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CUVÂ NT ÎNAINTE

Numărul Xl/2012 al AMS - Botoşani cuprinde şase secţiuni tematice, care acoperă
istoria românilor în general, şi a zonei Dorohoi-Botoşani în particular, din antichitate până la
mijlocul secolului al XX-lea.
Prima secţiune, intitulată generic: Istorie veche şi arheologie, include contribuţii refe
ritoare la zona Botoşanilor şi a Moldovei din preistorie până în secolele IV-V d.Hr. Ea cuprin
de un număr de trei contribuţii, toate inedite. Astfel, articolul semnat de Maria Diaconescu
permite cunoaşterea câtorva Aspecte legate de practicile magica-religioase din aşezarea
eneolitică descoperită la Vorniceni Pod Ibăneasa" în judeţul Botoşani. Un denar emis pentru
"
julia Titi, o raritate numismatică, este subiectul articolului semnat de colecţionarii botoşă
neni Coriolan Chiricheş şi Mihai Cornaci, în vreme ce Daniel Ciucălău relevă în materialul
său Legătura Între ofrandele de carne din mormintele culturii Sântana de Mureş şi miturile
germanice.
A doua secţiune

cuprinde 3 materiale legate de Istoria medievală a românilor pre
cum şi de istoria unor localităţi botoşănene, Bucecea, în acelaşi cadru cronologic. Î n cadrul
primei categorii, Mihai Maxim publică trei documente inedite de la Începutul domniei lui
Mihai Viteazul, iar Sighişoara medievală şi modernă ca muzeu În aer liber (partea a 11-a, pri
ma parte fiind editată în numărul precedent AMS, X/2011) este prezentată într-un amplu
material de către Andrei-Liviu Prodan. O analiză interesantă asupra evoluţiei localităţii
Bucecea din judeţul Botoşani, de la primele documente cunoscute până spre finele secolului
al XVIII-lea, este realizată de către lulian- Cătălin Nechifor.
Secţiunea a treia, care înlobează 6 materiale referitoare la Istoria modernă a româ
nilor, este deschisă de Alexandru Pînzar care, prin analiza minuţioasă a informaţiilor oferite
de un Catastih de spovedanii, ne relevă interesante date despre viaţa religioasă, situaţia so
cială şi demografică a unui sat din Ţara Loviştei, de la începutul secolului al XIX-lea. A doua
contribuţie semnată, cu acribia-i recunoscută, de Dan Prodan, pune în evidenţă bibliografia
se/ectivă a orientalisticii-turcologiei româneşti dintre a doua jumătate a secolului XIX - lea şi
jumătatea secolului următor. Al treilea studiu este o incitantă analiză asupra etapelor de
început a liberalismului românesc, realizată de către Gheorghe - Florin Ştirbăţ, în articolul
Marea formaţiune liberală 1 876-1878, după cum la fel de captivantă este şi introspecţia
realizată de către Gică Manole asupra personalităţii şi contribuţiei lui Titu Maiorescu (Titu
Maioerescu-omul politic) la conturarea şi fundamentarea conservatorismului junimist româ
nesc. Sergiu Balanovici publică un document privind Războiul pentru Independenţa României
(1 877-1878), iar Gheorghe Median prezintă principalele aspecte ale construcţiei Palatului
de justiţie din Botoşani.
Secţiunea a IV-a

este rezervată materialelor referitoare la Istoria contemporană,
contribuţiile incluse aici tratând, temporal, aspecte din această perioadă referitoare la per
sonalităţi, oraşe, evenimente, monumente de arhitectură. Din punct de vedere spaţial,
contribuţiile acoperă zona Europei şi, în particular, a României.
Secţiunea este onorată de istoricul şi genealogistul Ştefan S. Gorovei care, prin docu
mentele publicate, aduce la cunoştinţa cititorului intensa corespondenţă dintre doi intelectu
ali marcanţi ai primei jumătăţi a veacului XX: fălticeneanul Artur Gorovei şi dorohoianul
Dumitru Furtună. În acelaşi registru al rememorărilor se înscriu şi studiile semnate de Gh.
Florescu - care tratează importanţa documentară a Memoriilor lui Nicolae Iorga - şi Lore
dana Mirea care punctează percepţia istoricului de origine botoşăneană asupra Brăilei şi
Galaţiului dinepocile medie şi modernă. Amintirea savantului este prezentă tangenţial şi în
articolul muzeografului Steliana Băltuţă, care urmăreşte destinul casei "Mana/achi Iorga"-
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sediu al Muzeului Etnografic Botoşani ÎnCre anii 1 989-2007. Perioada celor două războaie
mondiale, a vinei şi responsabilităţii Germaniei în declanşarea lor, constiutuie subiectul unui

captivant articol semnat de către Bogdan Caranfilov. Ana Florescu semnalează în articolul
său patrimoniul cu tematică eminesciană a Secţiei de Artă a Muzeului Judeţean Botoşani, iar
Paul - Narcis Vieru, semnatarul penultimului articol al acestei secţiuni, realizează un istoric
al cercetărilor asupra utilizării apelor în spaţiul cuprins între Carpaţi şi Prut.
Ultimele două secţiuni ale volumul de faţă sunt destinate Notelor bibliografice
(Secţiunea a V-a), ce cuprind intervenţii ale istoricului Gheorghe 1. Florescu şi prof. d-r Dan
Prodan, precum şi Evocări/ar (Secţiunea a VI-a) unor personalităţi ale culturii locale (Fila
ret Aprotosoaie, 1 920-2012) şi naţionale (Petru Remus Troteanu, 1885-1 957), semnatari ai
articolelor fiind Ionel Bejenaru şi Maria Di.aconescu.
Volumul Xl/2012 al AMS include, de asemenea, un Cuvânt înainte (Eduard SETNIC},
lista abrevierilor utilizate, a colaboratorilor şi cuprinsul în limbi străine, alcătuite de Dan
Prodan. Paternitatea şi responsabilitatea ipotezelor, afirmaţiilor, concluziilor etc. din con
tribuţiile incluse în AMS, XI/2012 revine, conform Art. 206 C.P., exclusiv autorilor acestora.
Imperfecţiunile tehnice ale prezentului tom sunt asumate integral de către cei doi redactori
coordonatori. Aceştia mulţumesc încă o dată autorilor contribuţiilor pentru amabilitatea şi
disponibilitatea de a fi participat Ia alcătuirea prezentului volum. Redactorii responsabili
lansează, şi cu această ocazie, invitaţia adresată cercetătorilor interesaţi să contribuie cu
studiile lor la alcătuirea numărului viitor, XII, 2013, al periodicului de specialitate al Mu
zeului Judeţean Botoşani.
Eduard SETNIC
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SECŢIUNEA I
ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE

Maria DIACONESCU
ASPECTE ALE UNOR PRACTICI MAGICO - RELIGIOASE Î N AŞEZAREA
CUCUTENIANĂ DE LA VORNICENI, POD I BĂNEASA, JUD. BOTOŞANI

Fără îndoială că purtătorii culturii Cucuteni sunt realizatorii unor opere de artă incon
testabile, însă cronica vieţii lor este incompletă fără analiza aspectelor ce ţin de spiritualitate,
dezvoltarea socială, evidenţiate de multe descoperiri arheologice. Cercetarea pluridiscipli
nară a diferitelor staţiuni îmbogăţeşte datele arheologice cu cele mai concludente puncte de
reper ce pot conduce la reconstituirea trăsăturilor fundamentale ale societăţii cucuteniene, a
structurilor economice, a vieţii sociale, cu formele sale de manifestare, ce reflectă concepţiile
despre viaţă şi moarte, univers, perpetuarea şi evoluţia tradiţiilor - aspecte a diverselor ma
nifestări a diferenţierilor sociale. De o ate·nţie sporită în ultima vreme, în cadrul cercetărilor
arheologice se bucură manifestările magica - religioase, ce pot întregi imaginea tradiţiilor,
transformărilor sociale, culturale ca proces dinamic, permanent1.
În acest ansamblu de preocupări se înscriu şi cercetările de la Vorniceni, Pod lbăneasa,
staţiune deosebit de complexă, bogată în :resturi de locuire şi manifestări magica - religioase
specifice acestei culturi. Primele cercetări de suprafaţă au fost făcute de Aristotel Crâşmaru2.
Aşezarea de la Vorniceni - Pod lbăneasa se găseşte în zona central nordică a judeţului
Botoşani, în aşa numita formaţiune geografică Câmpia Jijiei Superioare3, la egală distanţă
(10 km) de cunoscutele staţiuni Corlăteni şi Drăguşeni. Situ! a fost localizat la cea. 3 km est
de satul Vorniceni, pe dreapta şoselei Săveni - Dorohoi, pe valea râului lbăneasa, în
apropierea podului ce o traversează. Aşezarea este de tip jos, înconjurată de jur - împrejur
de dealuri înalte ca într-o cetate. Î n cadrul cercetărilor au fost dezvelite 17 construcţii şi 47
de gropi menajere şi de cult. Aşezarea cucuteniană de aici e cunoscută în literatura de
specialitate datorită valorii şi diversităţii materialelor descoperite, încadrate în faza A-8 1 a
culturii. Cercetările cu caracter de salvare s-au desfăşurat în cadrul a şapte campanii de
cercetare, între anii 2001 - 2010, evidenţiind complexitatea acestei civilizaţii, aducând date
noi referitoare la manifestările magica -- religioase ale populaţiei cucuteniene, la evoluţia
culturii Cucuteni în general. Evidenţierea aspectelor de natură spirituală pentru comunită
ţile preistorice, în condiţiile în care unele din manifestările cultice nu au lăsat urme materiale
palpabile, este destul de dificilă şi comportă unele riscuri. Un studiu comparativ al gropilor
din acest sit au pus în evidenţă necesitatea stabilirii naturii şi funcţiei gropilor, permiţându
ne într-o anume măsură reconstituirea paleoetnografică a locuirilor neolitice. Cercetarea
atentă a conţinutului gropilor, a modului de dispunere a diverselor materiale, a calităţii
acestora, conservarea diferenţiată a materialelor aflate în studiu (vase, unelte, oase, mobilier
funerar), ne-au permis stabilirea diferenţiată a structurii acestora. Acest complex de mani
festări magica - religioase cuprind o gamă întreagă de formule ce privesc uneori întreaga
comunitate sau doar un anumit grup: complexe de cult, gropi de fundaţii a aşezării sau a
1 N. Ursulescu, ,.Dovezi ale unei simbolistici a numerelor in cultura Precucuteni", în MA, XXII, 2001, Piatra Neamt. pp.
5 1-69; idem, ,,Spiritual şi material În viaţa preistorică şi În concepţiile arheo/ogiei preistorice", în Carpica, XXXIII,
2004, Bacău, pp. 5 - 9; D. Monah, ,.Organizarea socială, religia şi arta În epoca nea - eneo/itică", în Istoria romtlnilor,
voi. 1, Bucureşti, 2001, pp. 169 - 209; A. Frîncu:.easa, ,.Complexe de cult descoperite in aşezările Precucuteni şi
Cucuteni (cu privire specială asupra gropi/ar de cult)", în Carpica, XXXV, 2006, pp. 23 - 38.
2 A. Crîşmaru, ,.Contribuţii la cunoaşterea neo/iticului din Împrejurimile Săveni/or, ljud. Botoşani)", în SCIV, XXI, 2,
tomul 2 1, 1970, Bucureşti, pp. 268 - 279.
J V. Bacăuanu, Ctlmpia Moldovei (studiu geomorfologic), Bucureşti, 1968, pp. 273 - 275.
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unei locuinţe, gropi rituale sau cu caracter de cult, depuneri rituale (vase de ceramică, obiec
te de piatră, unelte de os, corn, statuete). Astfel de gropi sau chiar vetre care se presupune a
fi avut o funcţie cultică au fost întâlnite începând din Precucuteni şi până în ultima fază a
culturii Cucuteni. Cercetarea antropologică s-a dovedit a fi de cea mai mare importanţă în
cazul acestor complexe care altfel pot fi uşor încadrate în categoria gropilor menajere.
Depuneri rituale de ofrande

O situaţie interesantă este cea legată de depunerea unor obiecte, vase, a craniilor de
bovidee, în care formula depunerii este mai mult sau mai puţin complexă. Un prim exemplu
îl constituie Complexul nr. 1, descoperit în apropiere de locuinţa 5 (fig.1/1), pe lungimea SV,
carou) 24, la aceeaşi adâncime cu locuinţa, la - 0,65 m.
În Complexull s-au aflat un vas întreg, oarecum tronconic cu prag interior (fig. 1/2),
având în el jumătatea inferioară a unei statuete feminine incizate (fig. 1/3). Alături de vas s
au găsit fragmente ceramice ale unui vas suport şi ale unui vas binoclu. Sub complexul cu
figurină s-au găsit fragmente de platformă, cărbuni, oase calcinate, două cranii şi coarne de
bas primigenius4, maxilar şi coaste de bovidee, unele calcinate. Toate acestea sugerează o
practică de cult, resturile menajere (oasele de animale, cenuşa, cărbunele) indicând ritualuri
ce implicau consumarea lor ritualică în cadrul unor manifestări magica - religioase5, ce au în
centru un personaj simbol, " taurul", personificare a principiului masculin în mai multe cul
turi din neo - eneolitic, în cultura Starcevo - Criş6, în cultura Cucuteni la Traian Dealul Fân
tânilor7, Poduri - Dealul Ghindaru8, grupul Gura Baciului9• Bucraniile erau folosite în scop
cultic - în mod special cele de bosprimigenius, mult mai impunătoare, dar mai rare, ce repre
zentau în viziunea comunităţilor preistorice principiul primordial masculin, evidenţiind
forţa telurică. Viaţa spirituală cunoaşte valenţe superioare faţă de perioada anterioară şi
prin apariţia construcţiilor tip sanctuar. Manifestările magica - religioase din acel timp sunt
deplin explicabile într-o societate în care unul dintre principalele segmente economice îl
constituie chiar creşterea animalelor. O confirmare a importanţei prezenţei bovideelor în
viaţa acestor comunităţi o constituie şi modelarea sub forma statuetelor, sub cea a proto
melor sau sub forma unor statui monumentale ca cele de la Parţa, din cultura Banatului10•
Groapa 25 întruneşte de asemenea datele unei gropi de ofrandă, dar şi pe aceea de
groapă de fundare sau refundare a aşezării, datorită conţinutului şi a poziţiei sale centrale în
cadrul aşezării. Descoperită alături de L 11, în S VIII între metrii 46 - 48,50 m, a ajuns la
adâncimea de -2,10 m. Depunerile din groapă ar putea aminti activităţi legate de un
eveniment, un festin, sugerat mai ales de oasele din groapă şi de prezenţa a două bucranii de
bovidee: unul cu coarne, iar celălalt cu coarnele tăiate de la bază, un craniu de ovină, oase de
porc. S-au mai găsit fragmente ceramice, din care s-au putut întregi vase mari şi medii, frag
mente ale unui vas rectangular, 17 statuete antropomorfe, ceramică tip Cucuteni C, unelte de
silex, multe fragmente ceramice de la vase suport, castroane, capace, vas crater, fragmente
de la o strachină ornamentată cu canelură şi pictură tricromă, un topor, chirpic, cărbune,
cenuşă. Interpretăm conţinutul gropii ca fiind de ofrandă în cadrul unor manifestări magica -

4 Determinare făcută de S. Haimovici.
5 E. Comsa, Neoliticul pe teritoriul României - consideraţii, Bucureşti, 1987.

6 D. Berciu, Contribuţii la problemele neoliticului În Romania, În lumina noilor cercetări, Bucureşti, 1961, p. 346.
7 H. Dumitrescu, Vladimir Dumitrescu, .Săpăturile de la Traian-Dealul Fântânilor", în Materiale, 6, 1959, Bucureşti, p. 173;
8 D. Monah et alii, .. Poduri, corn. Poduri, jud. Bacău ", în CCA, Campania 2003, 2004; D. Monah, Plastica antropomorfă
a culturii Cucuteni·Tripolie, Piatra Neamţ, 1997; idem, .,Practici rituale fn vremea culturii Cucuteni ", în Teologie şi
Viaţă. Revista de gândire şi spiritualitate, s.n. an III, 1993; ldem, .,Organizarea socială, religia şi arta În epoca neo eneolitică'; în Istoria românilor, voi. 1, Bucureşti, 2001, pp. 169 - 209.
9 M. N ica, ..Grădinile, o nouă aşezare a neoliticului timpuriu din S-E Olteniei ", în AO, s. n. 1, 1 981, Craiova.
10 Gh. Lazarovici, FI. Draşovean, Z. Maxim, Parţa. Monografie arheologică, voi. 1, Timişoara, pp. 286-287 .
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religioase legate de acelaşi cult al taurului11• Repetarea unor ..scene" cu cranii de bovidee şi
în alte complexe din aşezare în contexte bine individualizate nu pot fi interpretate altfel de
cât ca o componentă a unei simbolistici, expresie a sacralităţii. Î n acelaşi timp, groapa 25 are
caracteristicile unei gropi de fundaţie - situaţie întâlnită şi la Drăguşeni12. Pe lângă acest gen
de artefacte ce dau caracterul de ofrandă, sunt şi obiecte de această dată cu aspect utilitar, ce
pot deveni componente ale unor complexe de cult ce implicau ritualuri cu încărcătură
magică, accentul mutându-se din sfera materială, situaţie care se petrece şi în sens invers
sau având dublu aspect - atât utilitar cât şi spirituaJ13. Aici putem aminti vasele care, prin
formă şi decor, subliniază anumite idei religioase - vasele antropomorfe, vasele suport, cele
rectangulare şi topoarele, produsele metalurgice, utilizate în dese rânduri ca piese votive.
Groapa 34 s-a aflat în apropiere de L 13 şi L 15. Alături de un bogat material ceramic,
ce aparţine unei game diverse de vase, s-au găsit patru râşniţe de piatră, patru figurine an
tropomorfe, un toporaş de marnă, un fragment de castron ornamentat cu un corn modelat
plastic ce ar putea sugera coarnele de consacraţie şi care, prin simbolistica lor, pot avea
semnificaţii cultice apropiate de bucraniu. La baza gropii, intr-un strat de cenuşă, la
adâncimea de - 1, 70 m s-a găsit un vas de uz comun cu pereţii groşi, o amforetă şi o strachină
capac cu fundul profilat, iar pe un pat de lut galben era aşezat un craniu de bovideu cu
coarnele tăiate, un corn de berbec, un corn de cerb, un corn de căprior, două oase mari de
bovideu. Este evident că tot conţinutul acestui complex închis indică o groapă de ofrandă
rituală, un bothros în care cele mai importante obiecte se aflau chiar la fundul gropii coarnele de la cele trei animale diferite, craniu de bovideu şi cele trei vase aflate în imediata
apropiere ce indică poziţia rituală a pieselor. Coarnele celor trei animale diferite ca specie ar
putea fi legate de magia vânătorii, asociate cu unele ritualuri agrare ce fac trimitere la
misterul naşterii, morţii şi renaşterii", identificate în ritmurile vegetaţiei, anotimpurilort4.
"
Cenuşa, craniul din acest bothros pot face referire la purificarea prin foc. Astfel de complexe
au fost interpretate de arheologi atât pentru Precucutenits, Cucuteni16, dar şi în alte culturi
contemporane din neo - eneolitic (Starcevo - Criş, Hamangia, Gumelniţa, Cultura Banatului),
drept manifestări ale unor rituri de fundare sau refundare a aşezării, unde depunerile de
obiecte sau părţi de obiecte, materiale, vase, răşniţe, ş. a., cele mai multe cu caracter simbolic
indică un asemenea scop sau unul apropiat, ce au legatură cu vechi rituri agrare, cu referire
Ia " misterul naşterii, morţii şi renaşterii''17 asimilate ritmurilor vegetaţiei. Piesele aflate in
astfel de complexe credem că au rolul de a sugera altarul dedicat cultului taurului şi are
semnificaţii legate de fecunditate, fertilitate, de protejare a turmelor, holdelor.
Groapa 20, am inclus-o de asemenea în categoria celor de ofrandă. A fost descoperită
în S Vll l, între metrii 11 - 14, Ia adâncimea de - 0,70 - 1, 20 m. A avut un inventar18 destul de
bogat, în care s-au aflat în afară de fragmente ceramice de la vase pictate şi de uz gospodăresc,
silex, cochilii de melci, oase, cenuşă, cărbune, statuete antropomorfe, o figurină zoomorfă, un
topor, pietre, unelte de os şi corn, chirpic de la locuinţe dezafectate. La baza gropii se afla un
M. Ciută, Începuturile neo/iticului timpuriu fn spaţiul intracarpatic transilvănean, Alba Iulia 2005, pp. 100 - 101; H.
Durnitrescu, VI. Durnitrescu, ,.Săpăturile de la Traian Dealul Fântanilor", în Materiale 6, 1959, Bucureşti, p. 173.
12 Silvia Marinescu - Bâlcu, Al. Bolorney, Drăguşeni. A Cucutenian Community, Bucureşti-Tubingen, 2000, p. 38.
u N. Ursulescu, ,.Spiritual şi material În viaţa preistorica şi În concepţiile arheo/ogiei preistorice", în Carpica, XXXIII,
Bacău, 2004, p. 7.
1< M. Eliade, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, Bucureşti, 1981, p. 42.
1 s 1. Mareş, C-tin E. Ursu, B. P. Niculică, ,.Un complexe archeologique de la cu/ture Precucuteni",în ltinera in prehistoria
- Studia in honorem magistri N. Ursu/escu quinto et sexagesimo anno, laşi, 2009, p. 92; D. Boghian et alii, 0 locuinţă
Cucuteni B de la Feteşti-La Schit, jud. Suceava", în MA, XXIII, 2004, p. 229.
16 M. Petrescu - Dîrnboviţa et alii, Truşeşti, monografie arheologică, Bucureşti - l aşi, 1999, p. 202; VI. Durnitrescu et
alii, Hăbăşeşti, monografie arheologică, Bucureşti, 1954, p. 168; Şt. Cucoş, .,Complexe rituale cucuteniene de la
Ghelăieşti, jud. Neamţ", în SC/VA, 44, 1993, 1, pp. 68 - 78; S. Hairnovici, ,,Studiul materialului paleofaunistic găsit În
groapa nr. 7 din aşezarea cucuteniană de la Dumeşti, jud. Vaslui", în AMM, IX, 1987 - 1989, pp. 83 - 89.
17 M. Eliade, Istoria crediţe/or şi ideilor religioase, Bucureşti, 1981, p. 42.
1a A. Niţu, Şt. Cucoş, D. Monah, Ghelăieşti, ,,Siipăturile din 1 969 În aşezarea cucuteniană Nedeia", în MA, 1971, p. 59.
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castron întreg, cu umăr rotund, aşezat cu gura în jos.
Î n locuinţa 11 (fig.1/4), lângă vatra rectangulară cu ramă s-a găsit o statuetă antro
pomorfă feminină (fig. 1/6) şi un vas binoclu (fig. 1/5), ambele întregi. Aceste obiecte este
de presupus că făceau parte din recuzita cultică. Situaţii de acest gen s-au întâlnit la Lozna19,
Poduri - Dealul Ghindaruzo.
Gropi de funda re a construcţiilor

Aceste gropi sunt legate de construirea caselor, de refacerea lor, reamenajarea podelei,
construirea vetrelor şi s-au aflat de cele mai multe ori sub platforma locuinţei, între lipiturile
podinei locuinţei, sub vatră sau cuptor. In cadrul culturii Cucuteni sunt numeroase astfel de
gropi: la Tîrgu-Bereşti21, Drăguşeni22, Traian - Dealul Fîntînilor23, Poduri24, Ghelăieşti,
Feteştizs, Ariuşd26, I nventarul acestora este format preponderent din vase întregi sau între
gibile. Aceeaşi situaţie s-a întâlnit şi la Vorniceni. Beneficiarul acestor este depuneri este
identificat în mod direct, construcţia aflată deasupra, sau în imediata apropiere, fie că este
vorba de locuinţă sau vatră/cuptor, amenajare cultică.
Sub vatra cuptorului aflat în colţul de S - V a locuinţei 6 s-a găsit o cupă mare pictată
cu roşu pe fond alb, dintr-o pastă foarte fină, arsă uniform.
Î n capătul de S - E al locuinţei 15 (fig. 2/8), car. C, la - 0,75 m sub podina construcţiei
groasă de cea 10 - 20 cm, arsă la roşu, s-au găsit câteva obiecte depuse ritual: o bucată de
chirpic dreptunghiulară, cu dimensiuni prestabilite de 19x16 cm, gros de 3,5 cm, străpunsă
pieziş în centru de un ţăruş, o râşniţă, un capac-străchinuţă, un nucleu de silex cenuşiu, un
fragment ceramic gros pe care se găseau cărbuni şi cenuşă. Sub capac şi sub chirpicul rec
tangular se aflau trei bucăţi de ocru galben, albiate pe una din feţe (fig. 2/9). Acest inventar
divers constituie un indiciu asupra importanţei care se dă ritului de fundare, a ofrandelor
utilizate. Ocru!, un tip de rocă moale, de culoare galbenă sau roşie (când conţine oxizi de
fier), a fost utilizat în preistorie ca simbol al focului şi substitut al sângelui.
L 16 Sub podina locuinţei 16 (fig. 2/10), într-un spaţiu anume rezervat, în zona cen
tral - estică, car. 9fc, la adâncimea de - 0,80 m. s-a găsit un vas mare, bitronconic, de cea 50
cm înălţime, şi tot atâta lăţime, fără gură, aşezat vertical în pământ galben, adâncit special
pentru asigurarea stabilităţii vasului (fig. 2/1 1). Vasul era crăpat datorită greutăţii podinei
de deasupra, bucăţile au alunecat puţin unele peste altele. Pereţii interiori ai vasului aveau o
culoare maro - grena, ce s-a şters la spălare. Lângă vas s-au observat urme de ardere, cenuşă,
cărbuni, urmare a unei acţiuni ce i-a fost dedicată, sau poate legată de arderea construcţiei.
Anterior construirii L 16, sub podină, în capătul de N - V, a fost descoperită Groapa 38, între
- 0,90 - 1,40. De menţionat faptul că L 16 s-a găsit la adâncimea de -0,35 m taluz sudic şi 0,80 m taluz nordic. Pământul de umplutură a Gropii 38 se succede în straturi: lentile de ce
nuşă cu cărbune, arsură, pământ galben , caolin, nisip murdar. Interesant este şi conţinutul
acesteia: patru râşniţe bune, un pahar întreg cu gura în jos pictat cu alb pe fondul ciocolatiu
(fig. 2/1 2), fragmente de castron, două vase globulare ce s-au întregit, fragmente de capace,
chirpic de la construcţii dezafectate, un percutor, un bulgăre de var, o bucată de lut amorfă,
19

P. Şadurschi, .Aşezarea eneo/itică din turbăria de la Lozna ljud. Botoşani)", în MCA, XV, 1983, p. 90.

2 0 D. Monah şi colab., ,.Săpăturile arheologice din te/1-u/ cucutenian Dealul Ghindaru, com. Poduri, judeţul Bacău", în

CA, V, 1982, p. 10; D. Monah, Plastica antropomorfă a culturii Cucuteni - Tripo/ie, Piatra Neamţ, 1997, pp. 31, 36-37.

