective,
competente şi conţinuturi ale predării-învăţării istoriei în şcoală (cap. II, pp. 9-46); Strategii didactice de
predare-învăţare (cap. III, pp. 47-84); Strategii de evaluare (cap. IV, pp. 85-106); Proiectarea didactică
(cap. V, pp. 107-248); Mijloace de învăţământ utilizate la lecţia de istorie (cap. VI, pp. 249-255); Bibliografie (selectivă ! ), pp. 256-258, cu 49 de titluri. O contribuţie bine întocmită şi articulată, care prezintă
elementele fundamentale ale didacticii pre-universitare a istoriei. O lucrare necesară şi utilă, actualizată
informaţional la nivelul anului 2008. Rămân însă perisabile planificările calendaristice pe unităţi de învă
ţare şi pe conţinuturi ale învăţării pentru clasele V-XII, cu 1-3 ore 1 săptămână, pentru că, din septembrie
2009, sunt în vigoare alte programe şcolare, care modifică, în unele cerinţe şi aspecte, planificările calendaristice model prezentate la pp. 112-196.
Contribuţia autorilor bucureşteni analizează diverse elemente de didactica istoriei, expuse incitant,
atractiv şi modem în cuprinsul şi paginile cărţii: Introducere. Istoria ca disciplină de învăţământ (pp. 5-9);
Predarea istoriei înainte şi după 1989 (pp. 10-17); Cu privire la competente în predarea istoriei (pp. 18-27);
Multiperspectivitatea în predarea istoriei (pp. 28-31 ); Analiza surselor istorice (pp. 37-51 ); Predarea
problemelor sensibile şi controversate ale istoriei (pp. 52-59); Sugestii privind organizarea activităţilor
de învăţare la lectiile de istorie la clasa a V/1-a, pe bază de competente (pp. 60-1 02); idem, la clasa a
Vlll-a (pp. 103-142); idem, la clasa a IX-a (pp. 143-170); idcm. la clasa a X-a (pp. 171-213); idem. la
clasa a XI-a (pp. 214-232); idem, la clasa a X/1-a (pp. 233-272); Documente şi tendinţe în Europa cu privire la predarea istoriei în epoca contemporană (pp. 273-277); Anexe cu acele documente (pp. 278-287);
Bibliografie (selectivă ! ), p 288, cu 36 de titluri şi referinţe. Consider că cele mai interesante şi mai instructive elemente de didactica istoriei prezentate în această carte sunt cele referitoare la activităţile didactice la clasele VII-XII, pe bază de competente generale şi specifice (unde sunt cele pentru clasele V-VI?),
la documente şi tendinţe contemporane europene referitoare la predarea istoriei în învăţământul pre-universitar. Volumul editat Ia Bucureşti nu conţine planificări calendaristice anuale şi semestriale pentru clasele V-XII, care, oricum, se pot alcătui relativ uşor pe baza noilor şi modemelor programe şcolare pentru
istorie, valabile din septembrie 2009.
Cele două contribuţii cu Elemente de didactica istoriei, editate în 2008 şi 201 O, sunt complementare prin tematică, studii de caz, exemple de practici didactice concrete, documente şcolare obligatorii
pentru profesori, modele complexe de teste de evaluare a cunoştinţelor elevilor, bibliografia tematică. Volumul editat la Iaşi este cursiv realizat şi prezintă Elementele analizate într-un stil clasic, aşezat, cuminte.
Contribuţia profesorilor bucureşteni este mai degrabă o culegere de articole, punctuale tematic, unite prin
firul roşu exprimat în titlu. Este, de asemenea, actuală prin interpretarea prevederilor programelor şcolare
valabile din septembrie 2009 şi prin propunerile de activităţi didactice pe baza competenţelor generale şi
specifice. În conclizie, sunt ghiduri utile atât pentru studenţi şi debutanti, cât şi pentru profesorii cu
experienţă psiho-pedagogică, cu gradele didactice II, 1 şi doctorat.

-~ Mihai Maxim, Noi documente turceşti privind Ţările Române şi Înalta Poartă
(1526-1602), Editura lstros, Brăila, 2008,341 p.
Cu trei ani în urmă, osmanistul prof. Mihai Maxim, originar din Vorniceni-Jud. Botoşani, a publicat un nou volum cu izvoare documentare otomane, referitoare la complexele relaţii româno-otomane în
secolul XVI: Noi documente turceşti privind Ţările Române şi Înalt Poartă (1526-1602), Editura Istros,
Brăila, 2008, 341 p. Volumul include 52 de documente noi din arhivele otomane din Istanbul, capitala
sultanilor, despre relaţiile Ţării Româneşti, Ţării Moldovei şi Ardealului cu Imperiul Otoman, în ultimele
trei sferturi ale secolului XVI, veac agitat care, prin tribulaţiile şi acumulările sale cantitative de criză, a
generat, la sfărşitul său, condiţiile obiective şi subiective ale epopeei lui Mihai Viteazul, prin componenta
independenţei statale şi cea a unităţii naţionale. Astfel, din cele 52 documente, 36 sunt total inedite, iar
celelalte 16 au mai fost publicate anterior de către acelaşi neobosit şi consecvent cercetător al arhivelor
otomane, în limba franceză, iar în 2008 şi în limba română, prin urmare toate documentele au fost introduse tematic unitar în circuitul istoriografic osmanistic românesc. Toate cele 52 documente au fost descowww.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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peri te în Arhiva Otomană de pe lângă Preşedenţia Conşi/iului de Miniştri al Republicii Turcia (Tiirkiye
Ciimhiiriyetfnin Başbakanhk Osmanh Arşivi, abreviat BOA), pe care arhivă prof. Mihai Maxim, directorul Institutului Cultural Român "Dimitrie Cantemir" din Istanbul (din 2005), a descris-o în Cuvântul
înainte al noului său volum de documente otomane (pp. 9-20).
Din punct de vedere geografic, 19 documente au fost redactate pentru Ţara Moldovei, 27 pentru
Ţara Românească, iar 6 pentru Ardeal. Tematic, 7 documente menţionează plata pişkeş lpeşkeş-urilor
(doc. n-rele 1, 13, 14, 21, 29, 39, 41), 10 plata tributului anual (ciziye 1 harăf-doc. n-rele 15, 16, 17, 18,
19, 21, 23, 29, 38, 40)-(2 doc. atestă plata concomitentă a celor două contribuţii--n-rele 21, 29), 8 acordarea unor daruri (in 'ăm, teşrif) boierilor şi solilor români care au însoţit transportul pişkeş-ului şi ciziye-lei
la Istanbul (doc. n-rele 2, 4, 5, 6, 8, 24, 28, 30), 4 onorarea cu daruri a unor voievozi români (doc. n-rele
3, Il, 20, 37), 9 menţionează cheltuieli otomane pentru însemne le investirii în funcţie a conducătorilor
români carpatici (doc. n-rele 9, 10, Il, 31, 32, 33, 35, 36, 37), 4 dovedesc plata lefurilor vâslaşilor români
pe Dunăre (doc. n-rele 22, 25, 26, 27), 2 documente stabilesc acordarea unor daruri ('ădet, in'ăm) pentru
trei funcţionari otomani în misiune în provinciile româneşti (doc. n-rele 12, 34), 4 menţionează acordarea
domniei Ţării Româneşti sau Ţării Moldovei unor candidaţi români (doc. n-rele 7, 42, 43, 44), 1 poruncă
imperială pentru asigurarea proviziilor armatei otomane pe ruta Istanbul-Ţara Românească (doc. n-r 45),
6 numiri în diferite posturi în Ţara Românească şi Ţara Moldovei ale unor funcţionari otomani, în contextul politico-militar al anului crucial 1595 (doc. n-rele 46, 47, 48, 49, 50, 51), 1 scrisoare a sultanei valide
(Safiye Sultan) către Eremia Movilă al Ţării Moldovei (doc. n-r 52). Şase documente conţin tematic două
categorii de informaţii istorico-financiare.
Pentru fiecare document otoman inedit au fost editate: textul izvorului istoric în original, în limba
otomană, cu alfabet latin ("noile caractere turceşti"}, traducerea românească, fondul arhivistic de provenienţă, extinse note de subsol şi comentarii istorice, filologice, bibliografice. Culegerea de documente inclide
categorii de izvoare specifice publicate în premieră: despre valoarea şi evoluţia cantitativă şi structural
monetară a pişkeş-ului şi hară~·-ului în perioada precizată, despre numirea lui Mihai (Viteazul) pe tronul
de la Bucureşti în august-septembrie 1593, despre încercările conducerii otomane de a transforma Ţara Românească şi Ţara Moldovei în provincii otomane (paşaltk) în 1595 şi numirea unor funcţionari otomani în
posturile "teoretice" astfel "apărute" laN Dunării inferioare, scrisoarea (din <1601-1602>) mamei (Safiye
Sultan) sultanului în funcţie (Mehmed al III-lea) către un conducător român (Eremia Movilă).
Volumul critic de izvoare otomane mai include: sumarul documentelor (pp. 22-40), anexe documentare (pp. 317-341 ), unde au fost reproduce fotografic, lizibil, 25 documente. Prezenta culegere de documente ar mai fi trebuit să conţină şi: abrevieri, glosar de termini otomani, indici de nume proprii (antroponime, toponime, hidronime), bibliografia selectivă orientativă, rezumat într-o limbă străină, termenii
otomani redaţi şi în alfabet arab. În concluzie, volumul prezentat în aceste rânduri ("volum de urgenţă",
după propria afirmaţie a autorului) este, pe de o parte, o inedită şi valoroasă culegere de documente otomane, prezentate critic, despre relaţiile complexe, inegale geo-strategic, româno-otomane, din punctul de
vedere al centrului de putere de la Istanbul. Pe de altă parte, volumul este şi o istorie punctuală a relaţiilor
româno-otomane văzută de pe malurile Dâmboviţei, prin interpretarea prof. osmanist Mihai Maxim, care
a semnat contribuţii istoriografice fundamentale în domeniu. Aşteptăm, astfel, cu mare interes, publicarea
şi celorlalte volume cu documente otomane inedite, care aşteaptă acum pe biroul de lucru al prof. Mihai
Maxim: despre Mihai Viteazul, Constantin Brâncoveanu, Dimitrie Cantemir (p. 21). De altfel, prof. Mihai
Maxim este un statornic colaborator al revistei anuale a Muzeului Judeţean Botoşani, Acta Moldaviae
Septentriona/is, unde a publicat studii valoroase (în AMS, IV, 2005, pp. 46-57; VII-VIII, 2008-2009, pp.
99-116; IX, 2010, pp. 52-58).
Ca şi încheiere, amintesc concluzia formulată în această carte de însuşi prof. Mihai Maxim: "Pe
scurt, un volum de documente este, în opinia mea, mai durabil decât unul de interpretare, fie el şi de sinteză originală (p. 7)".
-~ Philip K. Hitti, Istoria Arabilor,
Editura ALL, Bucureşti, 2008, XX+507 p.