21 1. T.Dragomir, ,.Săpături/e arheologice de la 71rgu - Bereşti'', în Danubius, l, 1967, Galaţi, p. 43.
22 S. Marinesc-Bîlcu, Al. Bolomey, Drăguşeni. A Cucutenian Community, Bucureşti, 2000, p. 38.
23 H. Dumitrescu, VI. Dumitrescu, ..Şantierul arheologic Traian", în Materiale, V, 1959, pp. 169, 172, 1 73; idem,
..Şantierul arheologic Traian ", în Materiale, IX, 1970, p. 40.
24 D. Monah et alii, ..Poduri, com. Poduri, jud. Bacău", în CCA, campania 2001, 2002, p. 244; idem, op. cit., 2004, pp. 242-244.
25 D. Boghian, et a !ii, .. 0 locuinţă Cucuteni B de la Feteşti - La Schit, jud. Suceava", în MA, XXIII, 2004, p. 229.
26 A. Laszlo, Some data on hause - building techniques and fondation rites in Ariuşd - Cucuteni cu/ture, în SAA, VII,

2000, Iaşi, p. 249.
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groasă, dar arsă cu amprente de degete.
L 17 Sub nivelul L 17, la -0,50 m, în capătul de N al construcţiei s-a găsit un vas bi
tronconic tip amforă, fragmentată, fără gură. Asemeni vasului mare din L 16, amfora avea pe
interior aceeaşi culoare maro-grena, ce s-a şters la spălat, dată probabil de conţinutul vasului
(posibil sânge).
Gropi de cult cu fragmente osteologice umane

Unul din aspectele ce continuă să trezească interesul specialiştilor este cel legat de
descoperirea de oase umane în aşezările cucuteniene, fie că acestea au apărut în strat27, sau
în complexe închise, înhumări sub podeaua locuinţei ce pot fi interpretate ca o practică
rituală de sacrificiu, de fundare a construcţiilorza.
Oasele umane oferă o viziune nouă asupra spaţiului sacru-profan, domestic, funerar, a
legăturii dintre vii şi morţi, fizică şi/sau simbolică în utilizarea spaţiului. Cercetarea pluridis
ciplinară poate găsi răspunsuri multor probleme ce-şi aşteaptă răspuns29. I nterpretarea
oaselor fragmentare ca simbolizând întregul G.pars pro toto'J, alegerea unei anumite părţi
anatomice pentru calităţile întruchipate este semnificativă pentru alegerea sa şi nu al altui
segment scheletic. Indiferent de semnificaţiile care au stat la baza acestor depuneri, anumite
caracteristici (contexte, asocieri de materiale similare, repetarea acestor caracteristici în
complexe şi aşezări diferite nu se pot explica prin hazard ci prin caracterul practicilor fune
rare30. În orice caz, aşa cum se prezintă resturile osteologice umane descoperite în aşezările
culturii Cucuteni, putem presupune o anumită selecţie a indivizilor sau a anumitor părţi
anatomice ale unor indivizi supuşi unor practici funerare, depunerile arătând că acest lucru
s-a făcut după anumite criterii31. Descoperirea de oase umane aduc în discuţie existenţa
unui cult al craniului, antropofagiei, canibalismului, a sacrificiilor umane, practica manipu
lării rituale de oase umane. O caracteristică a gropilor ce conţin resturi osteologice umane
este prezenţa cenuşii, cărbunilor, ceea ce indică o acţiune ce implica utilizarea focului. Com
plexele de cult, ce sunt definite de arheologi ca fiind gropi rituale sau gropi cu caracter de
cult, au drept atribut calitatea .,excepţională " a inventarului, ofrande reprezentate de obiecte
casnice sau de cult, părţi de oase sau schelet. În afara faptului că între manifestările legate de
sacru şi profan nu există demarcaţii tranşante, acestea întrepătrunzându-se, formele de ex
presie se înnoiesc permanent, pentru că există schimbări în modul de gândire, în mentalitatea
acestor oameni preistorici. Î nsă nu toate depunerile furnizează elementele necesare înţeleC. Mantu, D. Botezatu, B. Kromer, ,.Un mormânt dublu de inhumaţie din aşezarea cucuteniană de la Scânteia ljud.
Iaşi)", în AMN, 31, 1994, pp. 90-92.
2s H. Dumitrescu, .. O descoperire în legătură cu ritul de Înmormântare În cuprinsul ceramicii pictate Cucuteni-Tripolie", în
SCIV, 1954, 3-4, pp. 399- 425; H. Dumitrescu, VI. Dumitrescu, ,.Şantierul arheologic Traian ", în Materiale, V, pp. 192 193; Al. Bolomey, ,.Noi descoperiri de oase umane Într-o aşezarea cucuteniană ", în CAMNI, Vl,1983, pp.159-173; C.
Matasă, Frumuşica, vi/Jage prehistorique a ceramique peinte dans la Moldavie du Nord, Bucureşti, 1946, p. 43, pl. IV;
V. P. Batariuc, D. Boteza tu, .. Vne possible inhumation cucutenienne trouve a Mihoveni-Cahla Morii (dep. De Suceava}",
în SAA, X-XI, 2004-2005, pp. 2 1-30.
29 Lipsa unor resturi osteologice umane din unele aşezări cucuteniene din întreaga arie de evoluţie culturală se da
torează în bună măsură şi unei cercetări incomplete, prelevării şi analizei de cele mai multe ori într-o proporţie
redusă a materialului osteologie recoltat, a numărului insuficient de antropologi, a incapacităţii arheologilor de a
identifica pe teren fragmentele disparate de oase umane, spre deosebire de fragmentele craniene ce sunt mai uşor
reconoscibile. Toate acestea contribuie la menţinerea unui procent redus de resturi osteologice umane. diferit de
cel real. Dacă această situaţie ar fi corijată, credem că s-ar produce schimbări importante în distribuirea procentua
lă a tipurilor de descoperiri de oase umane.Cercetarea arheologică pluridisciplinară rămâne un deziderat deşi unele
domenii (analize C 14, analize AND fosil, analize de microscopie electronică) sunt domenii esenţiale în cercetarea
modernă, fără a mai aminti de idea constituirii unor baze de date.
3o ) . Chapman, Fragmentation in Archaeology People, places and broken objecty, New York, 2000, p. 269.
31 Sergiu C-tin Enea, Elemente de arheologie funerară În spaţiul carpato-danubian. Neolitic şi eneolitic, Cluj - Napoca,
2011, p. 102; Douglas W. Bailey, ,.On the Absence of Burial Ritual in Cucuteni-Tripo/ie Communities ", în Scripta prae
historica. Miscelanea in honorem nonagenarii magistri M. Petrescu-Dîmboviţa oblata, laşi, 2005, pp. 329-339.
27
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gerii vieţii spirituale a comunităţilor cucuteniene cu aspectele sale complexe.
Cei peste 135 de indivizi umani prezumaţi din aria culturii Cucuteni arată caracterul
clar al depunerii intenţionate de oase umane şi impune tratarea acestor descoperiri drept
unele cu caracter funerar. Numărul acestor resturi osteologice diferă de la o fază la alta,
între acestea cel mai mic procent găsindu-se în faza A-B, motivat şi de faptul că pentru
această fază s-au făcut cele mai puţine cercetări arheologice, cele mai importante fiind cele
de la Traian-Dealul Fântânilorlz _ La Vorniceni, în diferite complexe arheologice, au fost
descoperite 12 resturi osteologice umane.
Groapa A-B era situată în imediata vecinătate a LB, capătul de S-E al acesteia şi este
una dintre cele mai mari din aşezarea Pod lbăneasa. LB s-a găsit la adâncimea de 0,40 - 0,55
m, a fost o construcţie remarcabilă prin suprafaţă şi prin importanţa sa în cadrul aşezării.
Groapa a fost surprinsă la adâncimea de 0,60 - 1,10 m şi a avut diametru! de 5 m. Materialul
gropii este foarte divers: fragmente ceramice de la amfore, castroane, vase binoclu, vase
globulare, vase cu umăr dublu, pahare, străchini, vase canelate şi pictate, vase suport, melci,
oase, scoici, statuete antropomorfe, unelte de silex şi os. Fundul gropii era căptuşit cu lut
amestecat cu pigmenţi roşii şi bruni, cenuşă, cărbuni, nisip. După conţinut şi poziţionare
aceasta poate intra în categoria celor de fundare a aşezării sau locuinţei. Caracterul ritual
este dat de sumarul excepţional ce-i aparţine. Aici, pe lângă obiectele ce au constituit bogatul
inventar al gropii s-au aflat: un radius stâng, deteriorat la epifiză, spart neregulat, lung de 25
cm, în baza căruia s-a apreciat talia individului considerându-se că aparţine unui bărbat de
peste 1,70 m înălţime, un individ de talie înaltă, de vârstă matură; patru vertebre din care
două dorsale, cu excrescenţe ce indică afecţiuni ale coloanei (ciocuri) şi două !om bare, cele
patru oase sunt părţi scheletice în conexiune anatomică, aparţin ca aspect unei persoane de
peste 60 de ani; un fragment din omoplatul stâng, partea superioară, rupt neregulat ce
aparţinea unui individ de vârstă matură; un fragment de calotă craniană, individ matur,
pierdută din păcate înaintea de a i se face analiza33. Aceste resturi osteologice pot aparţine
unor indivizi diferiţi, ceea ce poate sugera că e vorba de un mormânt dublu sau multiplu.
Groapa 31 bis a fost descoperită lângă locuinţa 13 (fig. 1/7) în capătul estic al S 13,
între metrii 1 - 1,40, la adâncimea de -0,60 - 0,80 m. Locuinţa 13 cu o suprafaţă de cea 30
mp a fost descoperită la adâncimea de -0,40 m, taluz nordic, -0,35 taluz estic (zona gropii 31
bis) şi -0,60 m taluz sudic. Groapa rotundă, cu fundul albiat, cu diametru! de doar 0,40m, s-a
aflat lângă L13. Depunerea s-a făcut în groapa săpată superficial în raport cu suprafaţa de
călcare a vremii, probabil din cauza conţinutului său sau existenţei unui ritual aparte. Dato
rită dimensiunilor sale atât de reduse cât şi a conţinutului sărac, groapa 31 bis ar fi putut
trece neobservată dacă nu ar fi avut un inventar pe care l-am identificat ca fiind de excepţie.
Î n groapă s-au găsit trei oase de la mână ale unui individ adult: un metacarpian 3, un meta
carpian 5 şi falanga 4 randul proximaJ34. Alături de acestea s-au găsit o bucată de ocru de
formă precisă, rectangulară, fragmente ceramice de la două vase mici: de la un vas suport
miniatura!, de la o străchinuţă mică, pictată exterior cu cercuri cu punct în mijloc, cu negru
pe fond alb, nisip ales şi spălat. Delimitarea gropii în partea superioară s-a făcut cu ajutorul a
11 pietre cu diametru! de cea 7 - 10 cm. După cum se cunoaşte, în cadrul Culturii Cucuteni
nu sunt descoperiri similare în care oasele mâinii să constituie simbolul utilizat în ritual. S
au găsit însă în cadrul Culturii Gumelniţa (remarcabilă prin diversitatea practicilor funerare)
la Borduşani - Popina în L 20, trei fragmente de la mână (un metacarpian, o falangă 1 şi o
falangă 2)35. Î n toate religiile un rol important îl joacă simbolul, acesta introducând-ul pe om
3 2 H. Dumitrescu, VI. Dumitrescu, Şantierul arheologic Traian", în Materiale, V, 1959, p. 1 5 7-185; idem, ,.Şantierul
arheologic Traian", în Materiale, IX, 1970, pp. 38 75; H. Dumitrescu, .,Decouvertes concernant un rite funeraire
magique dans /'aire de la civilisation la ceramique peinte du type Cucuteni- Tripolje", în Dacia, N.S. 1, 1957, pp. 107-116.
33 Determinările au fost facute de S. Haimovici.
34 Determinarea simplă a fost făcută de D-na G. Miu de Ia Institutul de Antropologie Iaşi, căreia îi mulţumim pe acestă cale.
35 A.C. Bălteanu, Archaeological Researches at Borduşani - Popină (lalomiţa comity), Preliminary report 1 993 - 1 994,
în CA, 10, 1997; Anthropology, în S. Marinescu - Bîlcu et alii, pp.93 - 95 .
..
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în domeniul sacrului. Credem că cele două vase mici din groapa 31 trebuie privite ca obiecte
ce sunt în legătură cu ritul de trecere. Sacralizarea acestui mormânt s-a făcut prin separarea
sa de restul spaţiului, prin depunerile ritualice enumerate. Odată cu sacralizarea mormân
tului se practicau probabil ritualuri care ţineau de cultul strămoşilor, de ritul de trecere.
Î ntre riturile şi ritualurile funerare un loc important îl ocupa alegerea locului unde era
amplasat mormântul. tipul de mormânt, forma gropii. Inventarul funerar din groapa 31 bis
demonstrează grija pentru pregătirea defunctului pentru călătoria spre o altă lume, credinţa
în nemurirea sufletului. Depunerea acestor oase însoţite de cele două vase miniaturale,
sparte ritual, nisipul spălat şi depus, delimitarea gropii cu cele 11 pietre şi bucata de ocru
galben arată în mod clar că acest context ritualic a fost construit şi că obiectele au fost depuse
intenţionat în acest complex închis. Aşezarea acestor resturi osteologice umane în imediata
apropiere a locuinţei 13 presupune faptul că mortul era un membru al familiei şi această
poziţionare sugerează existenţa unui cult al morţilor, unui cult al strămoşilor. Nu este lipsit
de interes alegerea mâinii ca parte anatomică ce putem presupune că a aparţinut unui anu
me individ selectat, supus practicii funerare după anumite criterii. Î n toate religiile această
parte a corpului uman apare frecvent în simbolistică. Mâna poate avea mai multe semnificaţii
(fie negative, fie pozitive), în sensul gesturilor de implorare, invocare, de apucare, de respin
gere, este expresia puterii suverane care stăpâneşte, ocroteşte. Aceasta poate transmite un
mesaj religios cu valoare de sacru colectiv. Deloc întâmplătoare este prezenţa aerului utilizat
din paleolitic până în epoca bronzului în scopuri diverse: pictură, ritual. în morminte ca simbol
al focului purificator şi substitut al sângelui. Î n neoliticul românesc sunt puţine descoperiri
de ocru în morminte36. Fără îndoială că şi cele 11 pietre reprezintă altceva decât ele însele,
îndeplinind o funcţie magică de .. paznic" al depozitului mortuar asigurându-i inviolabilitatea.
Cu siguranţă şi grămăjoara de nisip a fost depusă simbolic, calitatea acestui nisip curăţat şi
spălat ieşind în evidentă. Conţinutul relativ redus al inventarului funerar este alcătuit din
obiecte care au rolul de a vorbi prin simbolistica lor. Deosebirile de ritual constatate în cadrul
culturii Cucuteni, între care şi acest exemplu de la Vorniceni al Gropii 31, indică faptul că o
anume situaţie impune practicarea unor rituri funerare diferite, deci în plan suprastructural
continuă transformările sociale ce vor conduce apoi la cristalizarea unor cutume. Groapa 31
bis este importantă şi din perspectiva descoperirii unui nou obicei funerar ce presupune pe
lângă obiectele funerare alcătuirea unei amenajări funerare, izolarea acesteia de restul spa
ţiului cu pietre.
Groapa nr. 40 a apărut în centrul S XXII între metrii 12 - 17 poziţionată pieziş între
cele două profile ale secţiunii, la adâncimea de -1,10 - 3,10 m. În partea superioară groapa a
fost căpăcită cu chirpic, bucăţi de platformă, lipituri de la pereţi. Conţinutul acestei gropi
este deosebit de bogat, printre obiectele depuse aici găsindu-se şi vase întregi sau întregibile,
piese ce pot fi considerate votive. Aici s-au aflat fragmente de la vase de mari dimensiuni,
groase, dar şi de dimensiuni medii şi mici ce se remarcă prin diversitatea decorului şi forme
lor. Dintre toate menţionăm însă numărul mare de fragmente de la vasele suport, punţile
acestora mai ales, cu formele şi dimensiunile cele mai diverse. Ca obiecte întregi sau întregibile
amintim: vas globular (fig. 2/14), vas binoclu, străchinuţe (fig. 3/15, 18), pahare (fig. 3/16,
17), capace, o linguriţă de lut, un baton de os şi unul de corn, o unealtă de corn, două tuburi
de os din aripă de cocor37 de 17 şi respectiv 12,3 cm, un topor de corn. Alături de acestea s-au
mai găsit fragmente de la un pahar antropomorf, fragmente de Ia un vas mediu pe care sunt
modelate două protome, una de ovină şi a doua posibil umană, fragmente de la un vas rec
tangular, o protomă de bovideu, statuete antropomorfe, o statuetă zoomorfă, o spatulă de os
3 6 N. Vlassa, .,Cultura Criş in Transilvania ", in AMN, III 1969, pp. 9 - 49; Gh. Lazarovici, Cultura Criş in Banat", în
AMN, Vl 1969, pp. 3 - 26; idem, Grupul şi staţiunea lclod. Die Gruppe und Station lclod, Cluj - Napoca, 1991; S. Băcueţ
- Crişan, .,Elemente de rit şi ritual funerar În grupul Suplacul de Barcău ", în Carpica, 2004, pp. 87 - 91; N. Ursulescu,
Mormintele Starcevo Criş de la Suceava - Platoul Cimitirului ", în Suceava, V, pp. 81 - 83.
37 Determinare făcută de antropolog dr. F. Oleniuc, căreia îi mulţumim pe această cale.
..
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fragmentară. Cele mai multe oase găsite aici aparţin erbivorelor mari printre care ş i u n cra
niu de bovideu, coarne de cerb tăiate, despicate, coarne de elan38. Materialul de umplutură
constă în straturi de cenuşă, arsură, cărbune, nisip, humă. La adâncimea de 1,30 - 1,50 m,
pământul este amestecat cu cenuşă. Ceea ce ne-a atras atenţia în mod deosebit a fost însă un
femur uman lung de 29 cm, cu o mare densitate osoasă ce avea capetele rupte neregulat la
nivelul calului femural şi în capătul opus ce-a aparţinut unui individ de sex masculin, foarte
robust, de cea. 40 de aniJ9. Prezenţa cenuşii, cărbunelui, arsurii indică acţiunea de folosire a
focului, posibil legat de prezenţa resturilor osteologice umane de aici. Obiectele întregi sau
întregibile presupunem că au fost utilizate în practicile de cult. Nu putem exclude nici posi
bilitatea existenţei unor inventare funerare perisabile, dar care nu s-au putut conserva (de
genul alimentelor sau hainelor). O depunere rituală pot fi considerate şi cele trei fragmente
de turte de lut arse ce au în compoziţie culoare roşie ce se ia pe mână. Roşu), simbolul focu
lui, soarelui, al vieţii, al principiului masculin, prin prezenţa lui în mormânt tine de credinţa
în reînviere, nemurire, de cultul solar. O problemă interesantă ar fi cea legată de starea obiec
telor şi inventarul gropii rituale. Am observat că în groapa 40, în afara vaselor sparte ritual,
câteva sunt întregibile (un vas binoclu, două pahare, o strachină roasă interior prin uzură,
un vas globular). Numărul mare de punţi de vas suport sugerează că acestea au fost sparte
în altă parte şi apoi aruncate aici. Au existat şi obiecte întregi ce este posibil să fi aparţinut
decedatului: un topor-ciocan de corn, cele două tuburi de os, un mâner de corn, un baton de
os şi o linguriţă. Î n groapa 40 sunt câteva obiecte ce s-ar lega de inventarul unui mormânt
deosebit: fragmente de la un pahar antropomorf, fragmente de la un vas cu două protome pe
buză, fragmente de la un vas coşuleţ, ornamentat cu spirale - formă ceramică utilizată mai ales
în desfăşurarea unor rituri magico-religioase40, obiecte cu caracter simbolic. Depunerile
rituale din această groapă, unele cu funcţie votivă - sugerat de vasele ce s-au reconstituit, de
obiectele întregi, cât şi a celorlalte obiecte găsite, furnizează elemente ce pot contribui la o
mai bună înţelegere a vieţii spirituale, a obiectelor folosite în ritual, subliniază complexitatea
manifestărilor acestor comunităţi. Interpretarea femurului ca reprezentând întregul e o prac
tică obişnuită la aceste comunităţi, ce se confirmă şi aici. Astfel de date, referitoare la anumite
contexte, asocieri de materiale preferate pot contura imaginea unor manifestări magica-re
ligioase. Permanenta schimbare pe care o cunoaşte societatea preistorică se vădeşte, se ex
primă şi la nivelul credinţelor, practicilor şi comportamentelor funerare vizibile la nivelul
inventarului şi practicilor funerare şi de organizare socială. Obiectele, parte a limbajului
social, vorbesc şi de existenţa unor diferenţieri sociale.
Fără a avea o importanţă contextuală sau de altă natură, în L 13 s-a găsit o măsea uma
nă a unui individ de peste 50 de ani4t. Aceasta face ca numărul de resturi osteologice umane
de la Vorniceni să ajungă la un număr de 12 bucăţi.
Practicile magica-religioase din aşezarea de la Vorniceni se definesc prin complexe bine
individualizate. După cum se constată, elementele de structură spirituală pot apărea în forme
simple sau dimpotrivă, sofisticate, ceea ce exprimă gradul diferit de complexitate a manifes
tărilor magica-religioase. Observăm totodată că în cadrul practicilor funerare apar diferen
ţieri în cadrul comunităţii (inventare bogate, altele sărace), ceea ce oglindeşte structurarea
societăţii. Cercetările referitoare la ritualurile practicate în cadrul comunităţii cucuteniene
de la Vorniceni întregesc, nuanţează imaginea referitoare la concepţiile despre lume şi viaţă
în eneolitic. Acestea se pot înscrie în ansamblul marelui complex cultural ca repere pentru
viitoarele cercetări.

Determinare făcută la Institutul de Antropologie Iaşi.
Determinare simplă realizată G. Miu, de la Institutul de Antropologie Iaşi.
40 D. Monah, Vase - coşuleţ cucuteniene", în Carpica X, 1 978, pp. 45 - 53.
41 Dr. stomatolog Nina Vasiliu - Botoşani.
38
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ASPECTS OF MAGIC-RELIGIOUS PRACTICES OF THE CUCUTENI
SETTLEMENT VORNICENI VILLAGE (BOTOŞANI)
(Summary)

The paper presents some aspects of magico-religious manifestations observed in the
settlement phase Cucuteni A-81 from Vorniceni, in light of new interpretations of life,
spiritual manifestations of this prehistoric populations. They concern rituals of foundation
(related to building houses, settlement) , the burial, the significance of the discovery of hu
man bones.
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1 - LS(l); Statuetă antropomorfă şi vas cu prag din Complexul l (2-3); L 11 (4);
Vas binoclu şi statuetă de lângă vatra pătrată (5-6); L13 (7).
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Fig. 2 - L15 (8); vas ,. in situ " (9); L 16 (10), vas •.in situ" din L16 (11);

Pahar din Gr. 38 (12); Vas globular din Gr. 40 (14).
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Maria Diaconescu, Aspecte ale unor practici magica-religioase în a şezarea cucuteniană de la Vomiceni

Fig 3.
- strachină (15),
pahar (16),
pahar (17),
străchinuţă (18)
din groapa 40
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Mihai C. V. CORNACI
Coriolan CHIRICHEŞ
UN DENAR EMIS PENTRU JULIA TITI

Moneda mai jos prezentată a fost achiziţio
nată pentru colecţie în anul 2011, prin amabilita
tea domnului Gavril Lavric, pasionat colecţionar
de medalistică din Gura Humorului. La rândul său,
cu mulţi ani în urmă, posesorul a achiziţionat mo
neda de la un profesor de istorie din localitate.
Deoarece acel prim posesor avea şi alte monede
romane imperiale şi republicane s-ar putea admite
şi ipoteza că au fost găsite în spaţiul geografic a
propiat.
Deşi moneda este cunoscută de specialişti
şi de unii colecţionari, fiind prezentată în cataloa
gele de specialitate1 şi prezentă în unele licitaţii,
frumuseţea şi gradul ei de raritate ne-a determinat
la această sumară prezentare. Prin statutul ei de
membră a familiei imperiale, puţinele emisiuni ce
i-au fost dedicate Juliei Titi confirmă şirul rafinat
al portretelor din întreaga iconografie feminină2
de pe emisiunile monetare realizate în special în
perioada imperiului. Şi în cazul monedei ce o su
punem atenţiei, se poate observa rafinamentul co
afurii, a îmbrăcămintei şi, în special, aspectul ex
presiv al efigiei.
Aceasta ne obligă a remarca arta monetară
din acea perioadă, moneda prezentată punctând
evoluţia de la efigiile din perioada Republicii până
la cele de după scindarea imperiului. Î n cazul Juliei
Titi, eleganţa personajului poate fi uşor dedusă şi
privind statuia de marmură ce se găseşte la Roma
în Muzeul VaticanuluP.
Flavia Julia Titi (13 Septembrie 64-9 1)4, fiică (unicul copil) a lui Titus (Titus Flavius
Vespasianus) (39-81 d. Hr.), împărat între 79-81 d.Hr. care a încercat să o căsătorească cu
fratele său Domiţian5 (51-96 d. Hr.), fiul mai mic al împăratului Vespasian (69-79 d.Hr.). A
fost căsătorită6 cu Flavius Sabinus, vărul lui Titus. În anul 79 d. Hr. a primit titlul de Augusta7,
iar după moarte (înainte de anul 90 d. Hr.) i s-a acordat apoteoza. Această practică de slăvi re
şi glorificare a fost specifică antichităţii greco-romane iar la Roma şi-a găsit expresia înce
pând cu Augustus (27 î.Hr. - 14 d.Hr.). Î n plus, în Dinastia Flavilor (care a durat 27 ani) Titus
a impus Senatului să-I apoteozeze pe tatăl său precum şi zeificarea Domitillei (mama sa)8•
1

RIC - 386.
Ion Donoiu, Efigii feminine pe monedele romane, EST, Bucureşti, 1983, passim.
J Dumitru Tudor, Enciclopedia civilizaţiei Romane, EŞE, Bucureşti 1982, p. 395.
4 Wikipedia.
s Dumitru Tudor, op. cit, p. 395.
6 1on Donoiu, op. cit, p. 77.
' Titlu acordat împăraţilor până la Diocleţian, când se acordă numai împăratului titular (epitet - preamărit, preaslăvit).
e M. Cary, H.H. Scullard, Istoria Romei până la domnia lui Constantin, ediţia a-111-a, edit. ALL, Bucureşti, p. 473; Ion
Donoiu, op. cit, p. 17.
2 v.
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A vers

Revers

Av. Bustul drapat al Iuliei în profil spre dreapta purtând diademă peste părul prins în
cosiţe.
Circular legenda:
IVLIA/AVGUSTA/TITI/AVGUSTI F. c.p.e.
(în text: F - felix - fericit)
Rv. Central Venus în picioare, acoperită mai jos de mijloc, văzută din spate, înclinată
spre o columnă, ţinând în mâna stângă un sceptru lung, iar în dreapta un coif (?).
Legenda scurtă dispusă simetric în faţa şi la spatele personajului:
VENVS - / - AVGVST c.p.e.
Pe o monedă din altă emisiune prezentată în bibliografia citată - doar AVG.

Este lesne de înţeles asocierea cu această divinitate complexă, zeiţă a iubirii, protec
toarea naturii şi a fertilităţii ce o avea corespondentă în lumea elenistică pe Afrodita - Zeiţa
frumuseţii, a fecundităţii, căsătoriei şi familiei.
- Ag -<P 20mm; * 2 mm; Av-Rv ,!.. 't; 3g.
=
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Un studiu mai aprofundat al efigiilor feminine pe
monedele romane a reuşit cercetătorul lon Donoiu, în care
se evidenţiază diferite aspecte fizionomice ale portrete
lor prezentate, insistând pe accentuarea caracterelor
individuale ale personajelor de pe monede. În cazul Juliei
Titi - autorul prezintă1 o monedă de un dupondiusz care
are pe avers bustul juliei în care apare ca o femeie tânără,
frumoasă, cu părul îngrijit adunat la spate în coc. Artistul
monetar a reuşit să îmbine armonios trăsăturile fizice cu
aspectul creat de îmbrăcăminte şi coafură, reuşind un
modelaj nuanţat în relief.
Analizând comparativ cele două portrete depen
dente în mare măsură de talentul gravorilor cât şi de
stilul epocii, se poate uşor observa, în acest caz, evoluţia fizionomiei la vârste diferite. Se
poate deduce faptul că de puţinele emisiuni cu )ulia Titi este posibil să se fi îngrijit tatăl ei,
iar ca tiraj pe emisiune numărul exemplarelor să fi fost limitat, comparativ cu cel al emisiu
nilor împăraţilor.
În acelaşi sens, al deducerilor, se poate presupune că generozitatea excesivă a lui Titus
a dus trezoreria în stare de suferinţă, încât Domiţian a fost nevoit să apeleze la măsuri ferme
spre a reuşi să echilibreze situaţia financiară şi să realizeze o îmbunătăţire stării finanţelor
imperiului şi, temporar, şi a calităţii monedelor care începuse să se deprecieze încă din
perioada lui Nero (54-68 d. Hr.).

ONE DENARIUS EMITED FOR JULIA TITI
(Summary)

The authors analyse the Denarius (main ancient roman silver coin) emited by yhe
roman emperor Titus (79 81 AD, from Flavia Dinasty), personalized for his daughter julia.
-

1 /bidem, p.77.
Monedă romană i mperială din aramă (1 2,75 .;. 1Sg - cj>24-28mm) egală cu Y2 sesterţius sau 2 aşi).

2
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Daniel CIUCĂ LĂ U
OFRANDE DE CARNE DIN NECROPOLELE SÂ NTANA DE MUREŞ-CERNJACHOV ŞI
MITURILE GERMANICE

Cultura Sântana de Mureş-Cernjachov este rezultatul interacţionării populaţiilor ger
manice, dacice, daco-romane şi sarmatice într-un spaţiu vast aflat la marginea Imperiului
Roman, ce cuprinde teritorii din România, Republica Moldova şi Ucraina. În urma cercetări
lor arheologice au fost descoperite peste 2000 de necropole şi aşezări, care se concentrează,
în cea mai mare parte, pe cursurile Dunării inferioare, a Prutului, Nistrului superior şi a
Donului superior.
Arheologia funerară a acestei culturi este foarte bine reprezentată, numai în spaţiul
ex-sovietic fiind cunoscute peste 300 de necropole cu aproximativ 7000 de morminte1.
Î n rândurile următoare vom urmări posibilele legături dintre miturile germanice şi
ritualurile funerare ale culturii Sântana de Mureş-Cernjachov, văzute, aşa cum spunea Emile
Durkheim, ca un mit în acţiune2• Vom folosi în acest sens informaţiile furnizate de două ne
cropole reprezentative prin numărul de morminte cercetate şi prin bogăţia inventarelor,
anume cea de la Mihălăşeni Qudeţul Botoşani) şi cea de la Bârlad-Valea Seacă Qudeţul Vaslui).
Informaţiile scrise referitoare la religia vechilor germaniei sunt de natură diferită şi
de valoare inegală: scrieri din perioada romană, în primul rând Germania lui Tacitus, lucră
rile lui lordanes şi lsidor din Sevilla, descrieri ale misionarilor creştini şi, în special, poemele
islandeze cunoscute sub numele de Vechea Edda şi un preţios compendiu compilat de Snorri
Sturlusson în secolul al XIII-lea - Noua Edda. Î n ciuda eterogenităţii credinţelor populaţiilor
germanice, rezultat al influenţelor diferite venite dinspre lumea celtică sau greco-romană,
istoricii religiilor3 şi lingviştii4 au observat o anumită unitate a religiei acestora, care poate fi
folosită pentru a identifica o parte din mitologia şi ritualurile goţilor din perioada migraţiilor.
Aceste informaţii, coroborate cu cele furnizate de cercetările arheologice, ne dau posibilita
tea obţinerii unei imagini mai complexe asupra spiritualităţii culturii Sântana de Mureş
Cernjachov.
Studiind panteonul goţilor, Herwig Wolfram a identificat următorii mari zei: anticul
Gaut, important pentru greutungi şi în special pentru clanul Amalilor, Teiws, devenit repede
Ares-Marteşi poate Terving pentru vesi, Fairguneis, în rolul tunătorului Thunaraz, Ing şi
Irmin, asemănători, dar care aveau atribute diferite. Prezenţa lui Wodan nu pare a fi reală
pentru lumea gotică a secolului al IV-lea5. Fiind privit ca un zeu al aristocraţiei războinice,
acesta nu se afla printre favoriţii germanicilor nordici, care îl preferau pe Thor, ce se iden
tifica mult mai bine cu munca şi activităţile ţăranilor6.
Evan M. Zeuse nota în The Enciclopedia of Religion că, deşi pare simplu, ritualul este
unul dintre puţinii termeni utilizaţi în studiul religiilor care au fost explicaţi şi aplicaţi în multe
feluri confuze7. Complexitatea acestuia duce în mod invariabil la o abordare diferită şi uneori

simplistă a ceea ce reprezintă. Joana Bruck afirma că arheologii par a simţi ce sunt ritualu-

1 Mark Scukin; Michel Kazanski; Oleg Sharov, Des les goths aux huns: Le nord de la mer noire au Bas-empire et a
l'epoque des grandes migrations (Archaeological Studies on Late Antiquity and Early Medieval Europe (400-1000
A.D.): Monographs 1), BAR International Series 1 535, 2006, p. 41.
2 Emile Durkheim, Formele elementare ale vieţii religioase, EPo, laşi, 1995, p. 82.
3 Mircea Eliade, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, Edit. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2000, p. 325.
4 Jacob Grimm, Teutonic Mythology, translated by James Steven Stallybrass, London, 1882, p. 1 12.
5 Wolfram Herwig, History ofthe Goths, University of Cal iforna Press, Berkeley, 1990, p. 1 10.
6 New Larousse Encyclopedia of Mythology, introduction by Robert Graves, Crescent Books, New York, 1987, p. 257;
Brian Branston, Gods ofthe North, Robert MacCiehose and Co., Glasgow. 1970, p. 112.
7 The Encyclopedia of Religion, ed. Mircea. Eliade (New York: Macmillan,1987 ), p. 4 15, apud Timothy lnsoll,
Archeology, Ritual, Religion. Routledge. London and New York, 2004, p. 10.
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riie, dar la o privire mai atentă imaginea le devine neclară&. Întotdeauna există lucruri care
ne scapă, partea materială, ce ne este accesibilă, reprezentând doar învelişul exterior sub
care se ascund operaţii mentale complexe9.
Diferitele ritualuri identificabile pe plan material sunt de cele mai multe ori, reflecţii
ale unor poveşti sacre transmise din generaţie în generaţie. S. H. Hooke considera că mitul
original, inseparabil încă de la început de ritualul său, întruchipează într-o manieră mai mult
sau mai puţin simbolică situaţia originală care este reprodusă periodic prin rituaf1o. Descrierea
înmormântării lui Baldour, pe care o găsim în Edda lui Sturlesson, are elemente recognosci
bile în mormintele germanice de incineraţie, atât din aria culturii Sântana de Mureş
Cernjachov, cât şi din nordul Europei. Corpul zeului a fost ars pe o corabie, împreună cu cel
al soţiei, Nanna. Pe rug a fost depus calul său iar pentru a fi recunoscut de către Hell, zeiţa
morţii, Odin a aruncat un inel cu proprietăţi magice.
Sacrificarea animalelor, conform lui Jean Prieur, putea fi făcută în societăţile tradiţio
nale pentru zei, eroi sau morţi. Sacrificiul reprezenta un dar ce exprima diverse sentimente,
cum ar fi supunerea, recunoştinţa, comuniunea cu divinitatea. Prin intermediul acestui act şi
prin consumarea cărnii de către credincioşi, animalul devenea un mediator între om şi sa
cralitate11. Banchetele funerare aveau astfel ca rezultat crearea unei comuniuni carnale între
participanţi12. Atât cei vii, cât şi cel decedat, deveneau apropiaţi ai fiinţelor ce locuiau în
lumea sacră de dincolo, iar darurile aduse acestora, fie sub forma ofrandelor alimentare, fie
prin inventarul depus în mormânt, urmărea obţinerea unor favoruri.
Î n mitologia scandinavă animalele şi păsările sunt adesea asociate cu zeii, care au şi
capacitatea de a-şi schimba forma umană: corbii şi lupii cu Odin, porcul mistreţ şi pisica cu
Freya, calul şi porcul mistreţ cu Frey, caprele cu Thorll.
Revenind la ideea articolului, vom prezenta pe scurt descoperirile de ofrande alimen
tare din cele două necropole, Mihălăşeni şi Bârlad-Valea Seacă. Menţionăm că orientarea
mormintelor cu astfel de ofrande este, în general, nord-sud, fapt care, după cei mai mulţi
cercetători, este pus în legătură cu ideea caracterului păgân al religiei celor înhumaţi.
La Mihălăşeni, din totalul de 429 de morminte de morminte de înhumaţie, doar 123
conţineau resturi de animale. Î ntre acestea au fost identificate oase aparţinând unor cai, ovi
caprine, păsări, taurine, porci domestici şi sălbatici, peşti. Modul de depunere a acestora nu
denotă existenţa unei anumite reguli, unele fiind descoperite în vase, altele în diverse zone
ale gropii14. Î n necropola de la Bârlad-Valea Seacă din totalul de 252 de morminte de înhu
maţie, 76 conţineau resturi de animale, aparţinând unor ovicaprine, păsări, taurine, păsări şi
peştits. Ofrandele asupra cărora ne vom concentra în continuare şi pe care vom încerca să le
punem în relaţie cu mitologia germanilor sunt cele de cai, de porci, în special cei sălbatici şi
de păsări, respectiv de cocoş.
La Mihălăşeni au fost descoperite resturi de jertfe de cai în şase morminte, dintre care
trei aparţin unor femei, unul unui copil iar două unor bărbaţi. Doar două dintre acestea au
ca inventar numai ofrande de animale (mormintele 327 şi 128). Cel mai bogat este mormân
tul notat cu numărul 17, care conţine două fibule de bronz, un pieptene, trei mărgele, o
a Timothy In soli, op.cit, p. 1 0.
9

E. Durckheim, op.cit., p. 384.

• o S. H. Hooke, The Myth and Ritual Pattern of the Ancient East. London 1933; idem, în The Myth and Ritual Theory
An Anthology, Edited by Robert A. Segal, Blackwell Publishers, 1988, p. 85.

"Jean Prieur, Les animaux sacres dans /'antiquite. Art et religion du monde mediteraneen, Rennes, 1998, apud
Valeriu Sârbu, Credinţe şi practici funerare, religioase şi magice În lumea geto-dacilor (pornind de la descoperiri
arheologice din Câmp ia Brăilei), Edit. Porto-Franco, Galaţi, 1993, p. 52.
1z E. Durkheim, op.cit., p. 310.
n john Arnott MacCulloch, Eddic Mytology, voi. II, Marshall jones Company, Boston, 1930, p. 2 18.
1 4 Octavian Liviu Şovan, Necropola de tip Sântana de Mureş-Cemjachov de la Mihălăşeni, judeţul Botoşani, Edit.
Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2005, p. 199.
1s Vasile Pa la de, Aşezarea şi necropola de la Bârlad-Valea Seacă, secolele lll-V, Edit. Arc 2000, Bucureşti, 2004.
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fusaiolă şi nouă vase de lut lucrate la roată. La Bârlad-Valea Seacă, în groapa numărul 26 a
fost depus un craniu de cabalin.
Prezenta cailor în cadrul ritualurilor funerare nu poate fi considerată ieşită din comun,
acest animal �vând un rol important în mitologia multor populaţii. Î n tradiţia occidentală
era considerat un animal nobil, un simbol de curaj, graţie şi viteză, precum şi de virilitate. A
fost asociat cu apa şi cu luna, simbolizând moartea. Î n acelaşi timp, era cunoscut ca o călăuză
spre lumea de dincolo16. Î n cultura populară românească acest animal apare ca mesager
funest care-şi anunţă stăpânul de apropierea Morţii prin refuzul de a trage la ham17.
Tacitus, în Germania (10), vorbeşte despre rolul cailor în comunicarea cu zeii, consi
derându-i intermediari ai voinţei divine. Pe lângă consumul cărnii, exista şi obiceiul agăţării
capetelor în copaci, cum aminteşte acelaşi autor în descrierea locului unde a fost înfrânt
generalul roman Varrus. Î nainte de introducerea creştinismului, acesta se pare că era anima
lul favorit pentru sacrificii al populaţiilor germanice18•
Calul ocupă un loc important şi în descrierile făcute zeilor în cele două Edde. Divinităţile
sunt prezentate călărind peste podul Bilfrost, către fântâna Uldar, unde îşi ţineau judecăţile.
Cel mai cunoscut dintre caii zeilor este Sleipnir, stăpânit de Odin, capabil să facă călătorii în
lumea de dincolo, aşa cum se relatează şi în Cântecu/ despre moartea lui Ba/dur. Şi valkiriile,
cele care adună sufletele războinicilor căzuţi pe câmpul de luptă, se deplasează călare.
A doua categorie de animale asupra cărora dorim să atragem atenţia este reprezen
tată de porcii sălbatici. Acest tip de ofrande alimentare a fost identificat la Mihălăşeni în
trei morminte de înhumaţie, dintre care cel mai bogat, aparţinând unei femei, este cel notat
cu numărul 488. Din inventarul acestuia fac parte două fibule, o cataramă, un pieptene, un
colier format din 11 mărgele, o fusaiolă, un tub de os, o scoică marină şi zece vase de lut
lucrate la roatăt9.
Porcul reprezenta în antichitate un simbol al fertilităţii, fiind considerat sacru pentru
!sis, în Egipt şi pentru zeiţa agriculturii, Demeter/Ceres, în Grecia antică şi Roma. Culturile
amerindiene îl identificau cu aducătorul de ploaie care fertilizează pământul. Î n lumea
celtică, porcul era asemănat cu zeiţa-scroafă Keridwin, Bătrâna albă, cât şi cu Phaea, zeiţa
lunară a fertilităţii, care îi hrănea pe zei20. În mitologia nordică acest animal era legat de
Frey, zeul fertilităţii, a cărui car era tras de un porc mistreţ, Gullinbursti sau Slidrugtani. Cei
care petreceau în Vallhalla se înfruptau din carnea lui Saehrimnir, care avea capacitatea de a
se regenera pe timpul nopţii.
Prezenţa în morminte a unor pandantive din colţi de mistreţi, cum sunt şi cele şase
descoperite în necropola de la Mihălăşeni, denotă credinţa în rolul protector pe care acest
acest animal îl avea în credinţele purtătorilor culturii Sâtana de Mureş-Cernjachovzt.
A treia şi ultima categorie pe care o vom trata în acest articol este reprezentată ofran
deie de carne aparţinând cocoşilor, identificate la Bârlad-Valea Seacă în două morminte.
Î n culturile celtice şi scandinave, cocoşul era considerat o pasăre din cealaltă lume.
Era văzut ca un simbol universal de fertilitate, fiind preferat în ritualurile de sacrificiu, mai
ales în perioada recoltelor22• Având darul de a cânta în preajma miezului nopţii, moment de
cumpănă, de confruntare a spiritelor bune cu cele rele, a fost pus paznic la hotarul dintre
forţele malefice şi cele benefice. După cântatul lui, spiritele necurate îşi pierdeau puterea, se
ascundeau, pentru a intra din nou în acţiune în noaptea următoare23. Miturile eddice men
ţionează mai mulţi cocoşi în lumea zeilor. La porţile lumii, în Hell, se află un cocoş roşu ce
16

Clare Gibson, Semne şi simboluri, Edit. Aquila' 93, Oradea, 1998, p. 104.
Ion Ghinoiu, Panteonul românesc.Dicţionar, EE, Bucureşti, 2001, p. 34.
1 s ] . Grirnrn, op.cit., p. 47.
1 9 O.L. Şovan, op.cit, p. 138.
2 0 C. Gibson, op.cit., p. 103.
2 1 O.L. Şovan, op.cit, p. 161.
2z C. Gibson, op.cit., p. 1 1 4.
2 3 (. Ghinoiu, op.cit, p. 52.
17
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cântă pentru a semnala ridicarea morţilor. Numele acestuia nu este menţionat, dar are echi
valenţe în Asgard, Cetatea zeilor, cu pasărea Gullinkambi, ce anunţă dimineaţa de Ragnarok,
iar în tărâmul giganţilor cu pasărea Fjalarr, care păzeşte graniţele.
Î n concluzie, prezenţa acestor ofrande de carne în mormintele aparţinând culturii
Sântana de Mureş-Cernjachov, reflectă, din punctul nostru de vedere, Ia nivelul practicilor
funerare, o legătură strânsă între miturile germanice, ce vor fi sintetizate mai târziu în cân
tecele barzilor nordici şi practicile funerare ale uneia dintre componentele etnice ale acestei
culturi, anume germanicii.
Izvoare:
Edda, traducere Magda Petculescu, Ed. SAECULUM 1.0., Bucureşti, 2005.
lordanes, Getica, traducere şi comentarii G. Popa Lisseanu, Bucureşti, 1939.
P. Cornelius Tacitus. Opere /, Prefaţa de N. Lascu, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,1958.

MEAT OFFERINGS IN CEMETERIES SANTANA
DE MURES-CERNJACHOV AND THE GERMANIC MYTHS
(Summary)

In this article we try to make connections between the german mythology and the
animal sacrifices found in some of the Sântana de Mureş-Cernjachov burials. We think that
this are strongly related and can explain some of funeral rituals of this culture.
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SECŢIUNEA a Il-a
ISTORIE MEDIE

MIHAI MAXIM
TREI DOCUMENTE OTOMANE INEDITE DIN 1594-1595,
DIN TIMPUL LUI MIHAI VITEAZUL
Documentul nr. 1
BOA, Istanbul, fond D.MMK (Bâb-1 Defteri. Maden Mukataasi Kalemi 1 Poarta
defterelor = Poarta Marelui Defterdar. Cancelaria arendei minelor), dosya nr. 1, gomlek
(., cămaşa" ) nr. 44, document din decada de mijloc (evăs1t) a lunii Zilkade 1 002 1 29.07. 07.08.1594, stil nou (= 19.07. - 2 8.07.1594 stil vechi), consemnând trecerea haraciului
Voievodului de Eflăk (Mihai Viteazul) prin schela Vidin, în drum spre Marele Serdar (al
oastei otomane de pe frontul habsburgic, Sinan Paşa), în a treia zi a lunii Zilkade 1002 1
2 1.07.1 594, stil nou (= 1 1.07.1594 stil vechi), plătindu-se de către Statul Otoman cuvenita
taxă de trecere (resm-i ubUr), în cuantum de 1 2.000 aspri (cea. 10 cai) lui Solomon, arendaşul
evreu al acestei schele, în contul datoriei pe care acest Emin o avea către fise (miri}, potrivit
documentului întocmit, câteva zile mai târziu, de către kadiul local, în prezenţa mai multor
martori (între care trei naibi = substituţi de kadiu), desigur la cererea arendaşului.
Text turco-osman:
"[1] Sebeb-i tahrîr oldurki:
[2] işbu sene esneyîn ve elf Zilkadesinin

ii�iincii giinii vilăyet-i Eflăkm harăclan Vid in
iskelesinden ubur idiib
[3] Serdar-1 ăli mikdăr cănibine tevecciih etmegin kănun-u kadîm olan on iki bifi ak�a
bilfiil Vidin
[4] iskelesi Emini olan Solomon Yahudi'nin mirîye olan deyinine mahsub olmak i�iin
iltimaslyla bu hurUf-u
[5] ketb olunub Emin-i mezbur yedine vaz' olundigl hîn-i miihăsebede ibrăz idiib
deyinine mahsub
[6] itdire eera zalik ii hadis fi evsăt-1 şehr-i Zilkade sene esneyîn1 ve elf min el-HicretiiJ-2 Nebviye.
[7] Şuhud el-hâl:
[8] Salih �elebî el-Nâib-i şer'
Musliheddin Halife ei-Nâib-i şer'
Hasan Ebibekr
Abdurrahman �elebî ei-Nâib-i şer'
Ve gayiri-hu
1 Cuvântul este scris foarte neclar. La început am citit, împreună cu prietenul Fuat Recep, de la BOA, se/ase (3), ceea
ce înseamnă 1003. Or, reluând ulterior lectura, eu, ca istoric, nu mai pot admite această lectură, ci .esneyin", ca mai sus,
adică acelaşi an 1002, pentru că: 1. decada de mijloc a lui 1003 ar fi însemnat, un an mai târziu, 18.07. - 27.07.1595,
or arendaşul n-ar fi aşteptat un an de zile reglementarea .,decontului"; 2. peste un an de zile, Mihai era deja .,rebelit",
deci în document ar fi trebuit să apară cunoscuta .,etichetă" ce i s-a aplicat după răscoala din nov. 1594, respectiv
.,Mihai cel răufăcător" (Miha/-1 bedfi' al); 3. ar fi stranie revenirea la situaţia plăţii taxei de trecere a hara ci ului peste
Dunăre exact după 1 an de la eveniment, în aceeaşi Jună Zilkade, ca şi cum arendaşul ar fi stat cu ochii pe calendar.
2 Transliterez potrivit textului original, menţinând articolul arab a/je/, deşi, în pronunţie, se utilizează contragerea
articolului, pronunţându-se iin-Nebviye.
.
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Autentificare, stânga sus:
. (.. .) mefăh1r-1 el-imsăl ve-1-ikrăm(. ..) el-fakir-ulll ah Osman Ali el-Maia, el-miifettiş e/emvăl-1 Sultaniye be- Vidin el-mahmiye (. .)".
Sigiliu( miihiir):
.

.

..Tevekelluh
Osman bin Ali ( ...)".

Traducere:

"Cauza <acestui> tahrîr (scrieri, înregistrări - M.M.) este <precum> că:
Deoarece în ziua a treia a <lunii> Zilkade a anului curent 1002 <al Hegirei>J a trecut
(ubur idiib) prin schela Vidin haraciul Ţării Româneşti (vilăyet-i Ef/ăk harăc/an4) <şi> s-a
îndreptat către Marele Serdar (Serdăr-1 'ălî)S cel însemnat6, s-a făcut această scriere cu
recomandarea (iltimăs1yla) ca cei 12.000 de aspri (ak�a), <reprezentând> taxa de trecere
(resm-i ubur), să fie trecuţi în contul datoriei către fise (miriye olan deyinine mahsub olmak
iizere) al actualului Emin al schelei Vidin, evreul Solomon (Salmon Yahudi). Acest fapt s-a
întâmplat în decada de mijloc (eviis1t) a lunii Zilkade anul 10027 de la Hegira Profetului.
Martorii afacerii( şuhud el-hăl):
Sălih Celebî, locţiitor de kadiu (ei-Năib -i şer')B;

Muslih el-din (Musliheddin), locţiitor de kadiu;
Hasan Ebibekr;
Abdulrahman( Abdurrahman) Celebî,locţiitor de kadiu
şi alţii.
Autentificare, stânga sus:
(. .) Pildă şi exemplu de onoare <printre judecători (hiikkiim}> ( . . .) sărmanul lui Allah
Osman bin Ali, Kadiu (el-Maia) la Vidinul cel-bine-protejat (be-Vidin el-mahmiye). inspector
al bunurilor sultanale (el-miifettiş el-emvâl ei-Sultaniye)".
..

.

Sigiliu:

" M-am încredinţat lui Allah
<Eu, păcătosul>, Osman bin Ali (...)"9.

=

A.D. 21.07.1594, stil nou ( 1 1.07.1594 stil vechi).
•Textual: ..haraciurile Ţării Româneşti", folosindu-se pluralul (harac/ar}, probabil pentru că tributul muntean venise
încărcat, ca de obicei, în numeroase care.
s Este vorba de faimosul de 5 ori mare vizir Koca Sinan Paşa (Sinan Paşa cel Bătrân), cu care se va confrunta Mihai
Viteazul la Călugăreni. Sinan Paşa era acum, în iulie 1594, la al treilea său Mare Vezirat: 28.01 . 1 593 - 16.02.1595
(stil nou), mazilirea producându-se în urma schimbării Sultanului Murad lil (decedat) cu fiul său Mehmed III (M.
Sertoglu, ROTA, Istanbul, 1958, p. 274). La acea dată comandantul suprem al oastei otomane de pe frontul
habsburgic cucerise cetatea Saint-Marton (Sanmartin în sursele otomane) la 11 Zilkade 1 29 iulie 1594 stn. şi se
apropia de cunoscuta cetate Raab (în germană, Gyăr în maghiară, Yamk în turcă), pe care o va asedia cu începere de
la 20 Zilkade 1 7 august 1594. lsmail Hami Danişmend, lzah/i Osmanli Tarihi Kronolojisi (Cronologia explicativă a
istoriei otomane, fasc. 1 0, lstanbul. f.a., p. 134).
6 Mikdar; în schimb bî-mikdar înseamnă ..fără însemnătate", ..neînsemnat" (obişnuita formulă de la finele arz-urilor
către Poartă: bende-i bî-mikdar . robul 1 servitorul < dv.> cel neînsemnat").
7 A.D. 29.07. - 07.08.1594, stil nou (
19.07. - 28.07.1594, stil vechi).
a Textual: .,Naib al şeriatului", locţiitor al kadiului Uudecătorului) în aplicarea Legii musulmane. Men�ionez că o
subunitate administrativă condusă de un naib se numea niyabet O astfel de subunitate a fost Niyabet-ul Turnu
(Hălobnik, Kulle).
9 Mulţumesc şi pe această cale colegului şi prietenului Fuat Recep, şeful Sălii de Cercetare de la BOA, adânc cunos
cător al paleografiei turco-osmane, dar şi al limbii arabe (e născut în satul Arap, de lângă �ankm, Anatolia), pentru
ajutorul oferit în descifrarea autentificării şi a sigiliului în arabă.
J

= .