ediţia

a X-a, traducere de Irina Vainovski-Mihail,

Evoluţiile neaşteptate, fulminante, din Orientul Apropiat islamic din 2011, impun trimiteri la sinteze fundamentale despre trecutul arabilor. Cărţile tematice pe care le recenzez în acest număr al AMS
analizează trecutul arabilor şi a statalităţilor lor, lămuresc, direct sau indirect, prezentul acestora şi încearcă să clarifice posibile direcţii ale evoluţiilor viitoare.
În 2008 a fost publicată, în ediţie românească, clasica, celebra şi încă actuala Istoria arabilor,
scrisă de orientalistul-arabist Philip K. Hitti, el însuşi un nume de referinţă pe plan mondial, în domeniul
său de cercetare istorică. Ediţia I a sintezei a fost publicată în 1937, iar ultima antumă, a X-a, în 1970. Peste
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trei decenii, în 2002, Walid Khalidi a publicat forma actualizată, augumentată, a ediţiei a X-a din 1970.
Această reeditare s-a impus la început de secol XXI şi de mileniu III cel puţin dintr-o dublă motivaţie
necesitate. În primul rând, după 1990-1991, interesul publicului cititor anglofon şi francofon, a cercurilor
politice occidentale fată de arabi, islamism, "ciocnirea civilizaţiilor" şi consecinţele sale, fundamentalismul
arab, minorităţile arabofone din Occident şi SUA, petrolul arab, sferele de influentă politico-militaro-religioase din Orientul Apropiat, grupuri teroriste, dictaturi arabe represive, "democraţii arabe" şubrede, alQayida etc. a crescut vertiginos.
În al doilea rând, după fatidicul şi încă interogativul Il septembrie 2001, "niciodată nu a existat o
necesitate mai mare în Occident şi în special în SUA-liderul acestei zone-de o lucrare ştiinţifică de referinţă despre arabi şi popoarele musulmane, lucrare care să prezinte lucrurile aşa cum sunt, fără pasiune
sau partizanat. Dintre numeroasele lucrări pe care le cunosc, doar Istoria arabilor a lui Philip K. Hitti îndeplineşte acest imperativ educaţional", a concluzionat Walid Khalidi. Pe baza acestei ediţii, traducătoa
rea Irina Vainovski-Mihai a realizat varianta românească, la Editura ALL, Bucureşti, 2008, XX+507 p.
Monografia este structurată în şase părţi, cu 52 de capitole în total. Astfel, în partea I-Epoca preislamică (pp. 1-70), autorul prezintă, în 7 capitole, aria geografică de locuire ("Arabia"- Peninsula Arabă),
populaţiile semitice arabe, statele arabe preislamice din Arabia nordică, centrală şi sudică, în perioada sec.
X î.Hr.- sec. VI d.Hr. Vechii arabi, beduinii semi-nomazi din deşert şi sedentarii din zonele de câmpie 1
litorale, au practicat în antichitate un comert activ, atât cu produse şi mărfuri proprii, cât şi cu cele de
tranzit, între Mesopotamia-Egipt-Siria-Fenicia. Statalităţile arabe pre-islamice, unele efemere, altele
seculare, erau protecţii ale comertului în Orientul Apropiat, cât şi nivele ale evoluţiei politico-sociale ale
societăţii arabe peninsulare pre-islamice.
În partea a II-a, Apariţia Islamului şi a statului califal (pp. 71-121 ), Philip K. Hitti explică, în capitolele 8-16, faza următoare a evoluţiei poporului şi societăţii arabe: geneza şi caracteristicile celei de-a
treia religii monoteiste mondiale: lslamismul, în prima treime a sec. VII d.Hr.; formarea statalităţii politico-militaro-religioase centralizate arabe. Autorul a descris viaţa, concepţia religioasă revoluţionară şi
actiunile politico-militaro-religioase ale lui Muhammad, profetul chtonic al divinităţii celeste Allah, geneza Coran-ului, cartea sfântă a lui Allah pentru credincioşii săi islamici, structura şi elementele interne,
locul şi rolul "Bibliei" musulmane în cadrul cristalizării limbii şi literaturii arabe medievale şi moderne.
Tripleta Allah-Muhammad-Coran fundamentează Islamul ca religie a supunerii credinciosului faţă de
voinţa divinităţii unice celeste. Pe baza acestor începuturi temeinice de cristalizare religioasă, arabii au
început organizarea lor politică şi răspândi rea Islamismului în Orientul Apropiat, prin legitimarea califilor
"ortodocşi" şi realizarea primelor cuceriri în întreaga Arabie, Siria, Irak şi N. Africii (632-661 d. Hr.).
Imperiul (Califatul) arab, în timpul dinastiilor omeyyadă şi abbasidă (mijlocul sec. VII-mijlocul sec.
XIII d.Hr.) a fost prezentat în partea a III-a. în cele 10 capitole ale sale. Astfel, califii dinastiilor omeyyadă
(661-750 d.Hr.) şi abbasidă (750-1258 d.Hr.) asigură structura internă, tri-continentalitatea şi apogeul politico-teritorial al califatului (sec. IX), dar asistă indiferenţi, neputincioşi la fărâmiţarea succesivă a Califatului clasic (sec. X-XII) şi la dispariţia politică a acestuia, sub loviturile mongolilor (1258). Autorul a analizat,
de asemenea, organizarea internă administrativă şi militară a Califatului, clasele, categoriile şi viaţa socială,
societatea arabă, evoluţia ştiinţelor, literaturii, artelor, educaţiei, sectelor islamice, principiile şi caracteristicile politicii externe etc.
Philip K. Hitti a insistat în partea a IV-a (Arabii în Europa: Spania şi Sicilia) asupra prezenţei supuşilor lui Allah în Pen. Iberică şi în S. Italiei, între sec. VIII-XV (capitolele 34-42, pp. 311-388). Autorul
a prezentat cronologic cucerirea Spaniei şi Portugaliei de către arabi (711-720) şi aventura militară de la
N. Munţilor Pirinei a emirului 'Abd-ai-Rahman ibn-'Abdullah, stopată definitiv între Tours şi Poitiers de
Carol Martei, în septembrie 732. Din punct de vedere politico-administrativ, Spania arabă a fost organizată
ca emirat vestic, de granită, al Califatului arab (711-755), numit Al-Andalus. După 755, omeyyadul 'Abdal-Rahman ibn-i-Mu'awiya a ajuns, prin forţă, emirul Spaniei şi a organizat în Pen. Iberică un emirat independent faţă de califatul abbasid de la Damasc. Ulterior, în prima jumătate a sec. IX, 'Abd-al-Rahman
III a pus bazele Califatului omeyyad de Cordoba, independent fată de puterea centrală caii fală de la Bagdad.
In Mediterana Centrală, arabii au cucerit Ins. Sicilia (as-Siqilliya), după 827, stăpânind-o până în 1091 şi
ameninţând frecvent S. Italiei catolice. Au fost analizate, de asemenea, instituţiile politice, economice, sociale, educaţionale ale Spaniei maure, realizările ştiinţifice, tehnice, artictice, arhitectonice, fie contribuţii
proprii, originale, fie intermedieri ale celor antice greco-romane, precum şi creaţiile literare, filosofice
arabo-iberice.
Califatul arab centralizat a intrat treptat în disoluţie începând cu sec. X, în 1258 imperiul de la
Bagdad dispărând iremediabil sub loviturile nemiloase ale mongolilor central-asiatici. În consecinţă, autorul a prezentat, în partea a V-a, Ultimele state islamice medievale (capitolele 43-49, pp. 389-445): Califatul şiit fatimid în Egipt, statul dinastiei mame luci lor în Egipt ( 1250-1517), considerat ca ultima statalitate
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in evul mediu. Cruciadele militare creştine in Levant (sec. XI-XIII), pe de o parte, interferenţele