=
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Comentariu:

Documentul de mai sus este important şi interesant din mai multe puncte de vedere.
Mai Întâi, se reconfirmă faptul că tributul românesc se înregistra la Istanbul, la predare, la
Cancelaria Minelor (Bâb-1 Defteri. Maden Mukataas1 Kalemi, codificat: D.MMK), întrucât
banii respectivi erau de metal. În al doilea rând, este vorba de un document care priveşte pe
Mihai Viteazul, deşi numele marelui domn nu este expres menţionat, ia! orice d?cum�nt, câ�
de mic, privind pe Mihai Viteazul, interesează istoriografia română. In al treilea rand, Ş I
acesta este lucrul cel mai interesant pentru observatorul realităţilor otomane, este faptul că
în plin război cu Habsburgii, care ar fi justificat măsuri excepţionale, cum ar fi confiscarea
unor averi ale nemusulmanilor, totuşi Î nalta Poartă îşi respectă angajamentele şi comporta
mentul în raporturile cu nemusulmanii, în cazul de faţă de arendaşii evrei ai schelelor
(porturilor) dunărene. Aşadar, deşi tributul Ţării Româneşti trecut prin schela Vidin, în
drum spre frontul habsburgic, era proprietatea statului otoman, deşi schela Vidin era
proprietatea statului otoman, doar concesionată arendaşului evreu Solomon pentru un nu
măr de ani, totuşi Poarta admite să-i plătească lui Solomon cuvenita taxă de trecere (resm-i
ubUr), care nu era neglijabilă (douăsprezece mii de aspri, echivalând cu preţul a zece cai,
aproximativ), mărimea sumei rezultând din faptul că haraciul muntean era transportat cu
carele, ca de obicei, care vor fi fost numeroase, taxa de trecere fiind încasată de la fiecare car.
Este, aşadar, remarcabil faptul că autorităţile otomane de la Vidin îşi respectă cuvân
tul dat (condiţiile actului de concesionare a schelei evreului Solomon) şi acceptă să scadă
numita taxă din datoria pe care evreul o avea faţă de fiscul otoman.
Pentru cititorii nefamiliarizaţi cu realităţile otomane, acest comportament oficial
otoman este şocant, amintind de "exactitatea şi cinstea din vremea lui Soliman cel Măreţ', de
care vorbea Nicolae Iorga în Istoria comerţului românescto.
Î n fine, documentul de mai sus, confirmă încă o dată puternica prezenţă a evreilor în
viaţa economico-financiară otomană, în cazul de faţă în arendarea schelelor dunărene de
către aceştia, fără nici o discriminare din partea autorităţilor musulmane. Reamintim că
evreii izgoniţi din Spania după 1492 au găsit adăpost în Imperiul otoman, interesat să pro
fite de expertiza tehnico-militară, medicală şi financiară, pe care o aveau evreii. Principele
Dimitrie Cantemir însuşi avea la reşedinţa sa din Ortakăy de pe malul european al Bosforului
un vecin evreu pe două laturi ale proprietăţii respective, potrivit descoperirilor recente pe
care le-am făcut în arhivele din lstanbuJlt, fapt care ar putea sugera contactele strânse ale
lui Cantemir cu lumea evreiască din Istanbul şi prezenţa muzicii evreilor Sefarzi (veniţi din
Spania) în celebrul Tratat de muzică al marelui nostru om de cultură.
De observat că denumirea oficială a funcţiei arendaşului Solomon al schelei Vidin era
aceea de emin, care, textual, înseamnă intendent. Aşadar, aceşti emini, care erau intendenţi
de vamă, de aprovizionare, de construcţii etc., puteau fi nu numai musulmani, dar şi nemu
sulmani, respectiv evrei, creştini etc. Pornind de la această realitate, am lansat ipoteza că şi
numele de Eminescu, mai exact cel de originar de Eminovici, care în sârbă înseamnă " fiu de
emin", poate proveni de la poziţia de emin, probabil de vamă, a unui strămoş bănăţean al
Eminovicilor, într-o zonă dunăreană-bănăţeană, intrată după 1718 în stăpânirea administra
tivă a Habsburgilor, dar religioasă a bisericii sârbe ortodoxe, mai exact a Mitropoliei de
Pojarevac, care 1-a înregistrat pe stră-strămoşul eminescian în varianta sârbă. Ulterior în se
colul al XVIII-lea Eminovicii au trecut în Ardeal şi de acolo, după o vreme, în nordul Moldo
vei - Bucovina t z .
10

N . lorga, /storia comerţului românesc, voi. 1, Vălenii-de-Munte, 1 9 1 5, p. 329.
BOA, fond M.A.D. (Maliyeden Miidewer Defterler 1 Condici transferate de la Finanţe), nr. 3.439, p. 200.
1 z Mihai Maxim, Prefaţa (ăns6z) la volumul lui Ali Nar�in cuprinzând prima traducere a lui Mihai Eminescu în limba
turcă direct din română: Ali Nar�in, Romen Şiirinin Efsane Şairi Mihai Eminescu (Legendarul poet al versului
românesc: Mihai Eminescu). Edit. Ozan Yaymcthk Ltd., Istanbul, 2009, p. 10.
11
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�/
Facsimilul Documentului nr. 1 : Trecerea prin schela Vidin a haraciului lui Mihai Viteazul, autorităţile
otomane plătind cuvenita taxă de trecere arendaşului (Emin-ului) schelei, evreul Solomon (1594)

Documentul nr. 2
Başbakanhk Osmanh Arşivi (Arhiva Otomană a Preşedinţiei Consiliului de Miniştri
<al Republicii Turcia>, din Istanbul, abreviat: BOA), fond MAD (Maliyeden Miidevver
Defterler 1 Condici transferate de la Finanţe) nr. 2997, p. 103, doc. din 16 Zilkade 1003 1
23.07.1595 st.n.: cumpărături din Ţara Românească de către Bucătăria Imperială în plin
război al Î naltei Porţi cu Imperiul habsburgic (1593-1606) şi cu Mihai Viteazul, domnul Ţării
Româneşti, care se răsculase în noiembrie 1594.
Text turco-osman:
"E/-mesărif
fi

16 şehr-i Zilkade eş-şerife sene 1003

Teslim

be Yahya 'an kilerîyan-1 Hassa be-cihet-i baha-YJ 'ase) ve revgăn-1 săde ve şem-i 'ase)
ve milh-i Eflak beray1 miihimmat-1 Matbah-1 'Â mire 'an cizye-i gebran-1 ( ...) vilayet-i Pravadi
ber-mucib-i tezkere-i 'alî Muhasebe-i cizye ki ba suret-i emr-i şerif ve hiiccet-i tahriye-i (?)
Mevlana Ali, Kad1-i Yergogi ve tezkere-i hâd şud:
290.000 1 3 <ak�a>".

Traducere:
.,Cheltuieli

în ziua de 16 a lunii Zilkade cea ilustră anul 100314:

13 Sumă scrisă în siyâkât, cifrul " finanţelor otomane.
1 4 23.07.1595 stil nou.
..
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Predare (te5/îm ) 1S

către Yahya de Ia Cămara Î mpărătească (Kiler-i Hassa)16 drept cost (bahă) al mierii
('ase/) şi seului curat (revgan-1 sade) şi cerii din miere de albine (Jem-i_'asel) şi sării valahe
(milh-i Eflăk), pentru aprovizionarea Bucătăriei Imperiale (Matbah-1 :4mire), <bani luaţi >
din capitaţia creştinilor (cizye-i gebrăn) din vilaietul Pravadi17, conform cu înalta18 chitanţă
(tezkere-i 'ăfi)19 <emisă de> Contabilitatea Generală de cizye20 (Muhasebe-i cizye), care a fost
scrisă (dimpreună) cu copia (suret) ilustrului ordin (împărătesc) şi cu hogetul (hiiccet)
Kadiului de Giurgiu (Yergăgl), Mevlană Ali, şi cu teşchereaua (tezkere)21:
290.00022 <aspri>23" .
Comentariu:

Vezi Comentariul de la documentul următor, cu conţinut asemănător, pentru
documentele nr. 2 şi 3.

Facsimilul documentului nr. 2: BOA, fond MAO (Maliyeden Miidevver Defterler 1 Condici transferate de la Finanţe)
nr. 2997, p. 103, doc. din 1 6 Zilkade 1 003 1 23.07.1595 st.n.: cumpărături din Ţara Românească de către Bucătăria
Imperială în plin război al i naltei Porţi cu Imperiul habsburgic (1593-1606) şi cu Mihai Viteazul, domnul Ţării
Româneşti, care se răsculase în noiembrie 1 594.
1 5 Cuvântul a intrat în perioada fanariotă şi în limba română, fiind folosit în cancelaria domnească mai ales la plural:
teslima turi (livrări).
16 Textual: "Yahya, unul dintre kilerfycln ", adică dintre slujbaşii de la Chelerul Împărătesc (Kiler-i Hassa)", la
singular: kilerÎ, care în română a pătruns şi a dat o formă chelaru (feminin: chelăreasă).
17 E vorba de kazaua cu acelaşi nume din sudul Dunării.
18 În sensul că provenea de la o înaltă instituţie a statului.
1 9 În româneşte teşcherea, dar în sensul modificat de "pungă".
2o Documentele vizând defalcarea pe regiuni, pe indivizi şi pe categorii de avere, a impozitului-capitaţie cizye erau
emise de Cancelaria Contabilităţii Generale de cizye (Muhasebe-i Cizye Kalemi), ale cărei registre (defter) se află în
număr impresionant la Başbakanhk Osmanh Arşivi (Arhiva Otomană a Preşedinţiei Consiliului de Miniştri <al
Republicii Turcia>, din Istanbul, abreviat: BOA) inclusiv pentru târgui şi kazaua Brăilei.
2 1 Î n româneşte teşcherea, dar în sensul modificat de "pungă " .
2 2 Sumă scrisă în siyclkclt, ,.cifrul" finanţelor otomane.
23 La acea dată, la Vistieria otomană, cursul de plată era de 1 galben (a/tun)
1 2 0 aspri; deci 290.000 de aspri
echivalau cu cea. 2417 galbeni, sumă apreciabilă.
=
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Documentul nr. 3
Başbakanhk Osmanh Arşivi (Arhiva Otomană a Preşedinţiei Consiliului de Miniştri
<al Republicii Turcia>, din Istanbul, abreviat: BOA), fond MAD (Maliyeden Miidevver
Defterler 1 Condici transferate de la Finanţe) nr. 2997, p. 107, dac. din 2 2 Zilkade 1003 1
�9.07.1595 st.n.: cumpărături din Moldova de către Bucătăria I mperială în plin război al
Inaltei Porţi cu Imperiul habsburgic (1593-1606) şi cu Mihai Viteazul, domnul Tării
Româneşti, care se răsculase în noiembrie 1594.
·

Text turco-osn1an:
"EI-mesârif
fi 2 2

şehr-i Zilkade eş-şerife sene 1003

Be-cihet-i

Edă-i aks:a-i Hiisăme re'is 'an riiesă-i Hassa ki bahă-i revgăn-1 ( ... ) ve kenevis:e-i
Bogdăn ve (...) siyăh berăy-1 miihimmăt-1 (...) mirî ki 'an iskele-i Jsăkp ve Berăyil ( . ..) ber
mucib-i muhăsebe-i Mevlănă Hiisăme kăd1-1 Berăyil (...) 'an el-hăsl 60.27024 aks:a sarf kerde
ve bă-fermăn-1 şerif 'an mukata'ăt-1 Tuna dăde (...) :
60.270 <aks:a>."
Traducere:
"Cheltuieli

în ziua de 2 2 a lunii Zilkade anui 1003 ZS :
pentru plata

banilor re'is-ului26 Hiisăme, unul dintre căpitanii de corabie împărăteşti (riiesă-i
care s-a făcut şi s-a cheltuit în cuantum de 60.27027 akc;:a din venitul arenzilor
Dunării (mukata'ăt-1 Tuna)ZB, pentru costul (bahă) seului ( ...) şi a cânepii de Moldova
(kenevi(:e-i Bogdăn) şi a ( ... )29 negre pentru aprovizionarea de stat ( . ..) , <bani luaţi din
veniturile> schelei lsaccea şi (al schelei) Brăila (...), în conformitate cu socotelile (muhăsebe)
făcute de MevlănălO Hiisămel1, Kadiul de Brăila (kăd1-1 Berăyil) ( ... ) : 60.27032 <asprP3> " .
Hassa),

24

Sumă scrisă în siyrikrit. .,cifrul" finanţelor otomane.
29.07.1595 stil nou.
26 Căpitan de corabie; textual: ..cap", ..şef'.
2 7 Sumă scrisă în siyrikrit, .,cifrul" finanţelor otomane.
2 a O asemenea arendă era cea a vinului (mukata'a-i hamr), menţionată în textul integral al documentului. Aceste arenzi
erau controlate de aşa-zisul defterdarllk de Dunăre (Mihai Maxim, .. Tuna-i 'A mire. L 'organisation financiere et mi/itaire
du Danube Imperial'; în Romano-Turcica, no. 1, Istanbul, 2003, pp.77-79 ). Curios, acest defterdarllk, care în mod
normal ar fi trebuit să emită şi el un act atestând transferul sumei respective din veniturile arenzilor controlate de
el, nu este menţionat în document. Să fi fost acest document din perioada când defterdarilk-ul respectiv a fost, tem
porar, desfiinţat?
2 9 Din păcate, nici specialiştii de la BOA, consultaţi, nu au reuşit să descifreze acest cuvânt, desemnând un alt produs
din zonă.
3° Textual, în arabă: "Domnul nostru", titlu care se dădea kadiilor.
3 1 Este ciudată coincidenţa dintre numele căpitanului de corabie, care a transportat produsele amintite, şi cel al
Kadiului de Brăila. Să fie o coi nci d enţă reală sau doar o eroare a copistului?
n Sumă scrisă în siyrikrit, ..cifrul" finanţelor otomane.
33 La acea dată, la Vistieria otomană, cursul de plată era de 1 galben (a/tun)
120 aspri; deci 60.270 de aspri
echivalau cu 502 galbeni, sumă destul de modestă.
2s

=
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Comentariu pentru documentele nr. 2 şi 3:

Documentele nr. 2 şi 3 sunt remarcabile prin faptul că indică menţinerea relaţiilor
comerciale româna-otomane, a aprovizionării Bucătăriei Imperiale şi a instituţiilor de stat
otomane cu provizii tradiţionale din Moldova şi Ţara Românească în chiar plină perioadă de
război între i nalta Poartă cu Liga Sfântă (Sacra Liga), din care făceau parte şi Ţările Române,
inclusiv Transilvania. Aşadar, războiul e război, dar comerţul e comerţ. Acest lucru s-a
confirmat îndeosebi în cadrul lungului război ,.de 200 de ani" dintre cele două mari puteri
islamice rivale: Imperiul otoman sunnit şi Î mpărăţia iraniană şiită.

Facsimilul documentului nr. 3: BOA, fond MAO (Maliyeden Miidevver Defterler 1 Condici transferate de la Finanţe)
nr. 2997, p. 107, doc. din 2 2 Zilkade 1003 1 29.07.1595 st.n.: cumpărături din Moldova pentru aprovizionarea de
stat (mirî) otomană, în plin război al Î naltei Porp cu Imperiul habsburgiic 1593-1606) şi cu Ţările Române, inclusiv
Moldova.

TROIS DOCUMENTS OTTOMANS IN E DITS DE 1594- 1595,
DU TEMPS DE MICHEL LE BRAVE
(Resume)
•
Document no. 1: ottoman inedit du evăs1t-1 Zilkade 1002 1 29.07. - 07.08.1594 (n.
st.) : les autorites ottomanes du port de Vidin ont approuve le payement de la taxe de
passage (resm-i ubur), due a l'occasion du passage du tribut de la Valachie, a Solomon, le
miiltezim Juif de la douane locale. {Vidin iskelesi Osmanh makamlan tarafmdan Yahudî
mi.iltezimi Solomon'a ge�it resmi ' ni (resm-i ubîir) ădenmesiyle ilgili evăs1t-1 Zilkade 1002 1
29.07. - 07.08.1594 tarihli yeni osmanh arşiv belgisidir.}
Document no. 2: ottoman inedit du 16 Zilkade 1003 1 23.07.1595 (n. st): des
•
achats faites par la Cuisine Imperiale (Matbăh-i 'Amire) de la Valachie, en depit de la guerre
entre la Sacra Liga (y compris la Valachie) et l'Empire ottoman. {Osmanh-Habsburg (Romen
Prenslikleri dahil) Savaşma ragmen Eflâk' tan Matbăh-i 'Amire i�in satm ahnan g1ddalar' la
ilgili 16 Zilkade 1003 1 23.07.1595 tarihli yeni arşiv belgisidir.}
•
Document no. 3: ottoman inedit du 22 Zilkade 1003 1 29.07.1595 (n. st.) : des
achats faites par la Cuisine Imperiale (Matbăh-i 'A mire) de la Moldavie, en depit de la guerre
entre la Sacra Liga (y compris la Moldavie ) et l'Empire ottoman. {Osmanh-Habsburg
(Romen Prenslikleri dahil) Savaşma ragmen Bogdan' dan Matbăh-i 'Amire i�in satm alman
giddalar' la ilgili 2 2 Zilkade 1003 j 29.07.1595 tarihli yeni arşiv belgisidir.
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Andrei-Liviu PRODAN
SIGHIŞOARA MEDIEVALĂ ŞI MODERNĂ - MUZEU Î N AER LIBER (II)

Sighişoara 1 medievală (sf. sec. XII - sec. XVlll) şi modernă (sec. XIX 1920) a fost
alcătuită urbanistic din două zone: cetatea medievală propriu-zisă, aşezată pe .. Dealul Cetăţii",
situat pe malul stâng al Târnavei Mari, şi .,Oraşul de Jos", plasat la poalele dealului fortificat,
până pe malul râului anterior amintit2.
Cetatea medievală propriu-zisă a fost zidită pe dealul cu înălţimea maximă de 425 m,
care deal are două platouri: platoul superior, spre S-V, mai îngust, include construcţiile .,Ce
tăţii de Sus"; platoul inferior, cu 40 de m sub nivelul platoului superior, către N-E, este mult
mai larg, cuprinzând clădirile militare şi civile ale ..Cetăţii de Jos". Oraşul de jos, apărut în sec.
XVII şi dezvoltat în sec. XIX şi la începutul sec. XX, între .. Dealul Cetăţii" şi Târnava Mare,
către N, N-E şi E, are o altitudine de 315-380 m.
-

-

Foto nr. 5 Dealul Cetăţii Sighişoara (panoramă de la sfârşitul secolului XIX}
(preluată din Sighişoara. Ghid turistic, text Mariana Pascaru, fotografii Florin Andreescu,
Edit. Ad Libri, Bucureşti, 2006, p. 7)

1. CETATEA MEDIEVALĂ SIGHIŞOARA

Cronologic, iniţial a fost construit nucleul fortificat de pe platoul superior al Dealului
Cetăţii, .,Acropola" cetăţii, unde se refugiau în caz de primejdie locuitorii saşi, poate şi
români, ai unei aşezări nefortificate de la poalele dealului amintit, către cursul Târnavei
Mari. Zona fortificată a fost construită din piatră şi lemn, fiind amintită documentar pentru
prima dată în 1280 cu denumirea de ..Castrum Sex" - Cetatea hexagonală sau Cetatea a VI-a,
dintr-un şir de cetăţi ridicate de saşi în Transilvania în secolul al XIII-lea. În secolul următor,
al XIV-lea, s-au aşezat pe platoul inferior şi au ridicat diferite clădiri o diversitate de
meşteşugari organizaţi în bresle, în 1376 fiind amintite documentar 25 de meserii, grupate
1 Virgil Ciocâltan, .Semnificaţii istorice ale toponimului Sighişoara şi ale hidronimului Târnava ", în Alt- Schiissburg.
Istorie. Patrimoniu. Muzeul de istorie Sighişoara, 2, 2009, pp. 9-14; Nicolae Teşculă, .Nume şi locuri la Sighişoara.
Aspecte privind toponim ia şi evoluţia urbană ", în Alt-Schassburg. lstori�. Patrimoniu. Muzeul de istorie Sighişoara, 1,
200B, pp. 83-96.
2 Gheorghe Baltag. Sighişoara. Schiissburg. Segesvar. Istoria de la întemeiere până la 1 945, Cluj-Napoca, Edit.
Neremiae Napocae, 2004 (320 p.), passim; ••• .Sighişoara-oraşul culturilor'; în Vatra, nr. 6, 2006, Târgu Mureş, pp.
9-93, passim; Patrice Desnos, Sighişoara-Perla Transilvaniei, Târgu Mureş, Edit. Sherpa, 2007, 20 p.; ••• Sighişoara,
Târgu Mureş, Edit. Romghid, 2007, 16 p.
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în 19 bresle. Marile resurse financiare ale meşteşugarilor şi negustorilor Sighişoarei au
permis şi au obligat civic pe aceştia să ridice un puternic sistem de ziduri şi turnuri de
apărare a platourilor superior şi inferior, înălţat în a doua jumătate a sec. XIV şi în sec. XV.
Cetatea Sighişoara a devenit astfel una dintre cele mai puternice şi greu de cucerit cetăţi ale
Transilvaniei medievale. Relieful Dealului Cetăţii, cu cele două platouri, a determinat
structura şi configuraţia arhitectonică-militară a centurii de fortificaţii a Cetăţii medievale
Sighişoara.
Astfel, zidul cetăţii hexagonale avea o lungime de 930 m, o înălţime iniţială de 3-4 m,
era consolidat cu 14 turnuri de apărare, fiecare finanţat, ridicat, apărat şi administrat de
către o anumită breaslă meşteşugărească sighişoreană. Centura de fortificaţii a fost
construită în trei etape:
1. sec. XIV-XV, când zidurile aveau o înălţime de 3-4 m, erau consolidate cu cele 14
turnuri ale breslelor meşteşugăreşti; zidurile aveau creneluri iar turnurile fante pentru
tragerea cu arcul şi/sau cu arbaleta;
2. sec. XVI, când zidurile au fost înălţate cu 2-3 m şi modernizate pentru utilizarea
eficientă a armelor de foc - muschete: goluri de tragere, guri de aruncare; unele turnuri de
apărare au fost întărite cu barbacane (sistem defensiv, fortificat, ridicat în faţa unui turn cu
poartă şi pod de acces, cu platformă pentru tunuri);
3. sec. XVII, când zidurile au fost supraînălţate cu încă 2-3 m, ajungând astfel la 8-10
m, au fost consolidate cu contraforturi şi arcuri din piatră şi cărămidă, cu galerii din lemn
pentru apărătorii cetăţiil.
Turnurile centurii de fortificaţii, ridicate în sec. XIV-XV şi consolidate în cele
următoare, au fost: 1. Turnul cu ceas; 2. Turnul Tăbăcarilor; 3. Turnul Cositorarilor; 4.
Turnul Aurarilor-Argintarilor; 5. Turnul Funarilor/Frânghierilor; 6. Turnul Măcelarilor; 7.
Turnul Cojocarilor-Blănarilor; 8. Turnul Croitorilor; 9. Turnul Ţesătorilor; 1 0. Turnul
Cizmarilor; 11. Turnul Lăcătuşilor; 12. Turnul Zidarilor-Dulgherilor-Dogarilor; 13. Turnul
Fierarilor; 14. Turnul Bărbierilor. Dintre acestea, la sfârşitul sec. XIX mai existau, în diferite
stadii de conservare arhitectonică-arheologică, doar nouă turnuri, cinci bastioane de
apărare fiind distruse-demolate: Turnul Aurarilor-Argintarilor, al Ţesătorilor, al Lăcătuşilor,
al Zidarilor-Dulgherilor-Dogarilor, al Bărbierilor.
1.1. TURNUL CU CEAS
Turnul cu Ceas, principalul şi cel mai impunător donjon al centurii de fortificaţii, a
fost numit iniţial Turnul Porţii, străjerul din piatră al principalei intrări în cetatea feudală. A
mai fost numit şi Turnul Sfatului Orăşenesc (Primăria), pentru că în respectivul turn s-au
desfăşurat şedinţele periodice ale amintitei instituţii de conducere a Sighişoarei medievale,
de pe la mijlocul sec. XIV până în 1556. Intrarea principală în cetate a fost orientată spre Est,
spre Răsărit, locul ridicării Soarelui deasupra orizontului, locul Naşterii rituale, al Vieţii,
locul Sacru religios. Turnul Porţii are la bază formă dreptunghiulară, cu laturile de 14 m x
8,66 m, cu parter + cinci etaje + acoperiş cu diferite ornamentaţii arhitectonice, cu o înălţime
totală de 64 m, din care 34 m are acoperişul piramidal hexagonal cu ornamentele de deasu
pra. Pereţii parterului au o grosime de 2,35 m, iar ai etajelor 1 şi II de 1,30 m, fiind zidite din
piatră de râu pe la mijlocul sec. XIV. Etajele III-IV-V, protejate de acoperiş, au fost construite
pe la sfârşitul sec. XVI, în contextul ameninţărilor externe şi a evoluţiei Principatului Transil
vaniei sub protecţie otomană. Actuala formă arhitectonică a turnului este din 1677, cu repa3 Emil Giurgiu, Sighişoara, EST, Bucureşti, 1982, pp. 65-66; Sighişoara, ghid turistic, text Mariana Pascaru, fotografii
Florin Andreescu, Edit Ad Libri, Bucureşti, 2006, pp. 8-9; Clara Spitzer, Sighişoara. prefaţa de Ştefan Mosora, EST,
Bucureşti, 1980, pp. 6-7; Sighişoara. România, text Mariana Pascaru, fotografii Florin Andreescu, Edit. Ad Libri,
Bucureşti, 2008, p. 1; Hedy Liiffler, Sighişoara, cuvânt către privitor - Pop Simion, Secvenţe din istoria cetăţii - praf.
dr. Horia Ursu, EST, Bucureşti, 1976, pp. 1-2.
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raţiile ulterioare din 1774 şi 1894. Pentru protecţia porţii principale a fost construită o bar
bacană dublă, cu două porţi şi metereze, care formau două "curţi " : exterioară şi interioară.

-

Foto nr. 6 Turnul cu Ceas
(preluată din Sighişoara. Ghid turistic, text Mariana Pascaru, fotografii Florin Andreescu,
Edit. Ad Libri, Bucureşti, 2006, coperta 1)

-

Foto nr. 7 Gangul barbacanei Turnului cu Ceas
(preluată din Sighişoara. Ghid turistic, text Mariana Pascaru, fotografii Florin Andreescu,
Edit. Ad Libri, Bucureşti, 2006, p. 12)
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Fato nr. 8 - Coridorul femeilor bătrâne
(preluată din Sighişoara. Ghid turistic, text Mariana Pascaru, fotografii Florin Andreescu,
Edit. Ad Libri, Bucureşti, 2006, p. 13)

Parterul turnului cuprindea a treia poartă a sistemului de apărare dinspre Est, corpul
de gardă al soldaţilor porţii a treia, 28 de străjeri conduşi de un ofiţer (în stânga), camera de
tortură, celula condamnaţilor Ia moarte (în dreapta), gangul sau coridorul de acces în cetate
(în centru). După o primă amenajare în 1780, în 1844, de-a lungul zidului sudic al curţii/
barbacanei exterioare a fost construită o galerie de lemn pentru accesibilitatea circulaţiei şi
a accesului în cetate în timpul iernii pentru persoanele vârstnice, numită " coridorulfgangul
femeilor bătrâne". La etajele 1, II şi III se aflau camere care adăposteau depozitul de arme,
muniţii şi praf de puşcă, trezoreria şi arhiva oraşului, de asemenea sala de şedinţe a Sfatului
Orăşenesc (la nivelul 1 până în 1556) şi judecătoria cetăţii4• La etajul IV se găseşte
mecanismul complex al ceasului cetăţii medievale. La etajul V se află un foişor de observaţie,
de formă hexagonală, a cetăţii, un balcon deschis, întărit cu stâlpi de lemn ornamentaţi cu
stucaturi. Deasupra se află acoperişul ornamentat. Acestea au fost destinaţiile etajelor şi
camerelor Turnului Porţii, în secolele XIV-XIX, până în 1899, când încăperile impozantei
clădiri au fost transformate în săli ale Muzeului de istorie a Sighişoarei5•
Turnul porţii principale a oraşului a fost organizat clădire-muzeu în 1899, de către o
echipă condusă de dr. losef Bacon, primul custode al Muzeului de Istorie a Sighişoarei, şi
alcătuită din Julius Misselbacher, Betty Schuller, Karl Seraphin, Friedrich Melzer, julius
Hollitzer. Ei au organizat pe baze ştiinţifice şi pe principii tematice primele colecţii ale origi
nalului muzeu, având şi sprijinul unor sighişoreni binevoitori şi interesaţi de istoria urbei
natale. Colecţiile6 muzeului au fost îmbogăţite şi diversificate în deceniile următoare, prin
noi achiziţii şi donaţii.
4 Friedrich Karl )ohann Mild, Schiissburger Chronik, mit Reproduktionen aus dem Photoarchiv des Julius
Misselbacher und Anmerkungen van Gernot Nussbăcher, Sibiu-Bonn, Schiller Verlag, 2010, 106 p.
s Emil Giurgiu, op. cit, pp. 74-77; Sighişoara, ghid turistic, pp. 1 0· 18; Clara Spitzer, op. cit, pp. 1 2 - 1 3; Sighişoara,
România, pp. 1·4; Hedy L6ffler, op. cit, pp. 1, 3, 10, 23, 24.
6 Mircea-Radu Iacob, Emisiuni monetare româneşti din perioada 1867·1881 aflate în colecţiile Muzeului de istorie
"
Sighişoara", în Alt-Schăssburg. lstorie. Patrimoniu. Muzeul de istorie Sighişoara, 2, 2009, pp. 2 0 1-2 1 1.
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În sălile muzeului a fost prezentată evoluţia istorică a zonei şi a aşezării Sighişoara din
epoca neolitică până în sec. XX. Astfel, la etajul ) al turnului-muzeu este prezentată expoziţia
de arheologie, cu diverse exponate din neolitic până în sec. X-XL Ea este completată cu
obiecte referitoare Ia evoluţia cetăţii Sighişoara între sec. XIV - începutul sec. XVIL De ase
menea, este expusă macheta configuraţiei urbanistice a Sighişoarei din 1730-17 40, realizată
de Julius Misselbacher. Reamintesc că la etajul !, din a doua jumătate a sec. XIV până în 1556,
s-au desfăşurat periodic şedinţele Sfatului Orăşenesc al Sighişoarei. Primarul şi consilierii
puteau privi cetatea şi împrejurimile prin ferestrele zidurilor din piatră de râu. Etajele
turnului-muzeu erau delimitate prin planşee sau podele din scânduri groase, susţinute de
grinzi sau bârne solide tot din lemn. Accesul între etaje se făcea cu ajutorul scărilor de lemn.
La etajul al I I-lea este prezentată expoziţia tematică de farmacie şi medicină, care
conţine instrumente chirurgicale şi medicale, obiecte şi instrumentar de farmacie, acte şi
diplome medicale etc. Primele instituţii sanitare au fost organizate încă din sec. XV (Spitalul
anexă al Bisericii Sf. Anton, Lazaretul Leproşilor), iar farmaciile de la sfârşitul sec. XVII
(farmacia lui Andreas Bertram, La Coroana, La Leul, La Vulturul) . La etajul al III-lea este
concentrată într-o sală cu boltă gotică, cu nervuri în arc gotic, expoziţia de mobilă diversă
(uşi, mese, dulapuri, comode, cromo-gravuri, clavicord de la începutul sec. XIX) din sec. XVI
XVIII; se adaugă obiectele specifice activităţii profesionale a breslelor sighişorene (sec. XVI
XVIII)1. Deasupra intrării în amintita sală, a fost aşezată vechea stemă din piatră a Sighişoa
rei medievale, cu deviza: Nomen Domini, turris fortissima (" Numele Domnului este cel mai
puternic turn"), reprezentând o poartă cu trei turnuri deasupra, păzită de un leu încoronat.
La etajul al IV-lea a fost aşezat mecanismul complex, cu diverse componente, ale
ceasului mecanic al cetăţii care a dat, de altfel, numele celui mai impozant şi mai înalt turn al
sistemului de fortificaţii medievale a Sighişoarei. Î n 1604 Ia etajul al IV-lea al extensiei pe
verticală a turnului, a fost amplasat un orologiu cu mecanism din lemn, înlocuit în 1648 cu
un nou mecanism din metal, de către meşterul ceasornicar Johannes Kirschel, originar din
Konigsberg, stabilit ulterior la Sighişoara. Acel mecanism anunţa acustic sferturile, jumătăţi
le şi orele întregi, de asemenea mişca figurinele care simbolizau zilele săptămânii, în precisă
corelaţie temporală cu rotaţia acelor orologiilor. Mecanismul ceasului a fost reparat şi mo
dernizat de mai multe ori: în 1677-1678, după marele incendiu care a afectat grav cetatea;
apoi în deceniile următoare; în 1906, când a fost montat un mecanism electric, fără conec
tarea figurinelor; în 1964, când ceasornicarii locali Konradt, tatăl şi fiul, au realizat corelarea
electrică a orologiilor cu figurine şi au introdus un generator electric de avarie pentru func
ţionarea continuă a mecanismului orologiului localităţii.
Mecanismul complex al ceasului din Turnul Porţii este compus din: două cadrane cu
diametru) de 2,40 m, cu ace pentru indicarea orelor şi minutelor, cadrane amplasate pe faţa
turnului către Cetatea de jos (spre N-V) şi pe latura către Cetatea de sus (spre S-V); ansamblul
celor şapte statuete, reprezentând cele şapte zile ale săptămânii (în partea superioară a
nişei), care se roteşte deasupra altor două figuri reprezentând: un toboşar, care loveşte cu
ciocanul din mâna dreaptă un clopot, marcând acustic sferturile, jumătăţile şi ora exactă (în
stânga); un călău, în dreapta, agitând energic un bici şi o secure, uneltele sale profesionale".
Î n dreapta amintitului grup statuar, cu figurine din lemn de tei," înalte de 0,80 m, colorate
strident, se află inscripţia în limba latină, care menţionează reparaţiile turnului şi ceasului din
1677-1678; 1774, 1894. Toate aceste elemente se află pe faţa turnului către Cetatea de jos
(spre N-V).

7 Nicolae Teşculă, ,.Breslele sighişorene reflectate
29, 2009, Târgu Mureş, pp. 193-208.

Marisia,

în colecţiile Muzeului de istorie Sighişoara. Sigiliile de breaslă ",
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Foto nr. 9 - Faţada Turnului cu Ceas, către cetate - detaliu
(preluată din Sighişoara. Ghid turistic, text Mariana Pascaru, fotografii Florin Andreescu,
Edit. Ad Libri, Bucureşti, 2006, p. 14)

Pe faţa turnului către Cetatea de sus (către S-V), mecanismul ceasului era format, pe
lângă cadranul clasic, dintr-un grup statuar eşalonat pe două nivele: la cel superior justiţia
cu balanţa în mâna dreaptă; cele două zeiţe, în rochii albastre, sunt încadrate cu alte două
statuete, Ziua în stânga şi Noaptea în dreapta. La nivelul inferior, în stânga, zeiţa Păcii, cu o
ramură de măslin şi cu o trompetă dreaptă în mâini. În stânga, un toboşar identic la înfă
ţişare şi ca activitate cu cel de pe faţada de N-V.
Simbolistica figurinelor de pe latura de N-V a Turnului cu Ceas este foarte interesantă
şi sugestivă: personificări ale principalelor zeităţi greco-romane, socotite patroni ai zilelor
săptămânii, ai unor planete, metale, meserii, cu diferite conotaţii simbolistice din astronomie,
astrologie, alchimie etc. Astfel, figurina Luni o reprezintă pe zeiţa Lunii, Selene, identificată şi
cu Artemis/Diana, zeităţi ale vânătorii şi animalelor, sculptată cu arc şi săgeţi în mână, cu o
semilună pe cap, simbol al argintului. Statuia Marţi se afla sub patronajul zeului Marte/Ares,
zeu al războiului, reprezentat cu suliţă şi coif, cu simbolul alchimie al fierului şi cu semnul
zodiacal al Berbecului. Ziua/statuia Miercuri reprezintă pe zeul Mercur/Hermes, curierul
zeilor, dar şi zeu al comerţului, protectorul comerţului, al bogăţiei, dar şi al hoţilor! Deasu
pra capului statuii este reprezentat semnul mercurului sau al argintului viu, simbol al naturii
sale celeste, care asigură legătura între lumea vizibilă şi cea invizibilă. Figurina joi îl repre
zintă pe Jupiter/Zeus, divinitate celestă, stăpânul ceruluiflmperiul zeilor, pe cap apare sim
bolul alchimie al cositoruluifstaniului. Ziua Vineri este reprezentată de Venus/Afrodita, zeiţa
frumuseţii şi a dragostei, însoţită de Cupidon înaripat: deasupra cuplului este fixat semnul
cuprului, simbol al pasiunii. Statuia Sâmbătă îl reprezintă pe Saturn, zeul agriculturii şi al
abundenţei cerealiere, are aşezat deasupra capului simbolul plumbului, al nopţii, opus lumi
nii şi Soarelui. Figurina Duminică îl reprezintă pe Zeul Soarelui, pe Sol / Helios, simbolizat
printr-o femeie cu o coroană de raze aurii, simbol al aurului, marea taină şi marea provocare
a alchimiştilor medievali, stăpâna bogăţiilor pământului.
http://www.cimec.ro / http://www.muzeubt.ro
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Foto nr. 1 0 - Justiţia şi Dreptatea (în centru), Ziua şi Noaptea (lateral), Zeiţa Păcii şi Toboşarul Uos)
(preluată din Sighişoara. Ghid turistic, text Mariana Pascaru, fotografii Florin Andreescu,
Edit. Ad Libri, Bucureşti, 2006, p. 18)

La etajul al V-lea al turnului se află un foişor de observare a cetăţii şi oraşului Sighi
şoara, ziua şi noaptea, materializat într-un balcon deschis sprijinit pe 8 stâlpi de lemn, pe
lungime şi 6 stâlpi pe lăţime, pilonul de colţ fiind comun în structura arhitectonică. Deasupra
etajului al V-lea se află acoperişul turnului porţii, înalt de 34 de metri. El este compus dintr-o
piesă centrală şi patru piese de colţ, acoperite, în partea inferioară, cu ţigle smălţuite; partea
centrală, hexagonală, este formată din doi bulbi succesivi pe verticală, cu dimensiuni
descrescătoare, acoperite cu tablă din cupru; deasupra se înalţă un stâlp meteorologic, cu un
cocoş rotativ din tablă în vârf, în funcţie de direcţia vântului. Sub cocoşul glisant au fost
amplasate, în funcţie de statutul geo-politic al Transilvaniei, diferite simboluri: semiluna
otomană, din 1677, pajura bicefală austriacă, din 1776. Î n cele patru colţuri ale acoperişului
sunt aşezate patru turnuleţe înalte de 12,5 m, simboluri ale independenţei juridice a cetăţii
Sighişoara, care deţinea jus gladii, adică dreptul sabiei, de a pedepsi pe răufăcători şi
criminali cu pedeapsa capitală8.

-

Foto nr. 11 Camera de tortură din gangul sudic al Turnului cu Ceas
(preluată din Sighişoara. Ghid turistic, text Mariana Pascaru, fotografii Florin Andreescu,
Edit. Ad Libri, Bucureşti, 2006, p. 21)
" Emil Giurgiu, op. cit, pp. 77-80; Sighişoara, ghid turistic, pp. 18-25; Clara Spitzer, op. cit., pp. 13-15.
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CENTURA DE FORTIFICAŢII ŞI TURNURILE CETĂŢII SIGHIŞOARA

După prezentarea turnului-simbol al cetăţii medievale Sighişoara, al localităţii Sighi
şoara, continuăm descrierea celorlalte turnuri şi a zidurilor celei mai reprezentative aşezări
fortificate medievale transilvănene_ Excursul arheologic se va derula în sensul mişcării
acelor de ceasornic, plecând de la Turnul Porţii - Turnul cu Ceas. Către S-V, zidul medieval
este consolidat cu Turnul Tăbăcarilor, unul dintre cele mai vechi bastioane ale citadelei, da
tând de pe Ia începutul sec. XIV. Are bază pătrată, formă semipiramidală, cu acoperişul într
un singur plan, 15 m înălţime, cu un contrafort de susţinere exterior. Poziţia periferică a
acelui turn permite ipoteza neincendierii turnului în 1676. Turnul Tăbăcarilor asigura, de
asemenea, apărarea curţii interioare a barbacanei din faţa Turnului cu Ceas9.

Foto nr. 12 - Turnul Tăbăcarilor
(preluată din Sighişoara. Ghid turistic, text Mariana Pascaru, fotografii Florin Andreescu,
Edit. Ad Libri, Bucureşti, 2006, p. 27)

Î n continuare, spre S-V, a fost amplasat Turnul Cositorarilor, impozant dar şi ames
tecat arheologic, cu o înălţime de 25 m (turnul + acoperişul). Astfel, acest turn a fost zidit în
prima jumătate a sec. XIV, fiind ulterior reparat de mai multe ori, cu schimbări succesive de
formă arhitectonică. Baza turnului este dreptunghiulară, tulpina cu două etaje este pentago
nală, etajul lărgit, sprijinit pe console, este octogonal, acoperişul din ţiglă are formă hexago
nală, cu laturi inegale. Turnul este apărat de un bastion pentagonal, cu orientare către Ceta
tea de Jos, construit în 1583. Î ntre turnul Cositorarilor şi Turnul Tăbăcarilor a fost ridicată
Galeria puşcaşilor, un culoar acoperit cu lemn şi ţiglă, susţinut pe arcuri de zid din piatrăto.
9 Emil Giurgiu, op. cit, pp. 1 0 7; Sighişoara, ghid turistic, p. 27; Clara Spitzer, op. cit., p. 15; Sighişoara. România, p. 19;

Hedy Lofll er, op. cit, foto nr. 7 4.
1 0 Emil Giurgiu, op. cit, pp. 107- 108; Sighişoara, ghid turistic, pp. 28-29; Clara Spitzer, op. cit., p. 15; Sighişoara.
România, p. 20; Hedy Lofller, op. cit, foto nr. 1 OS.

http://www.cimec.ro / http://www.muzeubt.ro

Foto nr. 13 - Turnul Cositorarilor şi Galeria Puşcaşilor
(preluată din Sighişoara. Ghid turistic, text Mariana Pascaru, fotografii Florin Andreescu,
Edit. Ad Libri, Bucureşti, 2006, p. 29)

Zidul de apărare al Cetăţii de Sus este întrerupt în dreptul şcolii vechi, ridicată la
începutul sec. XVII, actualmente Liceul "Joseph Haltrich", continuă apoi către cel mai înalt
punct al platoului şi al Cetăţii de Sus, unde a fost zidit Turnul Aurarilor, în prima jumătate a
sec. XIV. Izvoarele istorice amintesc faptul că semăna arhitectonic cu vecinul său de Ia N-E,
Turnul Cositorarilor, că zidăria de la balconul turnului era poleită cu aur, fiind vizibilă de Ia
mare distanţă. În anul 1551, generalul austriac Gian Batista Castaldo a ordonat ridicarea
unui bastion, cu platformă de tragere pentru artilerie, în faţa acestui turn, aruncat ulterior în
aer, în 1706, de generalul curut Pekri Lorincz. Peste un secol, în 1809, un trăsnet a lovit
turnul, deteriorându-1 grav. A fost demolat în 1863, pe locul său ridicându-se sala de gim
nastică a Gimnaziului Evanghelic, devenită din 1936 capelă mortuară. Pe locul bastionului
lui G. B. Castaldo a fost amenajată o grădină botanică şcolară, apoi un teren de fotbal 11 •
De la fostul Turn al Aurarilor către N-E, în dreptul Cimitirului evanghelic din deal,
zidul Cetăţii din Deal lipseşte, până Ia Turnul Frânghierilor, distrus fiind tot în 1706, de
acelaşi general curut P. Lorincz. Acest turn are o bază pătrată, formă pătrată, acoperiş din
ţiglă cărămizie în patru ape. Forma simplă arhitectonică şi locul său în centura de apărare a
Cetăţii de Sus sunt argumente în datarea zidirii sale iniţiale în prima jumătate a sec. XIV.
Turnul a fost reparat în 1630, în sec. XIX devenind locuinţa paznicului Cimitirului evanghelic
din deal şi a familiei saJe12.
E mil Giurgiu, op. cit, pp. 103-104; Sighişoara, ghid turistic, pp. 29-30; Clara Spitzer, op. cit, pp. 8, 15.
Emil Giurgiu, op. cit, p. 105; Sighişoara, ghid turistic, pp. 31; Clara Spitzer, op. cit, p. 8; Sighişoara. România, p. 2 2 ;
Hedy Liiffler, op. cit, foto nr. http://www.cimec.ro
88.
/ http://www.muzeubt.ro
11
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Foto nr. 14 - Turnul Măcelarilor (stânga} şi Turnul Frânghierilor (dreapta}
(preluată din Sighişoara. Ghid turistic, text Mariana Pascaru, fotografii Florin Andreescu,
Edit. Ad Libri, Bucureşti, 2006, p. 3 1)

Î n continuare, către N-E este zidit Turnul Măcelari/ar, protejat de un bastion de arti
lerie, cu tunuri amplasate pe o platformă deschisă spre Valea Târnavei Mari şi a Şaeşului.
Turnul are bază, formă şi acoperiş din ţiglă hexagonale, fiind construit pe la jumătatea sec.
XV, iar bastionul un secol mai târziu. Zidul de apărare dintre Turnul Frânghierilor şi Turnul
Măcelarilor s-a prăbuşit în 1994, nemaifiind restaurat ulterior, din lipsă de fonduri şi de
interes arheologic citadin local13•
De-a lungul zidului de incintă, spre V., se află o altă poartă de intrare în Cetatea Sighi
şoarei, numită Poarta Târlei sau Poarta Tărie, construită la mijlocul sec. XIX, la capătul N-V al
Străzii Cojocarilor. Această intrare a fost realizată pentru accesul rapid al ciobanilor către
pantele dealului vecin, unde oile erau ţinute "l a târlă" . La câţiva metri de această intrare do
mină semeţ Turnul Cojocari/ar (Biănarilor), construit pe la mijlocul sec. XIV. Turnul are bază
pătrată, formă pătrată, cu patru etaje, cu acoperiş din ţigle cărămizii, cu streaşină pătrată, în
patru ape. Grav deteriorat de incendiul din 1676, a fost reconstruit în forma actuală, nivelul
al patrulea este sprijinit pe console şi are guri de tragere, iniţial pentru arcuri şi arbalete,
apoi pentru arme de foc14.
În apropierea Turnului Cojocarilor a fost construit Turnul Ţesătorilor, în sec. XV, pen
tru a consolida zidul de incintă al cetăţii către N-V. În sec. XVII I şi la începutul celui următor,
sub stăpânirea habsburgică, turnul a fost închisoare militară. În 1858, Turnul Ţesătorilor şi
zidul de legătură cu Turnul Cojocarilor au fost dărâmate şi, cu materialul litic astfel obţinut,
au fost pavate străzile şi aleile cetăţiits.
13 Emil Giurgiu, op. cit, p. 1 06; Sighişoara, ghid turistic, p. 3 1; Clara Spitzer, op. cit, p. 8; Sighişoara. România, p. 2 1 ;
Hedy Liiffler, op. cit, foto nr. 49.
1 4 Emil Giurgiu, op. cit, p. 106; Sighişoara, ghid turistic, pp. 32-33; Clara Spitzer, op. cit, p. 9; Sighişoara. România, p.
20; Hedy Liiffler, op. cit, foto nr. 1 6, 59.
15 Emil Giurgiu, op. cit., p. 1 0 6; Sighişoara, ghid turistic, p. 32; Clara Spitzer, op. cit., p. 9.
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Foto nr. 15 - Turnul Cojocarilor (stânga) şi Turnul Cizmarilor (dreapta)
(preluată din Sighişoara. Ghid turistic, text Mariana Pascaru, fotografii Florin Andreescu,
Edit. Ad Libri, Bucureşti, 2006, p. 32)

Foto nr. 16 - Turnul Croitorilor
(preluată din Sighişoara. Ghid turistic, text Mariana Pascaru, fotografii Florin Andreescu,
Edit. Ad Libri, Bucureşti, 2006, p. 33)

A doua poartă medievală de intrare în cetate, cea dinspre N-V, este apărată de impo
zantul Turn al Croitori/or, construit pe Ia mijlocul sec. XIV. Poarta şi Turnul Croitorilor au
fost construite simetric faţă de poarta opusă de SE şi Turnul Porţii/Sfatuluifcu Ceas, cu care
au multe similitudini arhitectonice şi militare. Turnul Croitorilor a fost construit în plan
http://www.cimec.ro / http://www.muzeubt.ro
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dreptunghiular, cu două ganguri de acces, cu boltă romanică, la parter, pe latura lungă a
dreptunghiului. Cele două etaje superioare, masive şi robuste, au ferestre de tragere (pentru
arcuri, arbalete, puşti) şi de aruncare (apă fiartă, smoală aprinsă). Acoperişul din ţiglă roşia
tică, cu bază dreptunghiulară, are patru ape, iar la capetele crestei acoperişului sunt lănci
pentru steaguri şi fanioane, indicatoare de vânt şi simboluri metalice. Gangurile de la parter
erau apărate în trecut cu porţi de lemn pe structuri metalice şi cu grilaje groase din fier. Î n
faţa porţii de N-V şi a Turnului Croitorilor a fost zidită o barbacană de formă patrulateră, din
care nu se mai păstrează decât un fragment de zid în stânga şoselei carosabile de acces în
Cetatea de jos. În timpul catastrofalului incendiu din 1676, turnul a ars iar praful de puşcă
depozitat Ia primul etaj a explodat, distrugând partea superioară a turnului şi gangul nordic,
depozitul de armament, de materii prime ale croitorilor şi de grâu al cetăţii. A fost
reconstruit în actuala formă arhitectonică în 1677 şi restaurat în 1935 16 .
Turnul nordic al cetăţii medievale Sighişoara a fost Turnul Cizmarilar, construit la
aproximatie 180 m spre NE faţă de Turnul Croitorilor. A fost zidit în formă primară în a doua
jumătate a sec. XIV, cu plan simplu pătrat, cu etaj înălţat şi cu turnuleţe de observaţie
orientate spre N, către Valea Târnavei, şi spre S, către cetatea medievală, ambele elemente
arhitectonice de pază fiind încastrate în acoperişul piramidal. A fost menţionat documentar
pentru prima dată în 1521, apoi în 1594 după reconstrucţia sa. A fost fortificat în 1603,
distrus parţial în 1606, a fost reconstruit şi refortificat în 1648-1650, când în faţa acestui
turn a fost construit un bastion pentru artilerie, numit Bastionul Cizmarilor sau al
Călugăriţelor franciscane. Î n timpul marelui incendiu din 1676, pulberea păstrată în Turnul
Cizmarilor a explodat, dărâmând donjonul. A fost reconstruit din temelii în 1681, cu bază şi
formă hexagonală, cu două turnuleţe încastrate în acoperişul piramidal. Cu doar parter,
etajul 1 şi acoperişul înălţat, este mai scund decât turnurile vecine. Bastionul Cizmarilor a
fost dărâmat în 1846. De la acest bastion s-a păstrat o piatră unde erau gravate cea mai
veche stemă a oraşului medieval Sighişoara şi deviza Namen Damini, turris fartissima (Nu
mele Domnului, turnul cel mai puternic), izvor lithografic păstrat astăzi la Muzeul de Istorie
a Sighişoarei din Turnul Porţii/cu Ceas. După 1950, în Turnul Cizmarilor au fost depozitate
fonduri arhivistice, ceea ce a impus modernizări arhitectonice la geamuri şi uşi, a fost re
construită o scară exterioară de acces la etajul 1, din lemn cu acoperiş din ţiglă, în 200117.
În continuare, spre SE, a fost construit Turnul Lăcătuşilar, în a doua jumătate a sec.
XIV, cu plan pătrat, cu două etaje, cu acoperiş mediu înălţat. Distrus în incendiul din 1676, a
fost reconstruit, asemenea Turnului Cizmarilor, prin 1678-1680; a fost dărâmat în 1894,
când pe am plasamentul său şi al Bisericii maicilor franciscane a fost zidită Biserica romana
catolică, existentă şi astăzi1B.
Î naintând spre SE, identificăm locul unde a fost ridicat în a doua jumătate a sec. XIV
Turnul Dagarilar-Dulgherilar-Zidarilar, asemănător arhitectonic cu vecinul său la NV, Turnul
Lăcătuşilor. Turnul Dogarilor a fost demolat în 1886, pe am plasamentul său construindu-se
Palatul Administrativ al autorităţii locale ungare, între 1886-1888. Ulterior, a fost al adminis
traţiilor locale interbelice, postbelice (socialiste) şi post-decembriste (Primăria Sighişoa
ra)19.
SE-ul Cetăţii medievale a Sighişoarei a fost apărat de Turnul Bărbieri/ar, ridicat, ca şi
vecinii săi, în a doua jumătate a sec. XIV, cu un plan dreptunghiular. A fost dărâmat în 1631
şi a fost zidit la V de amplasamentul său, după 163 1, noul Turn al Fierari/ar, tot cu plan drep
tunghiular, preluat probabil de la vechiul donjon. Această renovare arhitectonicăjde
16 Emil Giurgiu, op. cit., p. 1 06; Sighişoara, ghid turistic, pp. 32-33; Clara Spitzer, op. cit., p. 9; Sighişoara. România, p.
20; Hedy Liiffler, op. cit, fo to g ra fi i nr. 55, 66, 78, 8 1 .
1 7 Emil Giurgiu, op. cit., p . 1 0 7 ; Sighişoara, ghid turistic, pp. 3 2 - 3 3 ; Clara Spitzer, op. cit., p. 10; Sighişoara. România, p.
19; Hedy Liiffler, op. cit, fotografii nr. 62-63.
10 Emil Giurgiu, op. cit., p. 1 07; Sighişoara, ghid turistic, p. 34; Clara Spitzer, op. cit, p. 1 1 .
19 Emil Giurgiu, op. cit, p. 107; Sighişoara, ghid turistic, p . 34; Clara Spitzer, op. cit., p. 1 1 .
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apărare a fost impusă de reajustarea traseului zidului de apărare al cetăţii către SE, realizată
în 1631-1632. Compus din parter - etajul ! - acoperiş piramidal mediu, Turnul Fierarilor are
sub protecţia din ţiglă fante de tragere cu arcul, arbaleta şi archebuza şi guri de aruncare cu
păcură încinsă şi apă fierbinte, fiind adosat zidului de incintă al cetăţii. Privit din afară, tur
nul este impozant şi impunător, privit din cetate, etajul superior este la nivelul de călcare
Iocuire din fortăreaţa medievafă2o.