culturale-ştiinţifice creştino-musulmane, pe de altă parte, au reprezentat forme ale contactelor complexe
dintre Vestul creştin şi Estul islamic (sec. XI-XV).
În ultima parte, a VI-a, a sintezei sale arabe, Philip K. Hitti a analizat ultimele cinci secole de istorie
arabă: Perioada otomană şi independenţa arabă (sec. XVI-XX)-( capitolele 50-52, pp. 447-480). Regiunile
geografice locuite de arabi in Orientul Apropiat şi in Africa de Nord au fost cucerite de otomani in prima
jumătate a sec. XVI, in timpul sultanilor Selim I Yav\iz şi Siileyrnăn I Kăniini, care au realizat şi au consolidate tricontinentalitatea Imperiului Otoman, precum au procedat şi arabii cu opt secole in urmă. O
analiză aparte, un studiu de caz, a rezervat autorul Egiptului otoman, MISir paşailg1, sursă de consistente
venituri pentru vistieria otomană centrală, dar şi de primejdioase revolte şi rebeliuni interne, care vor
transforma unul dintre grânarele imperiului semilunii in paşailk autonom, semi-independent. După aventura napoleoniană in Egipt ( 1798-1801 ), paşa de Egipt, Muhammad 'Ali, a pus bazele Egiptului modern,
in prima jumătate a sec. XIX. Ultimul capitol al sintezei arabe explică influenţa complexă a Occidentului
in Orientul Apropiat arab in sec. XIX-XX, pe plan politic, economic, militar, social, cultural, reformator,
ideologic. Statalităţile arabe din Orientul Apropiat, infiinţate şi consolidate după 1948, au urmat direcţii
proprii, zonale, de dezvoltare, pe fondul unor elemente comune, seculare, panarabe.
Cartea lui Philip K. Hitti mai cuprinde: prefeţele ediţiilor 1 şi X, lista ilustraţiilor (65 de reproduceri), lista celor 21 de hărţi incluse în sinteza arabă, note de subsol, unele actualizate informaţional de
traducătoarea Irina Vainovski-Mihai, inclusiv prin menţionarea unor lucrări româneşti de arabistică 1
traducerile Coranului în româneşte, indice general antroponimic, toponimie, livresc, legislativ (pp. 481507). Sinteza de arabistică a lui Philip K. Hitti nu conţine însă o bibliografie tematică selectivă strict
necesară pentru înţelegerea evoluţiei istoriografice a problemei arabilor în ultimele trei milenii.
_..,. Albert Hourani, Istoria popoarelor arabe, traducere de Irina Yainovski-Mihai,
Editura Poli rom, laşi, 201 O, 567 p.
O altă sinteză arahă devenită clasică este: Albert Hourani, l1·toria popoarelor arahe, traducere de
aceeaşi Irina Vainovski-Mihai, Editura Poli rom, Iaşi, 201 O, 567 p. "Subiectul acestei cărţi este istoria
zonelor arabofone ale lumii islamice, de la apariţia lslamului până în zilele noastre. Totuşi, când m-am
referit la anumite perioade, am fost nevoit să depăşesc cadrul acestui subiect: de exemplu, când abordez
istoria timpurie a califatului, Imperiul Otoman, dezvoltarea comerţului sau expansiunea dominaţiei europene", a precizat autorul, un alt mare orientalist-arabist al sec. XX, în Prefaţa sintezei sale arabe publicată
in ed. 1 in 1991, la două decenii după ediţia a X-a, de referinţă, a celeilalte sinteze arabe, contribuţia lui
Philip K. Hitti.
Sinteza arabă a lui A. Hourani cuprinde cinci părţi şi prezintă evoluţia societăţii arabe islamice de
la începutul sec. VII d.Hr. până prin 1990, pe plan social, religios, ideologic, politic, economic, cultural,
juridic, genealogie, demografic. Astfel, dacă în partea 1 (Crearea unei lumi, secolele VII-X), au fost analizate
condiţiile istorice ale apariţiei şi consolidării religiei islamice, a califatului arab şi a societăţii musulmane
religioaso-politice (capitolele 1-4, pp. 17-94), in partea a II-a (Societăţile arabo-musulmane, sec. XI-XV) au
fost prezentate lumea arabo-islamică în ultimele secole ale statalităţilor politice arabe, sub toate formele
de manifestare: zona rurală, satul, agricultura; universul urban, târgui, oraşul, meşteşugurile, patriciatul;
islamismul, propagare, manifestare, Coran-ul, 'ulemă-le; cultura şi filosofia arabă, cultura palatului, cultura populară, şcoli, curente şi direcţii de gândire filosofică. Societatea şi statul otoman islamic au fost alternativa complementară şi succedent temporală a realităţilor complexe similare arabe. Organizarea şi
evoluţia Imperiului Otoman şi a societăţilor otomane, schimbarea raportului de putere între capitală şi
provincie 1 periferie, între autorităţile centrale şi cele locale in sec. XVIII au fost expuse în partea a III-a
(Perioada otomană, sec. XIV-XVll/), capitolele 13-15, pp. 217-270.
Secolul XIX-prima jumătate a sec. XX s-au caracterizat prin: pătrunderea masivă a Europei in lumea
arabo-otomană, reducerea teritorială a Imperiului Otoman doar la nucleul geografic-demografic arabo-otoman, introducerea unor reforme modernizatoare, Primul război mondial şi urmările sale asupra Orientului
Apropiat, intemeierea şi modernizarea Turciei republicane kemaliste, pe ruinele fostului imperiu sultanal.
Toate aceste aspecte au fost analizate in partea a IV-a, Epoca imperii/ar europene (1800-1939), capitolele
16-20, pp. 271-355. Ultima parte a sintezei arabe, a V-a (Epoca statelor-naţiuni, începând cu 1939, capitolele 21-26, pp. 357-461), explică evoluţia popoarelor arabe în timpul celui de-al Doilea război mondial
şi in perioada postbelică, a "războiului rece", până prin 1990: prăbuşirea imperiilor coloniale şi formarea
statelor independente arabe ( 1939-1962), transformarea societăţilor arabe in state-naţiuni (c. 1950 - c. 1960),
dezvoltarea culturii arabe in perioada 1950-1960, ascensiunea şi apogeul arabismului (c. 1960 - c. 1070),
unitatea şi 1 sau dezbinarea arabă, in funcţie de interesele "naţionale" proprii (1967-1990), neliniştea spiritelor arabe şi fragilitatea unor regimuri politice arabe din Orientul Apropiat ( 1967-1990).
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Monografia arabă a lui Albert Hourani a fost completată cu 12 hărţi istorice, arborii genealogici şi
listele suveranilor 1 conducătorilor arabi (sec. VII-XX) şi sultanilor otomani (sec. XVIII-XX), notele păr
ţilor 1 capitolelor, bibliografia selectivă pe capitole, index de termeni arabo-otomani, antroponimic, toponimie, religios, instituţional, ocupaţional etc. Sinteza arabă a lui A. Hourani din 1991 o completează
pe cea a lui Philip K. Hitti din 1937, cu reeditările şi augumentările ulterioare succesive. Două monografii clasice, elaborate de doi autori arabi, devenite, prin valoarea lor conceptuală, ştiinţifică-in
formaţională şi prin atitudinea-abordarea obiectivă, obligatorii pentru înţelegerea realităţilor arabe
între sec. X î.Hr.-sec. XX. Traducerea şi publicarea lor în România, în ultimii trei ani, este un real
câştig pentru istoriografia orientalistico-arabistică românească, care se îmbogăţeşte astfel cu încă
două "imagini din interior" ale profilului arab în perioada precizată anterior.
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Istorie.

Limbă. Cultură,

Editura Polirom,

Iaşi,

2009,448 p.
Prof. univ. Nadia Anghelescu a publicat, în 2009, o sinteză de arabistică, care ne poate ajuta, prin
citirea ei atentă, să înţelegem mai uşor, fără prejudecăţi, simbolistica evenimentelor recente derulate în
statele musulmane nord-africane şi vest-asiatice în 2011: Identitatea arabă. Istorie. Limbă. Cultură, Editura Polirom, Iaşi, 448 p. Cartea, care însumează informaţional şi conceptual contribuţiile anterioare ale
autoarei, asamblate într-un întreg tematic, expune în 12 capitole evoluţia populaţiilor, statelor, limbii, culturii şi civilizaţiei arabe, din sec. I-II d.Hr. şi până la începutul sec. XXI, pe cele trei coordonate enumerate în titlu: istoria triburilor şi statului/statelor arabe, limba arabă: originea şi evoluţia sa, cultura arabă:
rădăcini, originalitate, influenţe medievale, dialoguri inter-culturale, elemente şi tendinţe de modernitate.
În Introducerea lucrării, universitaml bucureştean, cadru didactic la Facultatea de Limbi Orientale,
Secţia Arabă, din Bucureşti, a precizat cu claritate obiectivul sintezei sale: să analizeze modul de constituire
a sentimentului propriei identităţi la arabi, în secolele anterioare şi următoare apariţiei religiei monoteiste
islamice. Identitatea arabă. identitatea de sine a arabilor, conchide autoarea, s-a constituit prin raportare
directă, nemijlocită, la Celălalt: fie beduinul din alt trib, fie străinul cu care ajunge în contact, la graniţa
califatului sau în interiorul acestuia. După ce a precizat locul (Peninsula Arabia) şi perioada (sec. III î.Hr. sec. VI d.Hr.) etnogenezei specific arabe (cap. 1), Nadia Anghelescu a analizat condiţiile interne şi externe
ale apariţiei Islamismului (prima jumătate a sec. VII d. Hr.) şi a Califatului arabilor (634-750 d. Hr.) (cap. II). Astfel, Imperiul arabilor a devenit factorul rundamental de putere în Orientul Apropiat şi în
zona mediteraneeană, în sec. VIII - începutul sec. XIII. În paralel cu statalitatea politico-militaro-religioasă,
s-a constituit identitatea arabă, prin raportări "interioare", între clanuri şi triburi, şi "exterioare", între popoarele şi statele vecine. Astfel, cel mai mare prozator al literaturii arabe clasice, Abu Othman Amr ibn Buhr
al-Jahiz, a legitimat identitatea arabă medievală în lucrările sale, în special în Kitab ai-Bayan (Cartea
expresiei clare şi a clarificării)- (cap. III-IV). Limba arabă a fost limba beduinilor din deşert şi a sedentarilor din zonele litorale, dar şi a Coranului; a fost limba diplomatică a Orientului musulman, a celor
1001 de nopţi, a culturii şi civilizaţiei arabe în Europa (cap. V). Cultura arabă pre-islamică şi cea islamică
au format o simbioză, una din cele mai profunde şi mai importante contribuţii ale Orientului islamic medieval la cultura universală. Autoarea a insistat asupra literaturii arabe, în care poezia şi proza de dragoste
ocupau un loc important. Umanismul arab, ca formă de asumare a identităţii etnice, a reprezentat, pe plan
temporal, epoca istorică în care valorizarea demnităţii umane arabe s-a manifestat pregnant, în sec. IX-XII
(cap. VI).
O evoluţie interesantă au avut limba şi cultura arabă după prăbuşirea califatului arabo-islamic clasic,
în 1258- în perioada "obscură" sau "decadentă" a istoriei arabilor (sec. XIII-XVIII), între care veacuri
statalitatea politică arabă a fost într-o continuă descompunere. Identitatea şi personalitatea arabă au fost
exprimate prin limba, cultura şi civilizaţia arabă, cu o puternică influenţă asupra limbilor, culturii şi civilizaţiilor europene occidentale. În acest context general complex, autoarea a insistat asupra introducerii şi
activităţii livreşti a tiparului arab: Origini, manifestări, producţia de carte arabă (cap. VII). Acumulările
cantitative şi calitative ale perioadei "obscure" au pregătit epoca "Renaşterii" (nahda) culturii arabe în
sec. XIX-XX, caracterizată prin preluări, traduceri şi imitaţii din literatura universală, dar şi prin creaţii
proprii originale, care reflectau manifestările redeşteptării conştiinţei naţionale arabe (cap. VIII). În acest
context, prof. Nadia Anghelescu a insistat asupra locului şi rolului arabilor şi a limbii arabe în cadrul Imperiului Otoman, statalitatea islamică care a stăpânit politico-militar teritoriile arabe între sec. XVI - 1918.
Autoarea a analizat reacţiile arabilor la politica de turcificare (otomanizare) practicată, abuziv şi neinspirat,
de membrii guvernelor Juni lor Turci ( 1908-1918) - (cap. IX).
Caractieristicile şi evoluţia naţionalismului arab în sec. XIX şi în prima jumătate a sec. XX au
fost analizate şi prezentate în cap. X: o nouă forţă etnică, demografică, politică, militară, culturală etc. îşi
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revendica ascendent prezenţa, locul şi rolul în Orientul islamic africano-asiatic, pe plan mondial în ultimă
instanţă. După 1945 s-au întemeiat state politice arabe, din Maroc până în lrak, cu evoluţii tluctuante, cu
regimuri politice de la democraţia incipientă la dictatură, cu avantajele, dar si dezavantajele aşezării lor
geografice pe uriaşe zăcăminte şi rezerve de ţîţei şi gaze naturale. Referitor la problematica limbii arabe
În sec. XX, autoarea a lămurit: relaţiile dintre limba arabă literară şi dialectele regionale; bilingvismul 1
trilingvismul arab şi contactele lingvistice în spaţiul arab; competiţie lingvistică inter-arabă; politica lingvistică statală, ,,naţională" în lumea arabă; arabizarea, "faţa culturală a independenţei politice" (cap. XI).
În concluzie, problematica arabilor şi a culturii arabe în epoca mondia/izării (a doua jumătate a sec. XXînceputul sec. XXI) a fost explicitată în cap. XII: relaţiile complexe cu Occidentul, SUA, URSS/Rusia;
atitudinea faţă de schimbare, modernizare, mondializare; rolul fundamental al dialogului în rezolvarea
problemelor inter-arabe şi cu alte state ale lumii.
Evident, concluziile ultimului capitol pot fi amendate 1 completate cu învăţămintele evenimentelor
politico-militare din unele state islamice ale Orientului musulman, derulate în perioada ianuarie-aprilie
2011. Astfel, regimurile politico-militare dictatoriale ale lui Zine el-Abidine ben Ali în Tunisia (199320 Il) şi al lui Hosni Mubarak în Egipt ( 1981-20 Il) au fost răsturnate de la putere, clasa politică şi popoarele tunisian şi egiptean făcând primii paşi, nesiguri şi şovăitori, către "democraţia arabă". Este incert
viitorul politic al regimurilor dictatoriale ale lui Moammar Gaddafi în Libia (din 1969!), Ali Abdallah
Saleh în Yemen, Bashir al-Asad în Siria (din 2000), ţări în care mişcările contestatare sunt tot mai active,
de la proteste de stradă reprimate violent (Siria, Yemen, Bahrayn) până la războiul intern (Libia), unde
unele state occidentale 1 SUA, sub umbrela NATO, invocată neconvingător, au intervenit militar (naval şi
aerian), pentru protejarea populaţiei civile măcelărită de trupele înarmate ale lui M. Gaddafi şi ale fiilor
săi. Ce se va întâmpla în Maroc, Iordania sau Arabia Saudită, în condiţiile în care febra arabă antidictatorială şi pro-democratică este puternic contagioasă şi rapid transmisibilă?
Sinteza orientalistică a prof. univ. Nadia Anghelescu este completată cu un tabel cronologic al
istoriei arabilor (sec. IX î.Hr.- 2000)- (pp. 415-426) şi cu o bibliografie selectivă a subiecn1lui (pp. 427442), cu peste 220 de titluri, între care şi contribuţiile unor orientalişti-arabişti români. Din păcate, lipseşte
indicele (toponimie, hidronimic, antroponimic, livresc) specific subiectului tratat în cele peste 400 de pagini,
care ar fi permis o rapidă şi eficientă consultare a volumului, tipărit dealtfel în condiţii grafice bune. În
concluzie, o sinteză necesară, scrisă atât pentru specialiştii arabişti, cât şi pentru cei interesaţi de Orientul
arab islamic, carte care poate fi citită cu alti ochi şi cu altă atitudine, în contextul evoluţiilor politice şi
geo-strategice din Africa de Nord şi Asia de Vest arabe în desfăşurare în 2011. Lumea arabă poate oferi,
la 10 ani de la atentatele teroriste din SUA din 2001, foarte mari şi complexe surprize!