Fato nr. 17 - Turnul Fierarilor
(preluată din Sighişoara. Ghid turistic, text Mariana Pascaru, fotografii Florin Andreescu,
Edit. Ad Libri, Bucureşti, 2006, p. 34)

1.3. ALTE MONUMENTE ISTORICE DIN CETATEA DE SUS

După călătoria istorico-arheologică de-a lungul centurii de fortificaţii a cetăţii medie
vale Sighişoara, să continuăm deplasarea în interiorul citadelei sighişorene, unde vom admi
ra şi vom descrie străzi, case de locuit, edificii publice, pieţe publice etc.
Î n interiorul cetăţii, " intra muros ", pe cele două platouri, superior şi inferior, au fost
trasate străzi şi alei (care există şi sunt funcţionale şi astăzi!) orientate pe direcţia SV-NE (de
la "Biserica din Deal " către Primăria Sighişoara - Biserica Romana-catolică) şi pe direcţia
20

Emil Giurgiu, op. cit, p. 107; Sighişoara, ghid turistic, pp. 34-35; Clara Spitzer, op. cit, p. 1 1; Sighişoara. România, p.
19; Hedy Liiffler, op. cit, fotografii nr. 3 1, 39; Adriana Stroe, Aurelian Stroe, ''Turnul fierari/ar din Sighişoara. Studiu
istoric'; în voi. In memoriam Radu Popa, Cluj Napoca, 2003, pp. 3 6 1 - 369.
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NV-SE (de la Turnul cu Ceas - poarta principală către Turnul/Poarta Croitorilor şi către
Turnul Cojocarilor/Blănarilor şi Poarta/Intrarea Tărie). Astfel, pe direcţia SV-NE sunt
următoarele căi de acces: Strada Scării - Scara acoperită a şcolarilor - Strada Şcolii - Strada
Bastionului; Strada Cositorarilor - Piaţa Muzeului; Strada Cojocarilor - Strada Tâmplarilor;
Strada Zidul Cetăţii - Strada Mănăstirii. Pe direcţia NV-SE sunt: Strada Scării (porţiunea de
pe platoul superior), de la Liceul Teoretic "Joseph Haltrich " la intrarea în Cimitirul
Evanghelic din Deal; Str. Cojocarilor şi Aleea Scării şcolarilor, de la Turnul Tăbăcarilor la
Turnul Cojocarilor; Str. Muzeului, numită uneori şi Str. Pieţii, de la Turnul cu Ceas/intrarea
de SE - Piaţa Muzeului - Piaţa Cetăţii - la Turnul Croitorilor/intrarea de NV.
Î n cetatea medievală au existat în secolele anterioare, precum şi astăzi, 1 64 case de
locuit/locuinţe şi 13 edifici publice. Clădirile-locuinţe au fost construite pe verticală cu 1-2
etaje, în funcţie de înclinaţia Dealului Cetăţii, cu acoperişuri-foişor, de unde se putea supra
veghea şi eventual, apăra intrarea în casă. Uşile şi geamurile, de formă dreptunghiulară,
aveau dimensiunile strict necesare funcţionării lor. Scări interioare înguste, întunecoase, asi
gurau accesul către etajele superioare şi podul casei. Străzile, aleile şi gangurile sunt înguste,
întunecoase, pavate cu piatră cu rigole pietruite pe mijlocul căii de acces, pentru scurgerea
apei pluviale şi a celei menajere. Nu exista canalizare subterană, în sensul contemporan al
termenului. Î n interiorul cetăţii au fost săpate opt fântâni, adânci de peste 30 m, până la ni
velul Târnavei Mari; numărul surselor de apă potabilă a fost totuşi insuficient pentru nevoile
cotidiene ale orăşenilor, al căror număr a depăşit 3-4000 de locuitori, în sec. XVI-XIX, în
cazul unor asedii cu medie şi lungă durată sau în situaţia periculoasă a unor incendii21. Pre
zentarea edificiilor publice şi a locuinţelor Sighişoarei se va face pe direcţia SV-NE, de pe
platoul superior către cel inferior.
Astfel, pe platoul superior se află: " Biserica din Deal", " Şcoala din Deal " şi clădi
rea Liceului Teoretic ")oseph Haltrich ".
"
"
" Biserica din Deal a fost zidită pe vârful .. Dealului Cetăţii , la cea mai înaltă cotă a

promontoriului ( +429 m), impunându-se ca şi centru religios catolic, apoi protestant, al
comunităţii locale sighişorene. A devenit, de asemenea, simbolul religios al Sighişoarei, cum
Turnul cu Ceas s-a impus drept simbol civil-civic al cetăţii medievale. Biserica catolică de pe
Deal, cu numele şi hramul Sfântului Nicolae, a fost construită în mai multe etape, în sec. XIV
XVI, pe temelia-fundaţie a unei biserici-sală în stil romanic din sec. XIII şi prin înglobarea în
structura arhitectonică finală şi a turnului de apărare al cetăţii de refugiu de pe respectivul
deal, acropolă databilă la începutul sec. XIII. Astfel, în prima jumătate a sec. XIV a fost cons
truită biserica catolică tip basilică romană. Î n 1429 s-a încheiat reamenajarea vechii struc
turi romanice în biserica-hală gotică, cu nave laterale spre N şi S. Alte adaosuri şi completări
arhitectonice şi picturale murale au fost finalizate până prin 1 525-1530. Amintită documen
tar în 1345, într-un act de confirmare a privilegiilor feudale ale sighişorenilor, semnat de
regele Ludovic 1 de Anjou, biserica-hală a fost reparată şi restaurat interiorul în secolele
XVII-XX (1590, 1 598, 1 613, 1619, 1654, 1655, 1679, 1687, 1 698, 1726, 1728, 1 776, 1839,
1934, 1992-2003). Exteriorul bisericii, din punct de vedere arhitectonic este sobru, sever,
impunător. Deasupra contraforţilor de pe laturile de N şi de S se află grupul statuar din pia
tră Închinarea Magilor, completat cu al patrulea element, statuia Fecioara Maria cu Pruncul
Iisus. Celălalt element compoziţional decorativ extern este format din geamurile înalte şi
înguste de pe laturile de N, de S, de V. Faţă de axa longitudinală E-V a clădirii, biserica este
asimetrică, partea nordică fiind supradimensionată faţă de cea sudică. Această asimetrie
arhitectonică este rezultatul integrării în corpul bisericii-hală gotice a construcţiilor anterior
ridicate în perimetrul lăcaşului religios: mica biserică-sală romanică, turnul de apărare al
acropolei de pe deal, construit în prima jumătate a sec. XIII. Întreaga construcţie are dimen
siunile maxime de 53 m lungime, 30 m lăţime, 42 m înălţime.
21

Emil Giurgiu, op. cit, pp. 66-69; Sighişoara, ghid turistic, pp. 4-5, 9 şi hărţile cetăţii medievale.
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Foto nr. 18 - Biserica din Deal (stânga) şi Şcoala din Deal (dreapta)
(preluată din Sighişoara. Ghid turistic, text Mariana Pascaru, fotografii Florin Andreescu,
Edit. Ad Libri, Bucureşti, 2006, p. 36)

Interiorul Bisericii Sf. Nicolae contrastează arhitectural, conceptual, estetic, artistic,
cu exteriorul sobru, auster, asimetric. Astfel, interiorul dovedeşte o armonie arhitectonică
echilibrată, prin îmbinarea inteligentă a părţilor interioare ale bisericii (intrarea, clopotniţa,
nava principală, navele laterale, altarul22, corul, sacristia, cripta) cu elementele de cult
(agheasmatar, bănci, amvon, confesional, bastisteriu, altarul-masă, strane, tabernacol, orga,
altarul principal, Iapidariu), cu picturile murale, cu statuile de la altar. Frescele, identificate şi
restaurate în 1934, reprezintă diverse scene biblice, fiind pictate de diferiţi meşteri din a
doua jumătate a sec. XIV - mijlocul sec. XVI. Statuile de Ia altar, din lemn, îi reprezintă, în
mărime naturală, pe cei patru evanghelişti: Matei, Marcu, Luca, Ioan, fiind realizate pe la
mijlocul sec. XVII. Lapidariul, situat în nava nordică, în V acesteia, conservă câteva lespezi
tombale ale unor conducători ai Sighişoarei, cioplite de meşterul pietrar local Elias Nicolai,
în sec. XVII, decorate cu motive renascentiste în stil baroc. Reprezentative sunt pietrele de
mormânt ale lui Georgius Heltner (mort în 1640) şi Stephanus Mann (mort în 1647), fost
primar al Sighişoarei. Cripta se află Ia subsol, sub corul lăcaşului de cult, fiind la origine
vechea biserică-sală romanică din sec. XIII, devenită subterană prin construirea propriu-zisă
a clădirii şi ridicarea nivelului de călcare interior şi exterior cu peste 2 m, prin consolidarea
cu pământ bătătorit a fundaţiilor. Cripta a fost amenajată cu câte trei rânduri de sicrie su
prapuse pe fiecare latură, un rând având 10 nişe de zid. Toate elementele componente ale
"
" inventarului Bisericii din Deal sunt unicate în categoria lor arheologică-artistică, fiecare cu
o valoare inestimabilă, pentru a căror restaurare şi conservare s-a întocmit, s-a aplicat şi s-a
finalizat un proiect specific, derulat între 1992-2003 şi distins în vara anului 2005 cu Marele
Premiu " Europa Nostra ", acordat de Uniunea Europeană pentru Patrimoniu Cultural-Istoric.
Lângă Biserica din Deal se află Cimitirul Evanghelic al Sighişoarei şi capela acestuia23.
22

Cristian Firea, .,Polipticu/ din Sighişoara-un retab/u dominican?", în AT, 19, 2009, Cluj Napoca, pp. 69-79.
Em i l Giurgiu, op. cit, pp. 93-102; Sighişoara, ghid turistic, pp. 36-45; Clara Spitzer, op. cit, p. 20-21; Sighişoara.
România, p. 17·18; Hedy Loffler, op. cit, fotografii nr. 41, 65, 68, 69, 71, 76; Corina Popa, "Pictura murală a "Bisericii
din Deal" şi istoria oraşului Sighişoara'; în A T, 8-9, 1998 - 1999, Cluj Napoca, pp. 175 - 186.
23
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Foto nr. 19 - Interiorul Bisericii din Deal (vedere către altar)
(preluată din Sighişoara. Ghid turistic, text Mariana Pascaru, fotografii Florin Andreescu,
Edit. Ad Libri, Bucureşti, 2006, p. 41)

..Şcoala din Deal" şi Liceul Teoretic ,.Joseph Haltrich" sunt celelalte clădiri şi
instituţii de pe Dealuljplatoul superior al Cetăţii Sighişoara. Vechea şcoală medievală
sighişoreană a fost amintită documentar prima dată în 1522, fiind condusă de un baccalau
reatus rector, cu locaţia în vechea clădire a mănăstirii domenicanilor, aşezată la baza platoului
superior, în stânga scării acoperite a şcolarilor, lângă ruinele bisericii vechi a domenicanilor.
Dar şcoala era mult mai veche, înfiinţată de călugării domenicani pe la mijlocul sec. XIV. Unii
elevi şi absolvenţi ai acestei şcoli superioare, Schola Maioris, au fost nominalizaţi în matri
colele Universităţii din Viena, ca studenţi în perioada 1377-1530. Limba de predare a fost
latina, iar în programa şcolară şi în activitatea didactică s-a resimţit influenţa Bisericii Cato
lice. La mijlocul sec. XVI, după ce saşii sighişoreni au adoptat Reforma religioasă, Schola
Maioris a fost preluată de Sfatul/Primăria oraşului, bunurile şi clădirile domenicanilor con
fiscate şi călugării obligaţi să părăsească cetatea. Prima clădire a şcolii de pe platoul superior
a fost construită în 1607-1608, la N. " Bisericii din Deal" . Pentru că spaţiul şcolar a devenit
insuficient pentru nevoile educaţionale ale cetăţii, s-a pus problema construirii unui nou
edificiu şcolar. A doua clădire a Şcolii din Deal a fost construită în 1619, pe Dealul Cetăţii, la
N-E Bisericii din Deal, prin implicarea şi eforturile primarului Martin Eisemburger. Cons
trucţia cu 2 etaje avea la bază fundaţiile unui turn de apărare al fortificaţiei din sec. XIII iar
pe frontispiciu inscripţia Schola Seminarium Reipublice - 1 6 1 9 (Şcoala Elevilor Comunităţii/
Cetăţii - 1619).
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Foto nr. 20 - Scara acoperită a şcolarilor, spre Şcoala din Deal
(preluată din Sighişoara. Ghid turistic, text Mariana Pascaru, fotografii Florin Andreescu,
Edit. Ad Libri, Bucureşti, 2006, p. 38)

Î n 1654 a fost construită din lemn o scară acoperită, iniţial cu 300 de trepte, cu efor
turile primarului Johannes Both. Ulterior, scara a fost modernizată, cu 175 de trepte şi câte
va platforme plate. La şcoala evanghelică sighişoreană s-au predat teologia filosofică, limbile
clasice latina şi greaca, muzica, matematica, astrologia. Pe Ia mijlocul sec. XVIII, rectorul J. G.
Schenker a întocmit şi a aplicat Regulamentul de organizare şi funcţionare al şcolii superioa
re (Constitutia Scho/ae), iar un alt rector al gimnaziului evanghelic sighişorean, P. G. Mild, a
început construirea unei noi clădiri a şcolii, pentru că vechiul local devenise impropriu exi
genţelor educaţionale ale comunităţii la sfârşitul sec. XVIII. A treia clădire a Şcolii din Deal a
început să fie zidită în 1 790, fiind finalizată ulterior cu parter şi etajul 1. Pe frontispiciul
etajului 1 a fost dăltuită inscripţia Patriae fi/iis virtuti pal/adique sese vonentibus sacrum (Fii
lor Patriei/comunităţii sighişorene, care se dedică virtuţii şi înţelepciunii, <clădirea şcolii>
să le fie un lăcaş sacru). Întreaga construcţie a fost renovată general în 1901, în stil baroc,
adăugându-i-se etajul II şi căpătând forma arhitectonică actuală. Î n prezent, clădirea adăpos
teşte Liceul Teoretic "Joseph Haltrich " . În sec. XVII-XVII I, gimnaziul evanghelic din Sighişoa
ra ("Şcoala din Deal ") a fost una din cele 5 şcoli similare germane din Transilvania (pe lângă
cele din Sibiu, Braşov, Mediaş, Bistriţa) sprijinite să funcţioneze educaţional de către Sinodul
bisericesc evanghelic din Ardeal, prin hotărârile sale din 1722. Limba română a fost introdusă
ca disciplină de învăţământ la "Şcoala din Deal " în 1867, prin hotărârea Consiliului Profeso
ral al instituţiei. A fost asigurat şi accesul elevilor români la gimnaziul săsesc sighişorean.
Primul absolvent român al instituţiei de învăţământ a fost Zaharia Boiu. A fost urmat, peste
câţiva ani, printre alţii, de Ilarie Chendi24.
Coborând de pe platoul superior pe cel inferior al Cetăţii Sighişoara şi luând ca reper
Turnul Porţii/Sfatuluifcu Ceas, în apropiere se află Biserica Mănăstirii Dominicane. Cons
truită în formă primară în a doua jumătate a sec. XIII, a fost amintită documentar în 1 298,
într-o indulgenţă a papei Bonifacius al VIII-lea. Ridicată iniţial ca o biserică-sală, în stilul
gotic timpuriu, a fost închinată Sfintei Fecioare Maria, fiind completată arhitectonic ulterior
între 1483-1510, cu două nave laterale, devenind astfel o biserică-hală cu trei nave, în stil
gotic târziu. În această ultimă formă arhitectonică, are dimensiunile: lungime: 44,5 m,
2< Emil Giurgiu, op. cit, p. 93; Sighişoara, ghid turistic, pp. 52-53; Clara Spitzer, op. cit, p. 20; Sighişoara. România, p.
14; Istoria invăţământului din România, voi. 1, EDP, Bucureşti, 1983, p. 308.
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lăţimea navelor; 12,6 m, înălţimea corului: 5,7 m. Trebuie precizat faptul istoric că între sec.
XIII-XIX, în N-E Cetăţii de jos au fost construite şi au funcţionat clădirile specifice ale
Mănăstirii călugărilor dominicani şi ale Mănăstirii călugăriţelor dominicane, utilizate în scop
religios-misionar de membrii şi membrele amintitului ordin monastic (sec XIII - mijlocul
sec. XVI), secularizate în 1550-1556 de către reformaţii evanghelişti şi folosite ulterior, în
scopuri religioase, de către aceştia. Biserica Sfintei Fecioare Maria, afectată de incendiul din
1676, a fost reparată şi dotată cu noi elemente arhitectonice între 1677-1682. Ultima restau
rare a avut loc între anii 1928-1929, biserica căpătând în final aspectul arhitectonic de astăzi.
Biserica se caracterizează constructiv prin dualitatea stilurilor arhitectonice: faţadele,
contraforţii, ferestrele, acoperişul ascuţit din ţiglă în stil gotic târziu, interiorul preponde
rent baroc. De asemenea, o mare diferenţă între aspectul estetic al interiorului, permanent
îngrijit şi conservat şi exteriorul degradat, afectat atât de timp şi condiţii atmosferice, cât şi
de neglijenţa oamenilor. Exteriorul nu a fost pictat sau ornat cu statui. Pe interior însă, se
conservă picturi murale şi pe altarul bisericii, cu teme biblice, sculpturi în piatră (apostolii
Petru şi Pavel îngeri), 39 de covoare anatoliene din sec. XVII, care împodobesc stâlpii şi ba
lustradele balconului din nava nordică şi care decorau în sec. XVII-XIX strunele staroştilor
breslelor şi a patricienilor cetăţii. Dintre obiectele celebre, de patrimoniu, ale bisericii amin
tesc: cristelniţă din bronz turnată de meşterul Iacob clopotarul în 1440, tocul de uşă din
piatră sculptat de Tomas Lapicidas în 1570, altarul bisericii, realizat în 1680 de sculptorul
Johannes West şi pictorul Jeremias Stranovius, în stil baroc Knorpel25.

Foto nr. 2 1 - Biserica fostei Mănăstiri Dominicane - imagine 2005
(preluată din Sighişoara. Ghid turistic, text Mariana Pascaru, fotografii Florin Andreescu,
Edit. Ad Libri, Bucureşti, 2006, p. 46)

La poalele platoului superior, în stânga Scării acoperite a şcolarilor, se văd astăzi locul
şi ruinele unei biserici în stil gotic, construită, probabil, pe la începutul sec. XIV, presupusă a
fi fost prima biserică catolică parohială a saşilor sighişoreni. Cercetările arheologice avan
sează dimensiunile probabile ale bisericii: lungime: 26 m, lăţimea corului: 8 m, lăţimea nave
lor: 10 m. A fost dotată cu o cristelniţă din bronz, turnat de meşterul Jacob clopotarul în
2s

Emil Giurgiu, op. cit., pp. 80-82; Sighişoara, ghid turistic, pp. 46-49; Clara Spitzer,
România, pp. 10-1 1.
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1440, transferată ulterior la Biserica Mănăstirii dominicanilor, probabil la începutul sec.
XVI I, când biserica de sub Dealul Cetăţii a fost dezafectată. Î n incinta acestui lăcaş bisericesc
a funcţionat şcoala oraşului medieval Sighişoara în perioada: mijlocul sec. XIV-1607, mutată
ulterior în prima locaţie a Şcolii din Deal, lângă Biserica din Deal - Sf. Nicolae. În sec. XVI
XVII biserica de sub Deal este posibil să fi fost capela cimitirului evanghelic din Deal,
exterior zidurilor cetăţii medievale.
În colţul de N-E al cetăţii medievale, lângă Turnul Lăcătuşilor, demolat în 1894, a exis
tat arhitectonic şi religios Mănăstirea şi biserica călugăriţelor franciscane, între sec. XIV-XIX
cu o perioadă intermediară, 1550-1723, când au fost utilizate confesional de reformaţii
evangheliei sighişoreni. Î ntre 1723-1893 au revenit Ordinului Catolic Franciscan, lăcaşul de
cult devenind biserica parohială a catolicilor sighişoreni. Î n 1893-1894 biserica catolică şi
mănăstirea franciscană au fost demolate, iar pe locul devenit astfel disponibil a fost
construită Biserica romano-catolică nouă, între 1894-1896. Aceasta a fost ridicată într-un
stil arhitectonic amestecat: elementele neo-romanice se îmbină armonios cu cele neogotice.
Biserica-sală, cu o singură navă, are intrarea şi ferestre gotice cu ancadramente semicircula
re romanice, absidă semicirculară romanică, fronton în stil romanic, transept şi turn
clopotniţă înalt, impozant. Biserica şi turnul-clopotniţă au, la rândul lor, turnuleţe la colţuri,
de asemenea în stil romanic. Biserica are o lungime de 30 m, lăţime de 20 m, înălţimea
turnului-clopotniţă de 25 m26 .

Foto nr. 2 2 - Biserica Romano-Catolică (dreapta) şi Turnul Cizmarilor (stânga)
(preluată din Sighişoara. Ghid turistic, text Mariana Pascaru, fotografii Florin Andreescu,
Edit. Ad Libri, Bucureşti, 2006, p. 5 1 )

Am amintit şi am descris deja planul urbanistic relativ simplu al Cetăţii Sighişoara,
bazat pe o axă longitudinală SV-NE, de pe platoul superior către cel inferior, reprezentată de
Scara acoperită a şcolarilor - Str. Şcolii - Str. Bastionului (de la Biserica din Deal - Sf. Nicolae
la Biserica Romano-Catolică), pe o axă transversală SE-NV, de la poarta principală de acces
în cetate/Turnul Sfatuluijcu Ceas la Turnul Croitorilorjpoarta de NV, reprezentată de Str.
Muzeului, care trece prin Piaţa Muzeului - Piaţa Cetăţii - Pasajul carosabil. Cele două axe se
intersectează în Piaţa Cetăţii.
,. Sighişoara, ghid turistic, pp. 50-51; Emil Giurgiu, op. cit., p. 107.
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Structura urbanistică medievală a Sighişoarei este relativ simplă, bazându-se pe utili
zarea Iogistică maximă a configuraţiei geografico-geologice a platourilor inferior şi superior
ale Dealului Cetăţii, pe două axe de deplasare, pe un sistem de fortificaţii, cu 14 turnuri de
apărare şi de consolidare a zidurilor, care circumscriau cele două platouri, cu două porţi de
acces în cetate, cu depozite pentru arme, muniţii, pulbere, alimente, apă potabilă etc., nece
sare unei rezistenţe îndelungate împotriva unor asedii militare prelungite. Ca urmare, străzile
Sighişoarei sunt înguste, pavate, întunecoase, sumă de linii frânte şi de curbe care urmează
configuraţia dealului. Casele cu parter săseşti din secolele XIV-XVIII sunt construite pe verti
cală, majoritatea cu un etaj, unele cu două etaje, cu pereţii laterali comuni, sistem vagon, cu
geamuri la parter şi la etaj (e).

Foto nr. 23 - Stradă din Cetatea de Sus cu vechi case de meşteşugari
(preluată din Sighişoara. Ghid turistic, text Mariana Pascaru, fotografii Florin Andreescu,
Edit. Ad Libri, Bucureşti, 2006, p. 54)

Clădirile civice-comunitare şi religioase au fost construite în zone reprezentative ale
cetăţii. Două pieţe publice, Piaţa Cetăţii şi Piaţa Muzeului, îndeplineau funcţii politice, sociale,
administrative, comerciale, civice, punitive etc. Clădirile care delimitează cele două pieţe au
fost construite şi locuite de nobili, patricieni, funcţionari şi negustori bogaţi, care conduceau
Sighişoara şi dintre care au fost aleşi primarii şi consilierii Sfatului orăşenesc. La periferie, în
zona limitrofă zidurilor şi turnurilor de apărare, au fost construite casele meşteşugarilor, cu
ateliere, eventual dughene, prăvălii, depozite Ia parter şi cu locuinţe la etaj. Catastrofalul in
cendiu din 1676 a distrus majoritatea clădirilor oficiale şi a locuinţelor cetăţii, ale bogaţilor
şi săracilor, ele fiind refăcute în anii următori şi modernizate în sec. XVII IZ'.
În Piaţa Muzeului, nr. 6, se află Casa Mann, supranumită Casa Veneţiană, construită în
sec. XVI, cu pivniţă (probabil de la sfârşitul sec. XV), demisol înălţat, parter, acoperiş semi
înălţat din ţiglă. Clădirea a aparţinut familiei aristocratice Mann, un membru al acesteia,
Stephanus Mann, a fost primar al Sighişoarei prin 1630, fiind înmormântat ulterior (a murit
27

Sighişoara, ghid turistic, pp. 54-55.
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în 1647) Ia Biserica din Deal, cu o piatră tombală în relief, sculptată de meşterul pietrar Elias
Nicolai. Clădirea a fost denumită .,Casa Veneţiană " datorită particularităţilor arhitectonico
ornamentale ale geamurilor exterioare: ferestre duble, cu arc superior-trilobat, specifice
goticului veneţian, introduse la faţadele construcţiei pe Ia începutul sec. XIX. Modelul gotic
veneţian al ferestrelor exista doar la un singur geam al clădirii încă din sec. XVI, extins apoi
la toate faţadele, Ia renovarea generală de la începutul sec. XIX, noua înfăţişare a casei dân
du-i aspectul de palazzo veneziano. Actualmente, Casa Veneţiană este sediul Forumului De
mocrat al Germanilor din România (FDRG)28.
Lângă Casa Veneţiană, în Piaţa Muzeului nr. 4, se găseşte Casa Paulinus, supranumită
şi Casa Vlad Dracul, colţ cu Str. Cositorarilor. A fost numită Casa Paulinus, după numele
unuia dintre proprietarii clădirii, de prin 1700. Construcţia este una dintre cele mai vechi ale
cetăţii, de pe la mijlocul sec. XIV. Iniţial, a fost clădirea corpului de pază al Turnului Porţii/
Sfatului, aflat în imediata apropiere. A fost construită cu pivniţă-depozit, consolidată cu
boltă din piatră, cu parter şi etajul l. Pereţii groşi au baza ieşită în afara verticalei pereţilor,
conferindu-le aspectul de contraforţi, îngustându-se către etajele 1-11. A fost şi locuinţă ofici
ală, .,de serviciu " a Sfatului orăşenesc, în ea locuind refugiaţi sau invitaţi cu rang în Cetatea
Sighişoarei, primarul sau judele regal al cetăţii. La începutul sec. XVIII casa a fost extinsă pe
orizontală cu încă un rând de camere şi înălţată pe verticală cu etajul I I, cu un arc boltit peste
Str. Cositorarilor, ce face legătura cu vechea clădire a internatului (Piaţa Muzeului nr. 2) Li
ceului Teoretic .,joseph Haltrich " din Deal, probabil când clădirea era proprietatea familiei
Paulinus. Prin 1970, la etajul II au fost amenajate două expoziţii istorice: ,,Sighişoara, reşe
dinţa temporară a voievodului Vlad Dracul" şi ..Arme medievale", secţie a Muzeului de istorie
a Sighişoarei, amplasat la etajele 1-II-111 ale Turnului cu Ceas. După 1990, Casa Paulinus a
fost reamenajată ca restaurant-pensiune, cu numele .,Casa Vlad Dracul ", reper turistic şi re
creativ important în Sighişoara. Î n Casa Paulinus a locuit, între 1431-1436, pretendentul
Vlad I I, supranumit Dracul, la tronul Ţării Româneşti, fiul lui Mircea cel Bătrân. Membru al
Ordinului german al Dragon ului, înfiinţat de Sigismund de Luxemburg, rege ungar şi împărat
german, Vlad Dracul a fost încoronat mare voievod şi domn al Ţării Româneşti de către rege
le-împărat la Niirnberg, Ia 8 februarie 1431, şi s-a aşezat provizoriu la Sighişoara, în casa de
oaspeţi a cetăţii, sprijinit de protectorul său regalo-imperial. Pretendentul Vlad Dracul, nu
mit apărător al graniţei sudice a Transilvaniei cu Ţara Românească, de către Sigismund de
Luxemburg, a depus eforturi deosebite pentru a urca pe tronul de Ia Târgovişte: asigurarea
sprijinului saşilor şi a cetăţilor Sighişoara şi Braşov, consolidarea taberei sale politice .,dră
culeşti ", înfiinţarea unei monetării proprii, probabil în pivniţa casei-gazdă a sa din Sighi
şoara, cu aprobarea lui Sigismund, baterea unei monede proprii, .,ducatul nou " de argint, cu
acvila pe avers şi cu dragonul înaripat pe revers, încercări de a impune circulaţia ducatului
său în S. Transilvaniei, de la Sighişoara la Sibiu şi Braşov. Izvoarele istorice documentare şi
numismatice din anii 1431-1437 dovedesc eforturile susţinute ale pretendentului Vlad Dra
cul pentru ocuparea tronului de la Târgovişte, eforturi conduse de Ia .,curtea " sa domnească
improvizată Ia Sighişoara. În documentele emise de Vlad Dracul Ia Sighişoara între 14311436, apare pentru prima dată numele românesc al cetăţii, în formele .,Săghişoară" sau .,Si
ghişoară ", locuitorii numindu-se .,sighişorenii ". Se presupune, cu mult temei istoric, că al
doilea băiat al lui Vlad Dracul, numit tot Vlad, viitorul Vlad III Ţepeş-Drăculea - ..fiul Dracu
lui/Dragonului", s-a născut la .,curtea " sighişoreană a tatălui său, pretendentul, prin 14311432. Aşadar, denumirea clădirii Paulinus: Casa Vlad Dracul este pe deplin justificată istoric.
De altfel, pe un perete interior al clădirii se află o frescă în care a fost pictat şi chipul presu
pus al lui Vlad Dracuf29.
20 Sighişoara, ghid turistic, p. 56; Emil Giurgiu, op. cit., pp. 87; Clara Spitzer, op. cit, p. 18; Sighişoara. România, p. 9;
Hedy Liiffler, op. cit, fotografii nr. 57, 64.
29 Sighişoara, ghid turistic, pp. 56-57; Emil Giurgiu, op. cit., pp. 82-87; Clara Spitzer, op. cit, pp. 18-19; Sighişoara.
România, p. 9; Hedy Liiffler, op. cit., fotografii nr. 21, 47, 64.
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Foto nr. 24 - Casa Vlad Dracul (stânga) şi Casa Veneţiană (dreapta)
(preluată din Sighişoara. Ghid turistic, text Mariana Pascaru, fotografii Florin Andreescu,
Edit. Ad Libri, Bucureşti, 2006, p. 54)

Plimbându-ne agale pe Str. Muzeului, după câteva minute ajungem în Piaţa Cetăţii
(Burgplatz). Clădiri importante au fost ridicate în evul mediu pe laturile pieţii şi la străzile
vecine. Astfel, la intersecţia Str. Muzeului cu Str. Şcolii a fost construită Casa cu Cerb (Str.
Şcolii nr. 1).