_..,. Mihai Maxim, Brăila 1711. Noi documente otomane, Editura Istros, Brăila, 2011, 121 p.
Cronologia evenimentelor este relativ simplă.
În perioada aprilie-iulie 1711 s-a derulat aventura moldavă a aliaţilor antiotomani Petru I cel Mare
al Rusiei şi Dimitrie Cantemir al Ţării Moldovei. Deşi ţelurile politico-militare ale acţiunii au fost justificate, totuşi socotelile de la Moscova-Luck/Luţk-Iaşi nu au coincis cu realităţile concrete de pe malurile
Prutului inferior. Colaboratori antiotomani prin tratatul de alianţă de la Luck/Luţc, semnat la 13/24 aprilie
1711, încercuiţi şi înfrânţi Ia Stănileşti pe Prut (18-22 iulie 1711 ), ocupanţi ai cetăţii otomane Brăila pentru
doar două zile (15-17 iulie 1711), victorie locală, de palmares, umiliţi prin tratatul de pace de la Vadu Huşilor,
Petru I şi Dimitrie Cantemir s-au retras în Rusia, colaborând în diferite domenii şi după 1711. Ruşinea
moldavă a lui Petru 1 a determinat o atitudine propagandistică de contracarare: cancelarul Golovkin a ordonat publicarea în limba germană a broşurii cu jurnalul expediţiei rusa-române de la Prut, destinată guvernelor Iandurilor germane şi a ţărilor nordice, din coaliţia anti-suedezo-otomană, prin care dorea să explice
eşecul şi să atenueze impresia deplorabilă după înfrângerea de la Stănileşti şi pacea de Ia V adu Huşilor.
Tricentenarul evenimentelor din 1711, prin care cetatea Brăila a devenit cunoscută în Europa centrală-vestică, fiind singura reuşită tactică a ruşilor în campania militară antiotomană din acel an, a determinat reacţia istoriografică pozitivă a Muzeului Judeţean Brăila: 2 volume comemorative, complementare
tematic, semnate de turcologul Mihai Maxim şi de medievistul Ionel Cândea, lansate de Editura Istros,
singura editură muzeală din România.
Primul volum, Brăila 17 Il. Noi documente otomane, Editura Istros, Brăila, 20 Il, 121 p., semnat
de turcologul Mihai Maxim, originar din Vomiceni-Botoşani, este o istorie tematică a Brăilei otomane în
perioada 1538-1711-1718, redactată pe baza documentelor otomane inedite din Arhiva Otomană din Istanbul a Preşedenfiei Consiliului de Miniştri al Republicii Turcia (Tiirkiye Ciimhiiriyeti Başbakonhk Osmanlt
Arşivi, abreviat: BOA), fondul Cancelaria Marelui Vezirat (Băb-t Asă.fi Divăn-1 Hiimăylin Ka/emi, abreviat
A.DVN). Lucrarea este alcătuită din: Cuvânt-Înainte, partea 1, partea a 11-a, Încheiere,fotocopiile docuwww.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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mentelor otomane, ilustraţii ale unor obiecte din metal şi izvoare lapidice de la Muzeul Judetean Brăila.
În partea I (Brăila otomană la cumpăna secolelor XVII-XVIII, pp. 11-64), universitarul bucureş
tean Mihai Maxim, fost director al Institutului Cultural Român "Dimitrie Cantemir" din Istanbul (20052011), cu rang de ministru-consilier, a prezentat tematic secvente din istoria otomană a Brăilei între mijlocul
secolului XVI-171 1, pe baza interpretării critice a documentelor otomane specifice din fondul arhivistic
anterior amintit (pp. 13-20): Kaza-ua Brăilei în sistemul administrativ-militar otoman (pp. 21 -26), Muhajizii
şi nazîrii de Brăila la finele secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea (pp. 27-36), Kadiii de Ibrail
în epoca lui Constantin Brâncoveanu şi Dimitrie Cantemir (pp. 37-50), Cetatea Brăilei (Kale-i Ibriiil)(pp. 51 -58), Aspecte economico:financiare şi sociale (pp. 59-64).
Partea a II-a lămureşte locul şi rolul cetăţii Brăila în cadrul campaniei de Ia Prut (1711 ): Brăila în
contextul desfăşurării campaniei de la Prut (pp. 67-78); Brăila şi invazia .,ghiaurilor moscoviţi" (Moslwv
keferesi istilăs1), în lumina documentelor Cancelariei Divanului Imperial (A.D VN)-(pp. 79-86); Alte implicaţii ale campaniei de la Prut în spaţiul dunărean (pp. 87-97). În Încheiere, turcologul Mihai Maxim a
precizat că a elaborat prima micro-monografie consacrată Brăilei otomane bazată aproape exclusiv pe documente arhivistice otomane inedite, care lucrare a împins înainte în mod semnificativ imaginea istoriografică a cetătii-port dunărene în deceniile riverane bomei cronologice 1700. Fotocopii lizibile ale unor
documente otomane utilizate în lucrare, potential utilizabile şi în activităţile practice la paleografia otomană
(pp. 101-1 10) şifotografii ale unor piese muzeale de la Muzeul Brăilei întregesc structura noii contribuţii
turcologice a prof. univ. Mihai Maxim. Lipsesc, totuşi, un rezumat într-o limbă de circulatie internaţională şi
un indice tematic.

_.,.Ionel Cândea,

Brăila

1711. Documente şi studii, Editura Istros,

Brăila,

20 Il, 252 p

Al doilea volum, Brăila 1711. Documente şi studii, Editura Istros, Brăila, 201 1, 252 p., a fost elaborat
de prof. Ionel Cândea, în colaborare cu Radu Ştefănescu, pentru traducerea textelor germane. Lucrarea
cuprinde două părţi: în prima, autorul a publicat textele a două din manuscrisele Rapoartelor Golovkin
(pp. 2-95) şi a broşurii cu acelaşi continut, tipărită la Berlin, în septembrie 1711, difuzată ulterior în Europa central-vestică (pp. 96-112), despre evenimentele poli tico-militare ale războiului ruso/moldo-otoman
(din 1711 ), între 30 mai 1 1O iunie-17/28 iulie 1711. Editia este bilingvă, cu textul în limba germană şi cu
traducerea paralelă în româneşte.
Partea a doua grupează 10 articole edite ale autorului, organizate în patru unităti tematice. In prima,
Asediu/ Brăilei din 1711, I. Cândea analizează Două puncte de vedere contemporane despre tema amintită
(pp. 115-122). In a doua, Cetatea Brăilei între secolele XVI-XIX. autorul prezintă tematic principalele
coordonate ale evolutiei cetătii otomane lbrăil: A fost Brăila cetate înainte de 1538? (Nu, doar începând cu
ocupatia otomană, a conchis I. Cândea)- (pp. 123-148); Aspecte din viaţa spirituală in cetatea Brăila
(1538- 1828) - (pp. 149-166); Cetatea şi oraşul Brăila in relatări ale călătorilor străini (secolele XVIIIXIX) - partea 1 şi II (pp. 167-186); Vechile planuri ale cetăţii şi oraşului Brăila (/. Johann von Vermatti,
1 790) - (pp. 187-204). În a treia, Mitropolia Proilaviei, prof. I. Cândea identifică locatia bisericii mitropolitane a Proilaviei din Brăila otomană, între secolul XVII- 1842 1 1846 (pp. 205-214) şi oferă noi informatii despre amintita eparhie (pp. 215-227). În a patra, Mănăstirea Măxineni, istoricul brăilean a analizat două documente emise de cancelaria lui Constantin Brâncoveanu pentru amintitul lăcaş relogios, în
decembrie 1694 şi, respectiv, în aprilie 1708 (pp. 229-252). Volumul nu cuprinde rezumatul în limbă stră
ină şi nici indice tematic.
Două volume foarte utile despre Kale-i Ibriiil, din două perspective şi din două institutii arhivistice
diferite: prima, otomană de la Istanbul; a doua, creştină ortodoxă de la Moscova. Două noi şi valoroase
contributii istoriografice osmanistice despre istoria unei kaza-le otomane de la nordul Dunării inferioare,
între secolele XVI-XIX. Drumul este deschis! Calea este trasată! Dorim noi eforturi şi cercetări multi-sectoriale, noi contributii turcologice care să detalieze în continuare caracterul complex al relatiilor românootomane în evul mediu!

_.,.. Dumitrescu Doru, Manea Mihai, Popescu Mirela, Culegere de surse istorice, voi. 1,
Antichitatea. Lumea Medievală, voi. II, Lumea modernă. Lumea contemporană, Editura Nomina,
Bucureşti, 2011,240 + 391 p.
În Cuvânt înainte, autorii au precizat că amintita culegere de izvoare şi fragmente de lucrări istoriografice este destinată uzului profesional al elevilor, studentilor, cadrelor didactice, persoanelor interesate de cunoaşterea trecutului. Izvoarele istorice reunile în culegere aparţin diverselor categorii de surse
istorice: arheologice, epigrafice, cronistice, literare, epistolare, descrieri de călătorie, diplomatice, de presă,
testamentare, parlamentare. La acestea se adaugă fragmente reprezentative selectate din diverse lucrări
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istoriografice, juridice, filosofice, religioase, culturale, militare etc. reprezentative, elaborate începând cu
secolul VIII î.Hr. şi până astăzi. Sursele istorice (izvoare şi opere specifice) sunt folosite zilnic la lecţii şi
autorii explică principalele coordonate ale unei activităţi didactice reuşite: proiectarea, alegerea sursei
istorice adecvate, interpretarea şi integrarea acesteia în demersul instructiv-educativ, evaluare şi 1 sau auto-evaluare punctuală, fixarea cunoştinţelor (voi. I, pp. 7-14).
Sursele istorice sunt grupate tematic după schema clasică, arhicunoscută: epoci istorice, statul, societatea, oamenii, relaţiile inter-personale şi 1 sau inter-statale, cultura, civilizaţia unei perioade istorice, în
formulele: Lumea antică, Lumea medievală, Lumea modernă, Lumea contemporană. Fiecare sursă istorică
include: un scurt preambul cu sumare lămuriri despre izvorul istoric şi subiectul de referinţă; sursa istorică
propriu-zisă, prezentată integral sau fragmentar; sugestii metodologice de utilizare la lecţii; teme, evaluări, activităţi suplimentare, proiecte etc. Voi. I include surse istorice referitoare la epoca antică (95 de
cazuri) şi la epoca medievală (39 de cazuri), începând cu Biblia, Geneza 1 Facerea, I, 1-31 şi terminând
cu relatarea cuceririi Constantinopolului de către otomani (în 1453), preluată din Istoria turca-bizantină
a lui Ducas, ediţia Vasile Grecu. Deja se observă o influenţă a periodizării occidentale, în care starşitul
epocii medievale ar coincide cu dispariţia Imperiului Bizantin de pe harta politică a Europei de Sud-Est.
Argumente şi periodizări discutabile istoriografic, dar acceptate tacit didactico-metodologic.
Voi. II, Lumea modernă. Lumea contemporană (li O surse), debutează cu un comentariu al domniei împăratului Maximilian 1 de Habsburg ( 1486-1519) şi sfârşeşte cu observaţiile la Apelul de la Beijing
(1995). Numărul mai mare de surse istorice ale voi. II, 226 faţă de 134 ale voi. 1, se explică prin: accesibilitatea surselor istorice, numărul superior al faptelor istorice moderne şi contemporane avute în vedere,
mediatizarea mult mai intensă a acestora, orizontul mediatic mult mai vast, comparativ cu epocile antică
şi medie. Ambele volume includ la sfârşit bibliografia lucrărilor 1 contribuţii lor-sursă utilizate. Trebuie să
atrag atenţia totuşi asupra unor discrepanţe între sursa precizată în text şi cea din bibliografie: un singur
exemplu: la p. 17 este amintită Biblia, ediţia 1968, iar în Bibliografie cea din 1921. Deci, care ediţie a
Căr{ii Sjinte a fost utilizată: cea din 1921 sau din 1968'? Apoi, o ci tare greşită: ,,Facerea, BOR, 1968"!!!
Cărţile Vechiului Testament nu au apărut în fascicole, ci într-un corpus unitar! Lipseşte necesarul indice
antroponimic, geografic etc., care ar fi uşurat foarte mult utilizarea lucrării de către elevi şi studenţi.
În concluzie, un corpus de surse istorice util, practic, utilizabil pentru elevi, studenţi, profesori,
persoanele interesate de istorie, cu sentimentul naţional încă activ şi energic. Lucrare utilizabilă, evident,
pentru studiul istoriei universale cât şi pentru trecutul românesc. Trebuie subliniat, în încheiere, că autorii
sunt datori moral cu un corpus de surse istorice pentru studiul istoriei românilor, epocile antică. medie,
modernă, contemporană.

Sursele istorice prezentate în paragrafele anterioare sunt completate cu altele, publicate de curând.
Astfel, în lunile august-septembrie 2011 principalele periodice istorice de polularizare au inclus noi contribuţii tematice în cadrul dosarelor: "70 de ani de la trecerea Prutului (1941-2011)" şi "Ion Antonescu
şi Războiul din Est (1941-1944)". Astfel, Historia, XI, nr. 1161 august 2011, prezintă condiţiile în care
s-a desfăşurat ,,Evacuarea Legaţiei sovietice din Bucureşti", după începutul Operaţiunii Barbarossa (pp.
40-43), pe baza documentelor din Arhiva Istorică a MAE al României antonesciene. În continuare, Dragoş
Carciga explică de ce au fost antrenaţi «Preoţii militari români in" Cruciada impotriva bolşevismului"));
pentru a oferi consultanţă şi servicii religioase, pentru a întări moralul trupelor şi de a propaga legitimitatea "Războiului sfânt" românesc împotriva sovietismului stalinist cotropitor al provinciilor nord-estice
moldoveneşti (pp. 44-49). Florentina Ţone a prezentat secvenţe ale războiului românesc antisovietic prin
ochii ofiţerului genist Vladimir K. Kiriţescu (pp. 50-55). Tot la o carte de memorii (Molotov Remembers.
Inside Kremlin Politics, Ivan R. Dee Publishing House, Chicago III., USA, 1993, 438 p.) a apelat şi
Michael Nicholas Blaga pentru a prezenta "Cum ne-a luat Molotov Bucovina şi Ţinutul Herţa ", în vara
fierbinte a anului 1940, veritabil casus belli pentru români, începând cu 22 iunie 1941 (pp. 66-68).
Nr. următor al Historiei, XI, 117 1 septembrie 2011, include consideraţiile lui Adrian Cioroianu
despre o provocare incitantă: "Mannerheim-Antonescu: asemănări de carieră, diferenţe de destin" (pp.
12-14). Pe de altă parte, Florentina Ţone a alcătuit un grupaj foto-documentar despre "Răniţii care se
întorc acasă" din războiul din Răsărit (pp. 42-47), completat cu câteva scrisori emoţionante, tragice, ale
soldaţi lor români de pe frontul anti-sovietic trimise familiilor din România (pp. 50-55). Dragoş Carciga a
prezentat cartea lui Jean Lopez şi Lasha Otkhmezuri, Grandoarea şi mizeria Armatei Roşii. Mărturii inedite. 1941-1945, Edit. Seuil, Paris, 2011, care a demitizat armata sovietică, prezentând-o exact aşa cum a
fost în perioada 1941-1945, inclusiv pe teritoriul României, august 1944-iunie 1945 (pp. 48-49). "Dosarul
Odessa", din Historia, XI, nr. 118 1 octombrie 2011, conţine mai multe file şi prezintă diverse problemeabordări: cauzele cuceririi Odessei (autor: Manuel Stănescu, pp. 12-17), mărturii despre atacarea oraşului
(selectate de Florentina Ţone, pp. 18-19), bilanţul uman, tragic totuşi prin cifre, al cuceririi localităţii (realizat de Ioan 1. Scafeş, pp. 20-23), un foto-reportaj de la Odessa (pp. 26-29), apărarea oraşului de către
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(pp. 30-33), aruncarea în aer de către geniştii ruşi a clădirii Comandamentului militar român de la
Odessa (prezentare de Igor Niculcea, pp. 34-37), evacuarea localităţii de către ruşi (pp. 38-39), mandatul
lui Gherman Pântea ca primar al Odessei (prezentat de Igor Caşu, pp. 40-43).
Un alt periodic de popularizare a istoriei, cunoscutul Magazin Istoric, a inclus în paginile sale diverse contribuţii circumscrise temelor enumerate la începutul acestei prezentări. Astfel, în nr. 8 (533)-august
20 Il, Ioan Bolovan şi Sorina Paula Bolovan, .. Căutând dreptate prin arhive", au prezentat eforturile
autorităţilor antonesciene de realipire a Transilvaniei de Nord-Est la România şi de anulare a hotărârilor
samavolnice ale Diktatului de la Viena (30 august 1940), derulate în perioada 1940-1942 (pp. 53-56). Nicolae Mareşa prezentat principalele coordonate spaţio-temporale ale ,.Acţiunii Continentale": medierile
poloneze pentru înlesnirea ieşirii României din războiul anti-sovietic, cu acordul tacit al mareşalului Ion
Antonescu (1943-1944)- (în nr. 8 (533)- august 2011, pp. 12-15; nr. 9 (534)- septembrie 20ll, Bucureşti,
pp. 47-51). Comandor dr. Marian Moşneagu a descris <Prima şi ultima luptă a distrugătornlui ,.Moskva''>.
răspunzând la întrebarea incitantă: .. Cine a scufundat distrugătorul?"- o mină marină din barajul de protecţie al portului Constanta (pp. 36-40). La aceste contribuţii tematice se mai adaugă şi altele: Petre Ţurlea,
Regele Mihai şi Mareşalul Antonescu [1940-1944-1946], Editura SemnE, Bucureşti, 2011, 447 p.; Ion
Constantin, Gherman Pântea, între mit şi realitate, Editura Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 2010, 384 p.;
Grigore Gafencu, Preliminaires de la Guerre a/'Est, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2011, 591 p.
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Steliana BĂLTUŢĂ