Foto nr. 25 - Portretul presupus al lui Vlad Dracul (stânga) şi Casa Wagner (dreapta)
(preluată din Sighişoara. Ghid turistic, text Mariana Pascaru, fotografii Florin Andreescu,
Edit. Ad Libri, Bucureşti, 2006, p. 57)
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Foto nr. 2 6 - Casa cu Cerb, Casa Vlad Dracul şi Turnul cu Ceas (de la dreapta la stânga)
(preluată din Sighişoara. Ghid turistic, text Mariana Pascaru, fotografii Florin Andreescu,
Edit. Ad Libri, Bucureşti, 2006, pp. 60-61)

Numele clădirii provine de la capul de cerb cu coarne răsfirate, model în relief aşezat
Ia nivelul etajului I I cu trupul cerbului pictat pe faţadele către Str. Muzeului şi către Str.
Şcolii. Pe faţada către Str. Muzeului, între geamurile etajelor 1 şi I L a fost dăltuită o inscripţie
care informează că, după catastrofalul incendiu din 1676, clădirea a fost reconstruită în
1691 de proprietarul ei, Michael Deli, unul dintre primarii localităţii de pe Târnava Mare,
care i-a adăugat etajul II şi acoperişul înalt, cu posibilitatea de mansardare. Ulterior, casa a
devenit proprietatea familiilor nobiliare Kelp von Sternburg şi, apoi, Csech von Sternheim,
care au decorat suprafeţele interioare în stilul baroc german al sec. XVIII. Între 1997-2001,
Asociaţia Restaura Messerschmitt, a restaurat total Casa cu Cerb, pe interior şi în exterior. Î n
prezent, Casa cu Cerb este o modernă pensiune cu cafe-restaurant, alături de un Centru cul
tural româno-germanlo_
Alături, în casa de pe Str. Şcolii nr. 2, a locuit primarul Sighişoarei de pe la mijlocul
sec. XVII, Johannes Both, care a construit Scara acoperită a şcotarilor în 1654 şi bastionul din
faţa Turnului Cizmarilor, prin 1648-1650 şi demolat ulterior în 1846. Urcând pe Str. Şcolii
către platoul superior, vedem clădirea de la nr. 4-6, cu parter şi trei etaje, unde a funcţionat
Primăria/Consiliul sau Sfatul orăşenesc între 1556-1888. Î n 1889 faţada edificiului a fost
refăcută şi decorată în stil neogotic. Clădirea a fost restaurată general între 1999-2001, când
etajul III a fost mansardat, şi amenajată ca hotel modern. Clădirea de pe Str. Şcolii nr. 8, este
o casă de meşteşugari din sec. XVI, afectată de incendiul din 1676 şi refăcută cu modernizări
arhitectonice Ia începutul sec. XVIII. Alături, în casa de pe Str. Şcolii nr. 9, a locuit medicul
sighişorean Joseph Bacon (1854-1941), întemeietorul Muzeului de istorie a Sighişoarei,
amplasat Ia etajele I-II-III ale Turnului cu Ceas (1899). Î n casa de pe Str. Şcolii nr. 1 0, a locuit
scriitorul şi publicistul N. O. Cocea, în perioada 1928-1945. Clădirea de pe Str. Şcolii nr. 13,
este o veche locuinţă de meşteşugari, din sec. XVI, cu pivniţă, parter şi etajul 1 , construită în
formă de L, cu urme ale picturii murale exterioare şi diverse elemente arhitectonice specifi
ce Renaşterii transilvănene (sec. XVI-XVII), cu tavanele boltite. Şi clădirea de pe Str. Şcolii nr.
30 Sighişoara, ghid turistic, p. 59-61; Emil Giurgiu, op. cit, pp. 88-89; Sighişoara. România, pp. 1 3, 23; Ioan Fodor
Pascu, "Casa cu cerb. O istorie succintă a celui mai important monument civil din Sighişoara·: în voi. In memoriam
Radu Popa, Cluj Napoca, 2003, pp. 329 - 351.
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15 a fost o casă meşteşugărească din sec. XVI, cu pivniţă, parter şi etajul !. A fost reamenajată
la începutul sec. XVIII, după marele incendiu din 1676. Bolţile camerelor de la et. 1 sunt
semicilindrice şi decorate cu stucaturi. Poarta casei a fost lucrată în 1860, fiind funcţională şi
acum31.
Î n Piaţa Cetăţii (Burgplatz) se desfăşurau diferite secvenţe ale vieţii politice, juridice,
comerciale, culturale etc. Astfel, aici crainicii Primăriei anunţau public diferite evenimente
politice, militare, juridice, comerciale. Î n piaţă, în perioada de pace, se organizau târgurile şi
bâlciurile săptămânale, ocazionale, anuale. Aici îşi vindeau produsele finite cele patru bresle
principale ale cetăţii: croitorii, aurarii, curelarii, lăcătuşii. Un detaşament înarmat de tra
banţi, condus de un căpitan, asigura ordinea şi liniştea în piaţă. Adunările populare, ocazio
nate de aniversări, sărbători, vizite importante, evenimente aleatorii etc. se desfăşurau tot
aici. judecăţile publice se organizau tot în piaţa publică, după un anumit tipic, respectându
se diverse reguli .,seculare", acordate şi impuse de jus gladii - dreptul judecătorilor cetăţii de
a pronunţa şi de a executa condamnarea la moarte, când faptele răufăcătorilor impuneau
această măsură punitivă. Stâlpul infamiei, spânzurătoarea, butucul, securea, călăul cetăţii
făceau parte din această .,regie" judiciară. Clădirea din Piaţa Cetăţii, nr. 4, găzduieşte Biblio
teca Documentară a oraşului, înfiinţată în 1684 ca bibliotecă a Şcolii din Deal. Depozitul
conţine circa 30.500 de exemplare, unele dintre ele rarităţi bibliografice, dintre care nouă
incunabule, oferite celor interesaţi pentru studiu, citire şi informare. Turiştii mai pot admira
în Piaţa Cetăţii faţadele în stil baroc ale caselor de la nr. 6 {Casa Duldner) şi nr. 7 (Casa
Wagner)32.
Din Piaţa Cetăţii revenim în Piaţa Muzeului şi, spre NE, observăm clădirea Primăriei
oraşului Sighişoara, fostul Palat Administrativ de la sfârşitul sec. XIX - prima jumătate a sec.
XX. Clădirea cu parter, et. 1., et. II, mansardă, acoperiş înalt cu ţiglă, în formă de U, cu laturile
către V, cu faţada principală spre E, iar celelalte două, secundare, spre N şi S, a fost construită
între 1886-1888, în stil neorenascentist, în timpul stăpânirii ( austro-)ungare în Transilva
nia, când Sighişoara a devenit reşedinţa Comitatului Târnava Mare. Construcţia, simbolul
arhitectonic al noii stăpâniri (austro-)ungare, a fost ridicată pe fostele locaţii ale Mănăstirii
călugărilor dominicani şi ale Turnului dogarilor, ambele clădiri fiind demolate în 1886. Tur
nul dogarilor simboliza sistemul de apărare al cetăţii şi statutul de autonomie -jus gladii al
Sighişoarei în evul mediu şi în epoca modernă. Demolarea turnului simboliza pierderea unor
drepturi seculare şi acceptarea silită a impunerilor unei noi stăpâniri, cea ungară. Din Piaţa
Muzeului, pe Str. Cositorari/or, nr. 5, pe lângă Turnul Tăbăcarilor, se află casa în care învăţă
torul român Zaharia Boiu, primul absolvent român al Şcolii evanghelice din Deal, a deschis
prima şcoală românească din Sighişoara. Î n vecinătate, casa de pe Str. Cositorarilor, nr. 3 a
fost o locaţie specifică de meşteşugari din sec. XVI-XVII I, cu locuinţă şi atelier, astăzi declara
tă monument istoric şi marcată în consecinţă33.
Paralelă cu Str. Cositorarilor şi cu Str. şi Aleea Şcolii este Str. Tâmplarilor, prelungită
spre platoul superior cu Str. Cojocarilor. Astfel, clădirea de pe Str. Tâmplarilor, nr 9, este o
veche casă de negustori, în formă de L, cu parter şi etaj, cu camere boltite, cu foişor cu arca
de, în stil gotic târziu. Î n acelaşi stil arhitectonic a fost construită şi clădirea de pe Str.
Tâmplarilor, nr. 24, casă şi atelier meşteşugăresc, pe faţada căreia, spre E, este marcat anul
1 576 (al construcţiei sau al renovării generale). Spre S-E, pe Str. Cojocari/ar, nr. 3-5, se află o
altă casă reprezentativă de meşteşugari, probabil cojocari, din sec. XVI, zidită tot în stilul
arhitectonic gotic târziu. Pe Str. Bastionului, prelungirea Str. Şcolii spre N-E, la nr. 4, se află
Casa Evert sau Casa cu şindrilă, spre deosebire de cele din jur, acoperite cu ţiglă, mult mai
rezistentă temporal la intemperii şi la capriciile vremii. Casa, construită în sec. XVI, afectată
3!

Sighişoara, ghid turistic, pp. 59-63; Emil Giurgiu, op. cit, pp. 87-89; Sighişoara. România, pp. 12, 13, 15.

32 Sighişoara, ghid turistic, p. 57; Emil Giurgiu, op. cit, pp. 89-93; Clara Spitzer, op. cit., p. 19-20; Sighişoara. România,

pp. 12, 1 5, 23.
Sighişoara, ghid turistic, p. 58, 64; Clara Spitzer, op. cit, p. 11; Sighişoara. România, p. 25.

33
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de incendiu din 1676, a fost reamenajată şi modificată la începutul sec. XVI II, în stil gotic
târziu, specific saşilor sighişoreni. Clădirea are parter cu bolţi semicilindrice, etajul 1 cu tava
nul susţinut cu grinzi aparente, podul şi acoperişul excedând etajul 1 şi transformat în depo
zit de mărfuri şi de produse finite. Această casă de meşteşugari, cu planul în formă de L, a
fost renovată în detaliu după anul 2000, evidenţiind elementele specifice unei case meşteşu
găreşti săseşti din sec. XVI. Astăzi, în clădirea renovată funcţionează Centrul Educaţional
Interetnic pentru Tineret (CEIT), structură în cadrul Forumului German din România, localita
tea Sighişoara34.
MEDIAEVAL AND MODERN SIGHIŞOARA - THE MUSEUM IN OPEN AIR (11)
(Summary)

The author describes the historical and archaeological characteristics of the me
diaeval and modern fortress of Sighişoara, who is one original museum in open air. The
main places and buildings of the city - fortress there are: old city walls, with 14 redoubtable
bastions and defensive towers, Citadel Hill, Central Square, churches, houses, streets and
passages, entrance gates, public schools, shops etc.
The survived towers of the old city walls there are: Clock Tower, Tanners',
Tinsmiths', Ropers', Butchers', Skinners', Tailors', Cobblers', lron-smiths' Towers. Another
touristical attractions there are: Church on the Hill, School on the Hill, Venetian House, Vlad
Dracul House, Stag House, Church of the Dominican Monastery, Schoolars' Stair, Adminis
trative Palace, Lepers' Church, lmage Tower on the Podei Plateau, Church from Corneşti.

H Sighişoara, ghid turistic, pp. 64-65; vezi şi Mihai P. Adonis, "Două cărţi de adrese ale oraşului liber regesc
Sighişoara din anii 1893 şi 1 906'; în Alt- Schassburg. Istorie. Patrimoniu. Muzeul de istorie Sighişoara, 3, 2 0 1 0, pp.
1 2 5-140; Nicolae Teşculă, l..oisir şi societate. Începuturile turismului la Sighişoara", în Alt-Schiissburg. Istorie.
"
Patrimoniu. Muzeul de istorie Sighişoara, 2, 2009, pp. 77-85.
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Iulian-Cătălin NECHIFOR
BUCECEA. ÎNCEPUTURI (SECOLELE XVI-XVIII}
" ...călugării de la ruga noastră nou zidită, sfânta mănăstire numită Gala ta,
un sat anume Vă/ceştii care este în ţinutul Sucevei, pe Siret,
însăşi domnia mea l-am cumpărat pe bani gata şi am mi/uit..."
Act de întărire a satului Vlăiceşti Mănăstirii Galata, 9 februarie 1591

Teritoriul pe care se află comuna Bucecea este ospitalier, oferind condiţii de viaţă
încă din cele mai vechi timpuri, fiind situat în judeţul Botoşani unde au fost atestate încă din
epoca paleoliticului semne ale vieţuirii umane. Pentru perioada veche a epocii pietrei, când
indiciile trăirii umane sunt destul de limitate, au fost găsite unelte şi arme la Cotu-Miculinţi
Gârla Maret, atestând locuirea zonei de omul preistoric. La Mitoc, din aceeaşi perioadă, au
fost descoperite unelte din os, demonstrând că aici se găseau adevărate ateliere de cioplire a
pietrei şi un început de specializare a activităţilor umane2• Aşezările umane paleolitice se
regăsesc din abundenţă şi pe Valea Siretului la Dolhasca, Suceava şi UdeştP.
Î n epoca eneoliticul dezvoltat pe teritoriul din nordul Moldovei s-a dezvoltat cultura
Cucuteni de o originalitate deosebită. În zona judeţului Botoşani se regăsesc staţiunile
arheologice de la Truşeşti, Corlăteni şi Drăguşeni4, unde descoperirile arheologice creează o
imagine de ansamblu asupra vieţii materiale şi spirituale bogate a purtătorilor culturii. O
parte dintre descoperiri se află expuse la Muzeul Judeţean din Botoşani, ele arătând bogăţia
şi originalitatea acestei culturi. Î n eneoliticul final, în zona nordică cuprinsă între Prut şi
Siret, şi-a tăcut simţită prezenţa cultura Horodiştea-Erbiceni, ce preia şi continuă elemente
ale culturii Cucuteni. Cercetările au arătat că purtătorii ei practicau o agricultură mixtă agro
pastorală5.
Semnele locuirii le reîntâlnim şi în secolul al II-lea î.Hr. Descoperirile arheologice au
arătat că în zona Botoşanilor se realiza reducerea minereului de către dacii autohtoni. Mine
reul era zdrobit, uneori şi prăjit în cuptoare speciale cu scopul înlăturării impurităţilor şi
îmbogăţirii conţinutului de fier6. Î n epoca fierului zona a fost locuită de triburile dacice,
amestecate în anumite perioade cu populaţie scitică. Teritoriul nu a fost integrat în provin
cia romană Dacia după distrugerea regatului dac, însă a suferit influenţele binefăcătoare ale
romanizării, în special după retragerea aureliană din secolul al III-lea d.Hr. Datorită poziţio
nării geografice, zona văii Siretului a constituit o atracţie pentru stabilirea temporară a mi
gratorilor. Cu ocazia lucrărilor pentru instalarea conductei de alimentare cu apă a munici
piului Botoşani de lângă staţia de pompare de la Bucecea s-au descoperit urmele unei necro
pole sarmatice7. Totuşi, pe fundalul migraţiilor din secolele IV-VII d.Hr., în zona Botoşani au
fost atestate şi aşezări ce nu au nimic în comun cu cele ale slavilor, ceea ce denotă continui
tatea de convieţuire a populaţiei autohtone în tumultul vremii. Necropola de la Lozna
Străteni este un exemplu în acest sens, cele 24 de morminte demonstrând existenţa unui
ritual apropiat de religia getică8. Totuşi, în secolul al V-lea d.Hr. s-au stabilit în zonă centre
1 A. Păunescu, . Paleoliticul şi mezoliticu/ pe teritoriul României", în Academia Română, Istoria Românilor, voi. 1,
Moştenirea timpurilor îndepărtate, ediţia a doua, EE, Bucureşti, 2010, p. 95.
2 1bidem; Nicolae Ursulescu, Începuturile istoriei pe teritoriul României, Casa Editorială .. Demiurg", Iaşi, 1999, p. 36.
3 1bidem, p. 51.
4 1bidem, p. 140.
s Ibidem, p. 169.
6 M. Babeş, 1. Glodariu, Th. lsvoranu, A. Vîlcu, "Civilizaţia geto-dacă în a doua jumătate a secolului al //-lea a. Chr.
până la începutul secolului a/ Il-lea p. Chr. ", în Academia Română, Istoria Românilor, vol. l, p. 910.
7 RA]BT, Bucureşti, 1976, p. 63.
8 D.Gh. Teodor, Populaţia autohtonă din regiunile extracarpatice în secolele V-VII, în Academia Română, Istoria
românilor, voi. II., Daca-romani, roma nici, alogeni, EE, Bucureşti, 2 0 1 0, p. 775.
.
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de dominaţie ale migratorilor, unul fiind cel de la Nichiteni controlat de goţi9.
Î n perioada de definitivare a etnosului românesc se regăsesc o multitudine de aşezări
umane în nordul Moldovei, mai cunoscute fiind cele de la Fundul Herţei şi Lozna cu 5,
respectiv 43 de bordeie1 0. În acelaşi timp, în zona Truşeşti se regăsesc primele semne ale fo
losirii scrisului, fiind descoperite inscripţii paleocreştine specifice mediului ruralll. Cruciuliţe
din bronz au fost descoperite şi în apropiere de Călineşti, la Cucorăni, datate în secolele V
VI I d.Hr.12. Mai târziu, în jurul anului 1000, zona de nord a Moldovei era împânzită de
aşezări umane. Pe valea Siretului, la confluenţa dintre judeţele Botoşani şi Suceava, sunt
atestate aşezări la Dorohoi, Dersca, Lozna, Vârful Câmpului şi Ionăşeni. Cele 15 aşezări din
nordul Moldovei erau fortificate cu şanţuri şi valuri de pământ, realitate ce a dăinuit până în
secolul al XI-lea13. Cu ocazia săpăturilor pentru aducţiunea cu apă a Botoşanilor, la punctul
,.La Uluc", s-a descoperit o necropolă medievală cu morminte conţinând monede şi obiecte
de podoabă 14. Toate aceste elemente demonstrează că nordul Moldovei, în special valea
Siretului, a fost propice dezvoltării umane încă din cele mai vechi timpuri.
1. Originea numelui

Problema originii numelui de Bucecea ridică o serie de dezbateri ce aduc, la rândul
lor, mai multe ipoteze de lucru. Î n rândurile de mai jos vom încerca să discutăm fiecare ipo
teză enunţată în timp aducând argumente în favoarea sau contrarii fiecăreia în parte.
O primă opinie, referitoare la originea numelui de Bucecea îi aparţine învăţătorului
din localitate, Dumitru Vasiliu. Acesta, în 1965, prezintă o monografie a comunei Bucecea
Sfatului Popular al Comunei Bucecea, se pare la cererea celui din urmă. Acesta susţine că le
genda formării satului este legată de o băjenie a locuitorilor săi. Pe vremuri, locaţia satului
se situa pe malul Siretului, fapt istoric corect, la locul numit de localnici ,.Biserica pustie".
Legenda culeasă de învăţătorul pensionar de la bătrân ii satului relatează că în vremuri înde
părtate, în prima zi de Paşte, în momentul în care sătenii ieşeau de la biserică, s-a dat alar
ma, trupe de tătari venind şi arzând satele învecinate. Plini de spaimă, locuitorii şi-au luat ce
au putut şi în grabă, cu bucce/uţele (legăturile) lor, s-au refugiat în codrii din zonă. De men
ţionat e faptul că la vremea respectivă pădurile de astăzi - Cucoreni, Cerviceşti, Găvanul şi
Bohoghina formau un singur trup. După trecerea tătarilor, sătenii au găsit satul distrus în
totalitate, biserica şi casele arse, iar vitele furate. Văzând dezastrul - prăpăd cum îl numeşte
Dumitru Vasiliu, sătenii s-au retras în pădure unde au tăiat copaci începând să construiască
case noi. Numele noului sătuc ar fi fost acela de Bucecea în amintirea bejăniei lor1 5. Satul se
regăseşte şi astăzi pe acelaşi amplasament, la vremea culegerii datelor de Dumitru Vasiliu,
pe locul iniţial de reconstruire situându-se gospodăriile lui C.N. lftimie, lorgu Loghin, ş.a.
Ulterior satul s-a extins spre şoseaua ce face legătura cu Leorda construită mult mai târziu16.
O parte dintre afirmaţiile lui Dumitru Vasiliu sunt corecte. Î ntr-adevăr, în 1758, a avut
loc o mare expediţie de jaf a tătarilor în Moldova, ultima după înregistrările istorice. Se pare
că respectivul jaf a avut loc, ceea ce a determinat părăsirea de locuitori a vetrei vechiului sat
şi aşezarea pe una nouă. Î nsă de aici înainte intervine factorul neştiinţific. Numele de Bucecea
1. Stanciu, 1. loniţă, ..Populaţiile migratoare pe teritoriul Daciei ", în Academia Română, Istoria românilor, voi. Il, p. 830.
10 Şt. Olteanu, M. Rusu, R. Popa, ,.Modul de viaţă al comunităţilor umane: aşezări, locuinţe, necropole credinţe", în

9

.