MASCA- UNIVERS ANTROPOLOGie (EMILIA PAVEL)
A apărut un nou volum - studiu etnografic, Masca - univers antropologie, al binecunoscutei etnografe Emilia Pavel, care a profesat la Muzeul Etnografic Iaşi, începând de la 1 iulie
1951, ca şefă de secţie. Până în anul 2007 a publicat un număr de 1O cărţi de mare valoare ştiin
ţifică referitoare la zona Iaşi, inclusiv a Moldovei, participând la cercetări pe Valea Bistriţei şi în
Clisura Dunării, a mai publicat şi o serie de studii de specialitate în Revista de Etnografie şi Folclor (,, Sumanele moldoveneşti", în 1965), în Studii şi Cercetări de Istoria Artei, Bucureşti ("Capra de stuf', 1965); în Revista Muzeelor, în Anuarele Muzeelor. Ultimul studiu, apărut în 2011,
se referă la un obiect etnografic, masca, element care are un puternic impact psihologic asupra
publicului, o puternică încărcătură spirituală. Tipărită la Princeps Edit Iaşi, lucrarea cu textul în
limba română este tradusă integral în limbile franceză şi engleză de catre Dr. în filosofie, Doina
Balan. Autoarea volumului, Emilia Pavel, multumeşte Directorului Editurii, Filomena Corbu şi
Domnului Daniel Corbu pentru efortul depus în totalitate, pentru apariţia acestei cărţi. Este o
lucrare unică de acest fel în România, este o lucrare de referinţă pentru spiritualitatea populară,
pentru spiritualitatea civilizaţiilor din Europa, din Africa şi din America.
În prefata la carte, profesor Petru Ursache precizează: "Nici o altă formă a culturii populare nu este atât de complexă, diversificată, vie, antrenantă în dinamizarea lumii văzutelor şi nevă
zutelor, ca masca populară, constituită din grupuri profesionale sau în alaiuri nesfiirşite, de totalitatea cosmică. Atunci când masca îşi face apariţia în zona satului şi la sorocul ştiut, păstoml
coboară în grabă de pe plai, gospodaml îşi lasă plugul pe brazdă, femeia îşi uită furca pe grindă, să-i iasă în întâmpinare. Pe timpuri venea de departe şi aducea mesaje de importanţă vitală
pentru fiecare, privind starea vremii, creşterea recoltelor, viaţa de familie; sau venea şi mai de departe, de la moşi-strămoşi şi din timpuri totemice prilejuri de întâlniri "reale" şi posibile în momentele faste ale anului, între cei "de dincolo" şi cei "de dincoace".
Emilia Pavel a cercetat cu un profesionalism desăvârşit, şi a studiat, de asemenea, şi
măştile altor civilizaţii pentru analize comparative referitoare la rolul măştii în diferite culturi,
la semnificaţii, simboluri şi identitate. Lucrarea amplă, care cuprinde 504 pagini, documentată
şi cu un bogat material bibliografic, este structurată în capitole cu trimitere la subiectul abordat:
"Capra de stuf', "Descântece, strigături şi urări în jocurile cu măşti de anul nou", "Măşti preistorice descoperite pe teritoriul României"; Eugen Comşa: "Figurine cu măşti din cultura Vinca,
din sud-vestul României şi semnificaţia lor"; Teodor T. Burada: "Imagine şi identitate; Rolul
măştii în diferite culturi"; "Expoziţie organizată la Muzeul Galeriilor de Istorie Culturală, Universitatea din Los Angeles, California, Il aprilie - 3 iunie 1972"; "Măştile indienilor nord-americani"; "Măşti mexicane", "Măşti africane" şi o Postfaţă a distinsului profesor cercetător Iordan
Datcu.
Cu prilejul Expoziţiei organizate la Muzeul Galeriilor de Istorie Culturală, Universitatea
din Los Angeles, California în 1972, Directorul Universităţii P.P. Delougaz preciza: " În circumstanţe normale, masca este un instrument de interacţiune socială, irnplicând atât aspecte obiş
nuite, cât şi neobişnuite la nivelul fiinţei. Masca poate transforma un individ într-un agent al
controlului social direct, cum este capelanul de la indienii Tarahu- mască din Mexic, sau poate
contribui, aşa cum credeau egiptenii, la o supravieţuire indiferentă a persoanei luată individual.
Extrem de rar, măştile sunt izolate de oameni". Cu prilejul aceluiaşi moment, în cadrul expoziţiei, distinsul director continua: "De exemplu, măştile de carnaval elveţiene şi austriece au două
funcţii: acela de a conduce spiritele morţilor din sat şi de a asigura continuitatea desfăşurării
vieţii fără probleme".
În capitolul "Jocuri cu măşti la români şi la alte popoare", autoarea Emilia Pavel ne face
cunoscut începutul preocupării pentru acest reper al spiritualităţii omeneşti, citând şi o afirmaţie a
lui Pierre Francastel, care este atât de sugestivă: "Măştile sunt arhivele unui popor care ignowww.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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rând scrisul, n-a putut să-şi inregistreze istoria in biblioteci ( ... ). Societatea măştilor rămâne
Cartea inţelepciunii popoarelor". "Studiul măştilor de Anul Nou, spune autoarea, a fost o preocupare a noastră din perioada organizării Muzeului Moldovei din laşi, încât la inaugurarea la
16 februarie 1958, la tema "Obiceiuri" au fost expuse alaiurile cu măşti din satul Popeşti- zona
Iaşi. Măştile din acest sat reprezintă o sinteză a tuturor măştilor din Podişul Central Moldovenesc,
zona Iaşi". Continuând cercetarea pe acest segment al artei populare, bibliografia publicată de
Emilia Pavel la acea dată, "a orientat etnomuzicologii Ana şi Arthur Briglieb de la Universitatea din Los Angeles, California să se deplaseze în România, în Ajunul Anului Nou 1972, pentru
a studia jocurile cu măşti". Cei doi cercetători au şi cumparat o mască de moşneag, cu pene, pe
care au dus-o şi au expus-o în Muzeul Universităţii din Los Angeles, California, păstrând şi
semnificaţia pe care au aflat-o de la săteni şi de la etnograful Emilia Pavel. "Jocurile cu măşti
de Anul Nou sunt obiceiuri arhaice cu origini în îndepărtatele rituri agrare şi pastorale, neolitice şi traco-getice, rituri care au evoluat şi s-au dezvoltat simultan cu riturile funerare şi cultul
moşilor-strămoşi".

Imagini ale măştilor de Anul Nou, capra, urs, bou, s-au găsit prima oară pe cahla de cerade interior din secolul al XVI-lea, descoperită la laşi în 1961 şi care, în prezent,
se află la Muzeul de Istorie al Moldovei. Acestea sunt doar câteva trimiteri către bogăţia de informaţii referitoare la jocurile cu măşti, la textele alcătuite care însoţesc alai urile, la frumuseţea
artistică şi cromatică a diferitelor măşti, la o arhivă cu adevarat vie a comunităţilor săteşti.
În postfaţa la noul volum etnografic al Emiliei Pavel, Iordan Datcu apreciază că: "În
imagini de o mare expresivitate, cu o tematică diversă, satul romanesc, construcţii populare (biserici, case), ţesutul cu toate uslensilele folosite de acest meşteşug, ţesături de pânză (ştergare,
năfrămi, feţe de masă ş.a.), lăicere şi scoarţe, o parte din ele prezentate celor, portul popular, cu
semnificative depăşiri ale arealului moldovenesc, cum sunt imaginile de port popular din Muntenia, Oltenia şi Banal, jocurile cu măşti din Moldova încheie volumul". O astfel de lucrare de
sinteză care să facă referire la măştile preistorice descoperite pe teritoriul României este unică
şi originală şi, nu întâmplător, distinsul cercetător Iordan Datcu afirmă în Postfaţa pe care o
semnează: "Mi-am exprimat şi în altfel admiraţia pentru opera doamnei Emilia Pavel, alegând
pentru coperta lucrării mele, Dicţionarul etnologilor români (2006), imaginea unei scoarţe
populare din colecţia Muzeului Etnografic al Moldovei, prinsă de autoarea acestui album, a că
rui apariţie o salut cu mare satisfacţie intelectuală, ca pe o operă de artă".
mică ornamentală

LE MASQUE- UNIVERS ANTHROPOLOGIQUE (EMILIA PAVEL)
Un nouveau volume signe par Madame Emilia Pavel, la bien connue ethnographe de Iaşi,
est paru a la Maison d'edition Princeps Edith de Iaşi. C'est une etude sur le masque comme objet
ethnographique, ayant un fort impact psychologique et une forte charge spirituelle. L'etude est
traduite integralement en fran~ţais et en anglais par le docteur en philosophie, Doina Balan.
C'est une etude unique en Roumanie, ouvrage de reference pour la spiritualite populaire roumaine, celle des civilisations de 1'Europe, de 1'Afrique et de 1' Asie. La preface de 1'ouvrage est
signee par le professeur Petru Ursache, qui met en evidence l'importance du masque pour le peuple
roumain. «Quand le masque fait son apparition dans l'aire de la campagne, le berger descend
des pâturages, le fermier laisse de cote sa charrue, la femme paysanne oublie sa quenouille pour
l'accueiliiD>. Emilia Pavel a fait aussi des recherches tres professionnelles sur les masques d'autres
civilisations, pour des analyses comparatives sur leur role, les significations, les symboles et
l'identite. Le masque lie d'ici-bas a l'au-dela, Ies vivants aux ancetres.
L'ouvrage est structure en chapitres, qui renvoient au sujet aborde: <<La Chevre de roseam>, <dncantations, vers satiriques et vreux dans les jeux de la rete du Nouve! An», «Masques
prehistoriques decouverts sur le territoire de la Roumanie>>; Eugen Comşa: «Les figurines aux
masques dans la culture Vinca, au sud-ouest de la Roumanie et leurs significations», Teodor
Burada: «lmage et identite; le role du masque dans les divers cultures». L'exposition organisee
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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au Musee des Galleries d'Histoire Culturelle, Universite de Los Angeles, Califomie Il avril 3 juin 1972, «Les masques des indiens nord-americains» ; «Masques de Mexique»; «Masques
africaines»; Postface, signee Iordan Datcu. Le masque apparait a 1'interieur de ces chapitres
comme «instrument d'interaction sociale» ayant deux fonctions: conduire les esprits des morts
du village et assurer la continuite de la vie, sans problemes. (P.P. Delougaz).
Dans le chapitre <deux aux masques chez les Roumains et chez les autres peuples», les
masques apparaissent comme «les archives d ' un peuple qui ignore l'ecriture et ne peut pas
enregistrer son histoire dans les bibliotheques». L'i nteret de l'a uteur pour les masques remonte
a l'inauguration du Musee de la Moldavie de laşi en 1958. Ă cette occasion on a expose des
masques du village de Popeşti - laşi. Les masques y exposes ont attire l'attention des ethnomusicologues americains Ana et Arthur Briglieb de l'Universite de Los Angeles. Ils se sont
deplaces en Roumanie, a la veille du Nou vei An 1972 pour y etudier les jeux aux masques. A
cette occasion Emilia Pavel a accentue l'anciennete de cette coutume qui remonte aux rites
agricoles et pastorales du neolithique des trac-Getes, des rites qui ont evolue simultanement
aux rites funeraires et au culte des ancetres.
Le volume s'acheve avec des images d'une grande expressivite du village roumain ,
avec ses constructions populaires (eglises, maisons), ses tissues (serviettes, echarpes, nappes
etc.), ses costumes populaire etc. L'ouvrage reste unique et original parce que c'est un ouvrage
de synthese sur les masques prehistoriques decouverts sur le territoire de la Roumanie. C'est
pour cela que le chercheur Iordan Datcu salue dans la postface l'apparition du livre comme «un
chefd'ceuvre de l'art».
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IN MEMORIAM

GABRIELA- ZIZI COROLIUC (17.IX.1942 - 15. 11.2011)
MUZEOGRAF, O VIAŢĂ ŞI B LÂND Ă DIRECTOARE
Cu un fi zic - mică ş i bondoacă echilibrat, ca şi al comportamentului şi al minţii , Zizi, cum bună parte dintre colegi i ne adresam, a
activat întreaga viaţă în muzeu, fiind cea mai veche, cu state în fostul
Muzeu Raional Boto şa ni , devenit, unnare a noii configuraţii administrativ - teritoriale a ţării , din 1968, Muzeul Jud eţea n Boto şa ni . Vechiul
sediu al Muzeului , situat în Ca lea Naţională a cedat locul altuia, celui
actual, din strada Unirii (cândva, clădirea fiind Prefectura judeţului
B oto şa ni - 191 3 şi deceniile urm ă toare). Aşa că, la clădire nou ă,
pe rspectivă nouă . O pe rs pect iv ă care însemna orga ni zarea unui Muzeu
de Istorie a judeţului Botoşani, pe un fundament mu zeistic modern şi
care avea să fie finalizată la 3 decembrie 1977.
De la vechiul Muzeu Raional ve ni seră aici , la noul aşeză m â nt ,
Gabriela - Zizi Coroliuc (născută Gheorghiu), muzeograful Alexandru
Ple şca, de la Secţia de Artă şi două supraveghetoare. Şi la treabă! Sub
conducerea directorului, arheolog Paul Şadurschi. Proiectul noului Muzeu
de Istorie organizat în sediul actual , firesc, a urmat câteva canoane necesare: cercetarea şi documentarea,
conceperea tematicii , pregătirea materialelor expoziţionale în vederea eta l ă rii , execuţia amenajării spaţii
lor ex po z iţiei de bază, prin colaborarea cu I.S . " Decorativa" Bucureşti , resta urarea unor piese susceptibil e
să fie incluse în expoziţia de bază, relaţia de consultare 1 colaborare cu institute de cercetare, arhive,
biblioteci, muzee, colecţionari , orientarea ach i z iţi ei ş i donaţ iei , prioritar pentru acoperirea expoz iţi onal ă a
tematicii muze ului.
În acest context, Gabriela - Zizi Coroliuc s-a integrat activităţii muzeografi ce, cu ex peri enţa ş i
profesionalismul său, făcând ec hip ă cu o mai tâ nără co le gă, Olimpia Grigorescu, întru prezentarea expoz iţi o n a l ă a Boto şa nilor Ev ului Mediu Românesc.
Re/deschiderea Muzeului Jud eţea n Botoşani - Secţia Istorie, în 1977, a însemnat un act de presti giu pentru viaţa c ultura lă a Botoşani lor, un succes al muzeografiei român eş ti - din acest punct de vedere,
o răs pl ată şi pentru efortul lui lulian Antonescu, director al Directiei Muzeelor din Mini sterul Culturii ,
mereu prezent la Botoşani , văzut ca unul dintr'ai no ştri -, Gabriela - Zizi Coroliuc regăs indu- se, de drept,
între fărarii acestui act.
Botoşăneancă fiind, cu drag de oameni şi locuri , cuno scătoare a acestei lumi , a atras prin firea sa,
pe mulţi concetăţeni către muzeu, nu doar ca vizitatori ci şi ca donatori de obiecte ş i documente, vestigii
ale unor vremuri apuse. Cu o conduită morală, cu bune maniere, discretă şi ospitalieră, prezenţa sa i-a făcut să
treacă pragul muze ului pe mulţi spec i a li ş ti , cercet ăto ri , muzeografi , profesori de la laş i ş i Bucureşti , din
ţară ş i stră in ătate. Cu un zâmbet, cu o vo rbă bună, aidoma unei gazde care se re spectă , i-a făc ut prieteni ai
muzeului nostru, i-a făcut să -i mai treacă pragul, la sesiunile şt iinţifice , la expoz iţiil e iniţiate . Nu întâmplător se făcuse u şo r îndrăgită , distinsul ş i regretatu l lulian Antonescu gratulând-o cu drăgălaşul termen " să r
m ă lu ţa"- aluzie la tizicul ei, dar ş i la calitatea sănn ă luţe l or moldovene şti , fragede şi gustoase. Nici vorbă de
s upăra re!

Scurt timp, a fost ş i director al Muzeului Jud e ţea n Botoşa ni. A ales-o colectivul, democratic. A
condus cu blândeţe, în spiritul re l aţ iil or armonioase între colegi, cu o excepţ i e, asupra căreia ne pern1item
să nu insistăm , cel puţin deocamdată. Oricum, de aici i s-a tras o amărăc iun e a sufletu lui , chinuitoare, care
a marcat-o, g răb indu-i pensionarea, stăruind ş i după acest moment.
Gabriela - Zizi Coroliuc a publicat câteva studii ş i articole axate pe istoria Botoşani lor medievali,
tezaure monetare, documente, cercetări arheologice, cu predilecţie în an uaru l Muzeului Judeţean Botoşani , Hierasus. Cu un cuvenit omagiu, Gabriela-Zizi Coroliuc rămâne o figură lum inoasă a muzeografiei
botoşănene. Dintre lu c răr il e pub li cate de Gabriela - Zi zi Coroliuc am intesc:
-" Tezaurul f eudal descoperit/a Zlătunoaia - Lunea, judetul Bo toşani (sec. XV-XVI)". H, l, pp. 353-359;
-" Tezaurul feudal de la Stăuceni-Bo toşani (sec. XV-X VI) ", H, Il , pp. 267-27 1;
- ,P odoabe medievale din secolele XVII-XVIII În colec{ia Muzeului Judetean Botoşan i", H, IV, pp. 99-1 03 ;
- "Două documente semnate de Ion Creangă, În colee(ia Muzeului de Istorie Botoşani ", !-/, 1, pp. 497-501.
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