Academia Română, Istoria Românilor, voi. III, Genezele româneşti, EE, Bucureşti, 2010, p. 85
1 1 Ibidem, p. 91.
1 2 Ibidem, p. 104 .
" Şt. Pascu, Şt. Olteanu, D. Gh. Teodor, O. lliescu, Dinamica structurilor demo-economice (reţeaua demografică,
structurile teritoriale, indeletnicirile agrare, creşterea animalelor, exploatarea bogăţiilor miniere, economia de
"
transformare'; circulaţia mărfurilor şi a banilor)". în Academia Română, Istoria Românilor, vot. I I I, p. 163.
1 4 RA]BT, p. 63.
t5 A.N.R.S.Bt., Fond Sfat Popular Bucecea, Ds. 19/1965, f. 7.
l6 Jbidem.
..
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este un hidronim atestat cu mult înainte de petrecerea evenimentelor culese de învăţător.
Î nsă explicaţia merită luată în seamă şi analizată cel puţin prin prisma faptului că exprimă o
tradiţie populară specifică locului.
O a doua explicaţie referitoare la originea numelui de Bucecea a fost adusă cu precă
dere în perioada modernă, sugerând originea slavă, dată fiind vecinătatea Moldovei cu spaţiul
deschis de la est de Nistru. Ea a fost promovată de lorgu Iordan, ce considera că numele ar
putea fi un derivat de la " buceag", semnificând în limba slavă pădure de fag17• Explicaţia nu
are suport ştiinţific, cronicarii moldoveni ai evului mediu delimitând strict folosirea terme
nului la spaţiul de la est de Nistru locuit de tătari. Mai mult, termenul apare în cronici înce
pând cu secolul al XVI-lea. Cum tătarii nu au avut în epoca medievală o dominaţie de lungă
durată şi efectivă asupra Moldovei, ci campanii de jaf sporadice, termenul nu avea cum să se
statornicească în sensul dat de lorgu Iordan, nefiind documentate existenţa unor comunităţi
de tătari ce se stabilesc în această perioadă aici.
O a treia explicaţie e sugerată de acelaşi Dumitru Vasiliu în aceiaşi monografie. Acesta
ia în consideraţie o ipoteză enunţată de Nicolae Iorga. Marele istoric considera că Bucecea
şi-ar trage numele de la un mare boier polonez Buczacki, care a obţinut moşii în nordul Mol
dovei în timpul lui Alexandru cel Bun, fiind căsătorit a doua oară cu sora regelui polon Rin
gala, fosta soţie a domnitorului moldovean18• Domnul moldovean, la 13 decembrie 1421, a
donat fostei sale soţii cu drept de folosinţă pe durata vieţii Târgui Siret şi Volhovăţul, pe lân
gă acestea adăugându-i o rentă de 600 galbeni de aur anua\19. Faptul istoric demonstrează
că nobilul polonez ar fi stăpânit cele două proprietăţi în Moldova, însă gestionarea lor a fost
efemeră, pe durata vieţii soţiei sale. Documentele târzii demonstrează că cele două proprie
tăţi au revenit în posesiunea domnitorului Moldovei, excluzându-se influenţa toponimică
polonă asupra Bucecii. Mai mult, există o distanţă destul de mare între Bucecea şi Siret, fiind
un argument suplimentar în respingerea acestei ipoteze.
A patra ipoteză are la bază tot o ipotetică influenţă polonă. Târgui Buczaczi este situ
at în nordul Moldovei medievale în ţinutul polonez al Podoliei, zonă locuită în acele vremuri
de o populaţie românească. Castelanii oraşului, doritori de a obţine glorie militară sau
influenţă politică în Moldova, s-au amestecat în numeroase rânduri în conflictele interne de
la sud. Un prim eveniment este amintit de Grigore Ureche în letopiseţul său, unde prezintă
confruntarea internă din 1450 dintre pretendenţii la scaunul Moldovei Bogdan şi Alexăndrel.
Alexandru vodă cu " un polcu de podoleni era Buceaţchii, iar pre altă oaste era Caneţpo/schi,
care oaste au trecut Nistru/ la Hotin, supt cetate că era cetatea pre mâna oamenilor lui
Alixandru Vodă. Jar Bogdan Vodă au fost atunci la Lipoveţi"20• Confruntarea dintre cei doi se
desfăşoară pe apa Bârladului soldându-se cu victoria lui Alexandru Vodă, însă acesta nu a
putut să-şi fructifice victoria retrăgându-se în Polonia21. Episodul arată că intervenţia polo
nezilor din Podolia nu a afectat spaţiul geografic al văii Siretului, invadatorii retrăgându-se,
documentele neatestând o eventuală aşezare a lor.
O colaborare, de data aceasta dintre şleahta polonilor şi domnii Moldovei, are loc în
contexAtul preparativelor lui Ştefan cel Mare, în faţa confruntărilor cu Imperiul Otoman din
1475. In 1472 domnitorul moldovean se amestecă în conflictul intern din Ţara Românească
dintre Radu Vodă, susţinut de trupe turceşti, şi protejatul său Laiotă Basarab. Regele polon a
sprijinit iniţiativa lui Ştefan cel Mare dând ordin castelanilor din Podolia ca la nevoie " de va
trebui oaste de grabu, să ridici Buceaţchi toată şleahta Podoliei să meargă întru ajutoriul lui
Ştefan Vodă"22• Ajutorul polonez se concretizează în bătălia de la Podul Î nalt din ianuarie
1 7 lo rgu Iordan, Toponimia românească, Bucureşti, 1963, p. 67.
1 H ibidem, f. 8.
1 9 DIR, A Moldova, voi. 1, veac XIV - XV, doc. 49, pp. 42-43.
2 0 Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, ELit., Chişinău, 1998, p. 32.
2 1 Ibidem, p. 33.
2 2 Ibidem, p. 44.
.•
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1475, sprijinul polonez constând în 2.000 de soldaţi conduşi de Buciaţchi23 _ La fel ca în
1450, documentele nu demonstrează influenţa directă a castelanului de Buciaţchi în zona
văii Siretului.
O a treia interacţiune consemnată dintre moldoveni şi cetăţile poloneze din Podolia a
avut loc în 1498 în contextul represaliilor militare ale lui Ştefan cel Mare după o încercare
poloneză nereuşită, din 1497, de cucerire a Moldovei. Măsurile de pedepsire moldovene au
fost foarte dure:
.,Scos-au Ştefan Vodă multe turme, de tot feliul de dobitoace, den Ţara Rusască şi ca la
1 00.000 de robi şi i-au aşăzat de{şi] pân-astădzi trăiaşte limba rusească aicea În ţară. Ars-au
Ştefan Vodă Primislia, Radomna, Jaroslav, Prevorschii, şi Buceciul; multă nevoie au avut şi
Podhaeţul şi alte mici târg uşoare şi fără număr sate aprinse şi arse. Numai un lucru au făcut
leşii pre aceia vreme de folos; Încă de frica lui Ştefan Vodă au Întărit Cracăul despre a miazăzi
cu başte, cu zid, cu şanţuri, pre care au slobozit pre subt cetate apa Rudava, adăogând şi alte
casă, câteva, pre lângă ziduri"Z4.
Informaţia este confirmată şi de Grigore Ureche25 şi de Letopiseţul lui Ştefan cel
Mare26, demonstrând dualitatea naturii colaborărilor dintre moldoveni şi castelanii din
Podolia. Este evident, şi în acest context, că nu se poate discuta despre o influenţă asupra
originii hidronimului de Bucecea.
Un alt episod tensionat al relaţiilor dintre poloni şi moldoveni este menţionat în anul
1509. Datorită conflictului dintre Bogdan a! III-lea (1504-1517) şi regele palon, oştile leşeşti
invadează Moldova prădând Cernăuţii, Dorohoiul, Botoşanii, Ştefăneştii şi Hotinul. Trupele
moldovene au plecat în urmărirea celor poloneze aflate în retragere. Confruntarea dintre
cele două oşti s-a desfăşurat lângă târgui Buceci, dincolo de Nistru, în Podolia, soldându-se
cu victoria polonezilor, 50 de boieri moldoveni căzuţi prizonieri fiind decapitaţi27. Ca si în
cazurile precedente, aşezarea unui grup de polonezi în zona Siretului care să fi influenţat
originea hidronimului este improbabilă, date fiind tensiunile şi excesele de violenţă
practicate de ambele părţi.
O nouă menţionare a interacţiunii dintre castelanii polonezi din Podolia şi Moldova
datează din anul 1683. În contextul sprijinului regelui polonez Ioan a! III-lea Sobieski (16741696) acordat Austriei, o parte a armatei poloneze, după încheierea campaniei vieneze, in
vadează Bucovina. Armata poloneză se regăseşte în scurt timp într-o situaţie dezastruoasă,
fiind înconjurată de 50.000 de turci şi 80.000 de tătari. Cu mari dificultăţi, pâlcul de armată
poloneză se retrage pe linia Prutului. Este organizată o nouă campanie poloneză în Moldova,
condusă de Buczacz, la care participă şi Ioan al III-lea Sobieski. Campania, deşi a ocupat
Suceava, a fost una nenorocoasă. Armata poloneză a fost distrusă nu numai de inamic, ci şi
de ploaie şi zăpadă, înregistrându-se uriaşe pierderi de cai, provizii, armament şi muniţie28.
Şi în acest caz influenţa poiană asupra originii numelui de Bucecea este exclusă din mai mult
motive. Î n primul rând, fiind o campanie dezastruoasă, nobilii polonezi nu s-au aşezat în
zonă. Î n al doilea rând, ca şi în cazurile anterioare, sintagma de Buczacz nu se referă la o
persoană anume ci la conducătorul târgului din Podolia. Î n al treilea rând, la data de 1683
hidronimul de Bucecea era deja atestat.
A patra ipoteză, strâns legată de cea anterioară, se referă la existenţa unui mare boier
Buceaţchi, fiu sau ginere al lui Cazma Şandrovici din prima jumătate a secolului al XV-lea29.
Î ntr-o danie a lui Ştefan cel Mare făcută Mănăstirii Neamţului la 30 septembrie 1503 se arată
ZJ fbidem, p. 45.
z• Axinte Uri carul, Cronica paralelă a Ţării Româneşti şi a Moldovei, vol.l, Edit. Minerva, Bucureşti, 1993, p. 93.
z; Grigore Ureche, op.cit, p. 61.
2 6 Letopiseţul de dind s-a inceput Ţara Moldovei. Letopiseţul lui Ştefan cel Mare, Ediţie îngrijită de George Mihăilă,
EAR, Bucureşti, 2006, p. 49.
27 Axinte Uricariul, op.cit., voi. I. pp. 1 12-113.
2B Din tezaurul documentar sucevean ... , Bucureşti, 1983, doc. 591, pp. 197-198.
z• D/R, A., Moldova, Indicele numelor de per;oană... ) EAR Bucureşti, 1995, p. 84.
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La 5 martie 1513, Bogdan al I II-lea îi confirmă lui Grigovici, pârcălab de Hotin, satele
Drăguşani şi Ecuşeni, partea sa din moştenirea de la bunicul săi BuceaţchP3• Cele două sate
sunt aşezate pe valea Siretului, unul în judeţul Botoşani, celălalt pe partea opusă a Siretului,
probabil pe lângă Arbure34. Î ntre Jcuşeni şi Bucecea se află o distanţă de circa 20 de km, în
tre cele două moşii situându-se satele Vlădeni, Mândreşti şi Călineşti, atestate în vremea res
pectivă. Aceste realităţi sugerează faptul că e destul de improbabil ca acest boier Buceaţchi
să fi avut vreo influenţă asupra originii hidronimului de Bucecea.
Mult mai revelator în privinţa posesiunilor avute de acest boier Buceaţchi este docu
mentul de ieşire din indiviziune realizat de nepoţii săi la 24 aprilie 1520 şi întărit de Ştefan
cel Tânăr (15 17 -1527). Conform acestuia, boierul Buceaţchi stăpânise satele Cozmeşti cu loc
de moară pe apa Siretului, Jonăşeşti, lurceşti, Hălăuceşti şi Pogăneşti, tot pe Siret, Midcăul şi
Şceacăul pe Nistru, Cearbacăul pe Prut, Lemeşani pe Vilia, Mlinăuţi, Corbeşti şi Făurei pe
Jijia, Deşevcani, Nesvoia şi Criva, Voropceni şi lvancouţi, iarăşi pe Prut, şi Răchiteni, Teme
şani şi JuganP5. Pentru studiul de faţă interesante sunt satele deţinute de familia boierului
pe valea Siretului. Ele se situează în buchet între Paşcani şi Roman36. Este greu de imaginat
că acest boier, având în vedere dispunerea proprietăţilor sale, să fi influenţat, după cum am
arătat mai sus, originea hidronimului. Mai mult, e posibil ca numele său să fie de influenţă
străină, la fel ca şi cel al hidronimului, dat fiind faptul că zona era locuită de elemente turanice.
A cincea ipoteză referitoarea la originea hidronimului de Bucecea susţine originea sa
turanică, cea mai comună explicaţie fiind apartenenţa cumană. Teoria este relativ nouă, da
torată cercetărilor din ultima perioadă în acest domeniu, continuându-se unele studii mai ti
mide din perioada interbelică referitoare la influenţele cumanice asupra spaţiului românesc,
în cazul de faţă de la răsărit de Munţii Carpaţi.
Mica nobilime maramureşeană, ce a contribuit la realizarea celor două descălecate la
sud şi est de Carpaţi, a găsit, pe valea râurilor, printre care şi Siretul, rămăşiţe ale stăpânirii
tătare. Realitatea vremii a făcut ca elita moldoveană, afirma Gheorghe Brătianu, în zorile
statului feudal, să fie presărată de elemente alogenel7• Afirmaţia marelui istoric este susţi
nută şi de izvoarele medievale. Letopiseţul atribuit lui Grigore Ureche prezintă o imagine
revelatoare a începuturilor statalităţii la est de Carpaţi:
" Deci Laslău craiul, dacă au luat acel ajutoriu tâlhărescu de la Împăratul Râmului, au
silit la Ţara Ungurească şi decii că pre legile Născutului, cu toată puterea sa s-au apucat de
tătari a-i bate şi a-i goni, de i-au trecut munte În astă parte pre la Rodna, pre care cale şi
semne prin stânci de piatră În două locuri se află făcute de Laslău craiul. Şi aşa gonindu-i prin
munţi, scos-au şi pre aceşti tătari, carii au fost locuitori la Moldova, de i-au trecut apa SireDIR, A, Moldova, veac XVI, voi. 1, EARPR. Bucureşti, 1953, doc. 34, pp. 37-38;
Ibidem, doc. 61, p. 66.
32 Alexandru 1. Gonţa, Documente privind istoria României, A. Moldova (XIV-XV//). Indicele numelor de locuri, (în
continuare: Indicele numelor de locuri ... ) , EAR, Bucureşti, 1990, p. 23.
n DIR, A, XVI, vol. I, doc. 80, p. 85.
34 Alexandru 1. Gonţa, Indicele numelor de locuri. .. , p. 89.
3s DlR, A. XVI, voi. 1, doc. 146, p. 162.
36 Alexandru 1. Gonţa, Indicele de nume de locuri... , pp. 71, 134, 136, 196.
37 Gheorghe Brătianu, O enigmă şi un miracol istoric: poporul român, EŞE, Bucureşti, 1988, p. 147.
30
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Informaţiile prezentate de cronică poartă amprenta timpului, unele dintre ele fiind
considerate eronate, exemplu fiind supoziţia conform căreia descălecătorii din preajma lui
Ludovic cel Mare ar fi fost tâlhari din lumea creştină occidentală. Î nsă prezentarea primelor
contacte cu populaţia locală în mare măsură este corectă. Chiar dacă etimologia hidroni
mului de Siret prezentată de letopiseţ este pusă sub semnul întrebării, faptul că pe malurile
râului se găseau populaţii turanice este de necontestat.
Sub numele de tătari erau desemnate de fapt mai multe populaţii de origine turanică
- saraceni, cazari, ismaeliţi, cumani şi pecenegi. Ei au fost consideraţi după marea invazie
mongolă din 1241 de români cu sintagma generală de tătari, datorită similarităţilor lingvis
tice. Aceste populaţii se regăsesc în documentele secolelor al XIV-lea şi al XV-lea cu statutul
juridic de robi39• Asemenea atestări le regăsim la Mândreşti4D, lângă Bucecea, la 7 iulie 1430
şi Poiana Siretului sau Probota41, Fălticeni, la 22 septembrie 1411. Radu Rosetti arată că
terminologia de vecini în Moldova a fost folosită de români pentru a-i denumi pe vecinii lor
robi, de origine tătară. Aceşti " tătari" dăruiţi de domni în secolele al XIV-lea şi al XV-lea
aveau o libertate mărginită - un fel de şerbi42• Î n momentul pierderii proprietăţii, statutul
ţărănimii moldovene a devenit identic cu cel avut de tătarii rămaşi în Moldova, sintagma
generalizându-se.
Hidronimul de Bucecea apare atestat pentru prima dată la 29 februarie 162043.
Documentul emis de voievodul Moldovei Gaşpar Graţiani (1619-1620) reconfirma lui "Manea
fost pitar şi Toma vistiernicel şi Drăgan diac şi fraţilor lui, Gligorie şi Neculai, copii lui lonaşco
ocine în sate Cerăvăceştii şi Costineştii, care se numeşte Şarba şi cu trei vaduri de moară, pe
pârăul Bucecea . . . "44. O nouă atestare a hidronimului de Bucecea are loc la 2 decembrie 1633,
când domnul Moldovei Moise Movilă îi întăreşte lui Stratulat Borăleanu "o parte de loc din
hotarul Pitulişenii, pe pârâul Dolinii, ţinutul Hârlău, începând din Pitulişeni până în hotarul
lonăşenilor către Siret cumpărată de la Stanca soţia lui lasac Matieşescul, cu feciorii săi
Nicolae şi Gligoraş, cu 230 ta/eri, şi-i dăruieşte un vad de mori de la Bucecea, ţinutul Hârlău "4s.
Cele două atestări demonstrează că pârâul era unul vechi, vatra satului actual fiind
aşezată pe acesta. Datorită locuirii zonei de populaţiile descendente ale migratorilor turanici
stabiliţi aici a apărut şi hidronimul. Se pare că Bucecea ar însemna "apa ce face un cot",
realitate verifica bilă pe teren unde pârâul realizează un cot înainte de vărsarea în Dolina la
Costineşti, cu vaduri de moară46 şi apoi în Sitna. Ipoteza este întărită şi de un studiu al lui
Nicolae Iorga din 1928, în care susţinea existenţa influenţelor turanice asupra toponimiei,
hidronimiei şi onomasticii româneşti. Numele şefului cuman din secolul al XIII-lea Borz, ce a
intrat în contact cu maghiarii doritori să colonizeze ţinuturile de la est de Carpaţi, se
regăseşte în letopiseţul slavon sub numele de Burcevicii. Hidronimul braţului Dunării -

3B Grigore Ureche, op.cit., p.12.
39 Alexandru Gonţa, Satul fn Moldova medievală. Instituţiile, Ediţia a 11-a, EPan, laşi, 2011, p.324.
40 Ibidem; DIR, A, Moldova, veacul XIV - XV, voi. 1, doc. 101, pp. 89-90.
4 1 Al. Gonţa, op. cit, p. 144; DIR, A., Moldova, veacul XIV - XV, voi. !, doc. 33, pp. 28-29.
42 Radu Rosetti, Pământu/, sătenii şi stăpân ii în Moldova. De la origini până la 1834, (în continuare: Pământul, sătenii
şi stăpânii... ) , Atelierele grafice Soced & Co, Bucureşti, 1907, p. 271.
43 DIR, A, Moldova, veacul XVll, voi. IV, doc. 55, p. 427.
44 /bidem.
45 CDM, Supliment 1 (1403-1700), Bucureşti, 1975, nr. 509, p. 177; DRH, A, voi. XXI, EARSR, Bucureşti, 1971, doc.
420, p. 528.
46 Alexandru 1. Gonţa, lndice/e numelor de locuri ... , p. 44.
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ic au fost �eluate �i de Răzvan T;.o ores�� 
Borcea are aceia şi origine47. Opin iile marelui istor din spaţml romanesc cu "2 :r I ovur UI,
e
Acesta arătă că numeroase topo nime şi hidr onim
bug, lalpug, Teleorman, ! aragan, Bo!cea,
Catlă
ăţui,
Desn
ăţui,
Suhu lui, vasl ui, Bahl ui, Călm
ego-cumana. Ele se re�ases �
Caracal , Coma nu Vadul cuma nilor sunt de provenienţă pecen
până la poale le dealu nlor ŞI
cu precădere în ;tepa română, la conflu enţa cu cea eurasiatică
până la Dunăre48.
"
comu na� cu a b. r�ţu1U1·
Este uşor de sesizat terminaţia .,cea din hidro ni ll3_ul Bucecea, _ te pronu n�Ia
Iden
Borcea' demon strată definitiv ca fiind de origine cumană. In ceea �e pnveş l rând, atat valea
primu
In
tică cu târgui Buczacz din Podolia, există mai mult explic�ţii. _
� fa �t demonstrat
Siretului cât şi teritoriul viitoarei Podolii s-au aflat sub domma ţi� cumana,
, sate
de izvoarele istorice. Î n al doilea rând, în Podolia se regăsesc, dupa cum am mai afirmat
cu populaţie română, cel puţin pentru secolele XJV-XVI49.
II. Atestarea

Prima atestare a satului Vâlceşti, ca şi a mai multor sate din zonă, este documentată în
secolul al XVI-lea, rezultat al ieşirii din devălmăşie a proprietăţilor boiereşti. Stăpânirea în
devălmăşie însemna deţinerea proprietăţii de mai mulţi fraţi şi chiar de un grup de rude50.
Acum, tot mai mulţi moştenitori ai boierilor din secolele al XV-lea şi al XVI-lea îşi fac acte de
împărţire a ocinelor moştenite, confirmate de autoritatea domnească. Fenomenul denotă că
aceste sate existau cu mult timp înainte de prima lor atestare documentară, însă lipsa
documentelor, datorată pierderii sau a inexistenţei lor, ne obligă să acceptăm doar datele
primelor apariţii scrise.
II. 1. Vâlceşti
Prima atestare scrisă a existenţei Vâlceştilor datează de la 15 aprilie 1569,

când, la Galaţi, domnitorul Bogdan Lăpuşneanu (1568-1572) legaliza vânzarea satului de
,,Ana, fiica lui Eremia vistier, ce s-a chemat pe călugărie Evloghie, cneaghina lui Toma logofăt,
răstrănepoata lui Vlaicul pârcălab de Cetatea Albă şi a lui Clanău spătar şi a lui Ion Limbă
Dulce şi a lui Galeş comis" 51 către 1-a vândut "Agafii, cneaghina din casa domniei mele, pentru
trei mii de zloţi tătăreşttsz.
Familia Anei, fiica lui Eremia vistiernic, stăpânea întinse moşii pe valea Siretului.
Eremia vistiernic a fost unul dintre boierii de încredere ai lui Ştefan cel Mare. Din această
postură, la 1 1 ianuarie 1495, marele domnitor îi dăruia lui Clanău spătar o moară pe Bârlad,
cealaltă jumătate de moară aparţinându-i lui Eremia postelnics3. Mai târziu, la 1 martie
1507, la Huşi, Bogdan al III-lea întăreşte vânzarea făcută de "Jvancu şi nepoţii săi de fraţi,
ficiorii Stanciului, anume Mânzu şi Toader şi Andruşco şi Ioan şi Marica şi Fedor, de a lor bună
voie a satului Grigoreşti pe Siret lui Eremia vistiernicul în schimbul a 800 de zloţi tătăreştf54.
La 10 decembrie 1516 Eremia vistiernic îşi lărgeşte proprietăţile de pe valea Siretului prin
cumpărarea de Ia Anuşca, nepoata lui Daniil protopop Herţeg, pentru 300 de zloţi, a satelor

47 Nicolae Iorga, Imperiul cumanilor şi domnia lui Basarabă, Cultura Naţională, Bucureşti, 1928, p. 5.
48 Răzvan Teodorescu, Barbarii cumani, strămoşii noştri?, în www.historia.ro.

..

49 Radu Rosetti, Pământu/, să ten ii şi stăpânii . , pp. 72-73.
50 V. Costăchel, P.P. Panaitescu, A. Cazacu, Viaţa feudală fn Ţara Românească şi Moldova (sec. X/V-XVII}, EŞ, Bucureşti,
1957, p. 233.
5 1 0/R, A, Moldova, veacul XVI, voi. Il, doc. 201, pp. 190-191; CDM, voi. ! (1387-1620), Bucureşti, 1957, nr. 558, p.149.
52 /bidem.
53 DIR, A, Moldova, veacul XV, voi. li, doc. 198, pp. 2 1 5-216; CDM, voi. 1, nr. 2 2 1 , p. 66.
54 DIR, A, Moldova, veacul XVI, voi. !, doc. 54, pp. 58-59; Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade {1203·1546), voi. XVIII, VR,
laşi, 1927, pp. 103-104.
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� iteşti şi Sorocin � uţi55- La 4 ianu � rie 1520, acelaşi Eremia vistiernic

achiz iţiona
_
_
s �ra ei_ Mara, fuca
I � I Oanţa Ntspo rescul şi nepo ata lor de frate, Anuş ca, de Ja Anişc a
fiica lui Ştefu l
Ju "_1atate, sat� ) de pe Stret a � ume �op �şti, în ţinutul Neam
ţului, partea de sus cu baltă şi a
tret � farte dm satul de pe Stret, dm ţu�u�ul Sucevei urnit Veneţ
ia, în schim bul a 700 de
�
z � oţ�s Un alt reper � ocume ntar ce atesta mteresul bmeru
lui pentru valea Siretului îJ repre
zmta anul � 5 : 9. Pr� n actul de la 29 aprilie, confirm at de Petru Rareş
(1527 -1538; 15411546) 1a Harlau, bmerul ceda �iului său �lea satele Miteşti cu moară pe
Siret şi Sărăcin
sub p �_ dure, luate de la vara lUI Anuşca. In schimb, primea de la acesta satul Sălăgen ouţi
i. Aici,
devemt monah sub numele de Evloghie, ,.a zidit cu mâinile sale, mănăstirea de la Să/ăgeni,
unde este hramul uspeniei preasfintei stăpânei noastre, născătoare de Dumnezeu şi pururea
fecioară Maria"57• Construirea unei mănăstiri boiereşti se încadrează în tendinta existentă în
rândul boierilor moldoveni din evul mediu. Remarcabil este însă faptul că ac�st mare boier
al Moldovei a renunţat la viaţa mireană, dedicându- şi restul vieţii bisericii. Spre sfârşitul
vieţii, la 27 mai 1546, printr-un act întărit de acelaşi Petru Rareş la Huşi, călugărul Evloghie
închină propria ctitorie şi satul Sălăgeni mănăstirii Moldoviţa. În semn de recunoaştere al
statutului său, Petru Rareş a decis ca locul de veci să-i fie la Mănăstirea Moldoviţa, unde
călugărul fusese veghetorsa .
Din prezentarea datelor de mai sus rezultă influenţa puternică pe care a avut-o Ere
mia vistiernic asupra zonei Siretului unde se situa şi satul Vâlceşti. Vinderea sa de către fiica
vistierului la circa 20 de ani după moartea lui Eremia ridică o ipoteză - cea a existenţei satu
lui cu mult înainte de atestarea sa din 15 aprilie 1569. Este foarte posibil ca şi moşia Vâlceşti
să fi fost cumpărată de acest mare boier şi dezvoltată ulterior, sau chiar preluată de la rudele
sale, cum relevă documentele existente. Cadrul geografic, existenţa celorlalte sate pe valea
Siretului ce se dezvoltă alături de satul Vâlceşti, susţin această ipoteză. Î nsă din punct de
vedere ştiinţific nu putem afirma cu precizie ca dată de atestare a satului decât cea a primei
sale vânzări.
ŞI

·

Il.

Z.

Vâlceştii şi Mănăstirea Galata

Domnia lui Petru Şchiopul, primul Basarab pe tronul Muşatinilor (1574-1579, 15821591) a reprezentat un suflu nou adus administraţiei şi finanţelor Moldovei. Petru Şchiopul,
fratele mai mic al domnului muntean Alexandru al li-lea Mircea, s-a instalat pe tronul de la
laşi la 25 iunie 157459• Î n vremurile tulburi în care a domnit a încercat să facă ordine în ad
ministrarea taxelor şi dărilor, realizând un catastih privitor la categoriile de contribuabili la
20 februarie 1591, primul din istoria Moldovei6o. Î n paralel, pentru dezvoltarea economică a
ţării, domnitorul a urmărit atragerea a cât mai mulţi negustori străini, atât pentru comercia
lizarea propriilor mărfuri cât şi pentru desfacerea produselor ţării. A dorit impulsionarea
acestei politici prin invitarea la palatul domnesc a negustorilor străini aflaţi în tranzit prin
laşi. Prin redresarea comerţului şi creşterea exporturilor moldovene a reuşit normalizarea
stării financiare a Moldovei cu implicaţii benefice asupra locuitorilor ei61.
Î n acelaşi timp, domnitorul a fost interesat de dezvoltarea culturală a ţării. În acest
sens a sprijinit construcţia de biserici şi a susţinut legături strânse cu Orientul creştin. A pro
tejat importante lăcaşuri de cult, cum ar fi mănăstirile arhonite Zagraphou şi Dionysiou, Lavra
şi Chilandar, a acordat 5.000 de aspri anual pentru mănăstirea Sf. Ioan Evanghelistul de la
ss DIR, A, XVI, voi. I, doc. 103, pp. 105-106.
s • lbidem, doc. 141, p. 1 55-156.
57 Ibidem, doc. 286, pp 320-3 2 1 .
se Ibidem, doc. 473, p. 527.
59 T. Teotoi, 1. Toderaşcu, ,.Moldova În ultimul sfert al secolului al XVI-lea", în Academia Română, Istoria românilor,
voi. IV, De la universalitatea creştină către Europa ,.Patriilor", EE, Bucureşti, 2001, p. 4 73.
•o Gheorghe David, ., Întâiul Basarab pe tronul Muşatinilor - Petru Şchiopu/", în MI, XVI, 8 (185), august 1982, p. 14.
ol lbidem, p. 1 5 .
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care
deal,
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1582, "cu toată
"
. .
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. . .
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.
te o s te de da.m.•:
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ll,
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Agaji1
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,
La 23 noiemb rie 1 577 Petru Şchiop ul cumpă ra de la "Soara
.
şi[ratll

� i lon� şc?
fetile lui Corpaci,fratile giupănesei Agafii şi Antimie, fata lui lsa!co �orpac !
.:
Agaji1 gwpanese1
nepoţii
toţ1
ŞI
Corpan
său Ştefan şi Constantin şi sora lor Năstăsie,ficiorii lui
.

satul Vlăiceşti (Vâlceşti) pe Siret, în ţinutul Sucevii cu mori pe Siret pentru 3.000 de zloţi
tătăreşti64. Odată cumpărat, satul Vlăiceşti a fost donat de domnitor mănăstirii Gal�ta.
Posesoarea satului Vâlceşti până în momentul vinderii sale către Petru Şchwpul pro
vine, după cum arată şi actul de vânzare din 23 noiembrie 1577, din familia Corpa;i, mari
boieri ai Moldovei încă din timpul lui Alexandru cel Bun şi până în secolul al XV-lea. In 1431
boierul Corpaci primea de la Alexandru cel Bun numeroase sate pe valea Siretului, dintre care
menţionăm Bobrinăuţi, Văscăuţi, Hânţeştii şi Grigoreştii65. Î nsă odată cu decăderea familiei,
are loc procesul de ieşire din indiviziune, fiii, nepoţii şi strănepoţii încercând să valorifice
patrimoniul economic şi funciar. Î n 1484 Hânţeştii şi partea de jos din Grigoreştii, stăpânită
de Sima şi fii săi lurco, Drahan şi Mihai, au fost cumpărate de Ştefan cel Mare cu 125 de zloţi
tătăreşti. Partea de sus a Grigoreştilor, fostă a logofătului Cuprici, a cumpărat-o de la Jurii
Şerbici şi de la Petru Grigorescu! cu 300 de zloţi tătăreşti66. Deţinerea lor explică interesul
familiei Corpaci pentru achiziţionarea satului Vlăiceşti în 1569 prin una din membrele sale
Agafia. Stăpânirea în indiviziune, în devălmăşie, cum probabil a fost şi cazul moşiei Vlăiceşti
(Vâlceşti), continuă în cadrul familiei Corpaci, când numeroşii săi urmaşi îşi întăresc pro
prietatea asupra satelor deţinute în coproprietate, un reper fiind actul din 20 aprilie 161767.
Petru Şchiopul, în dorinţa de întărire a noii sale ctitorii, a cumpărat şi a donat şi alte
moşii mănăstirii Galata. La 22 iulie 1578 au fost donate mănăstirii satele Voroveştii cu vie,
Mihaileştii cu moară în Bahlui, în ţinutul Cârligăturii, Plopii cu iaz şi Cârsteştii, numit
Pizdenii, cu moară în Bahlui, sate domneşti şi Sadna cu moară în Siret, Tămăşani cu moară în
Luţca, ascultătoare de cetatea Romanului68. La 4 februarie 1579 domnitorul întăreşte pro
prietatea acestor sate mănăstirii Galata69. La 25 septembrie 1579 a schimbat satele Oneştii
şi Borosenii pe Miletin primind satul Mânjeştii, ţinutul Cârligăturii de la Zamfira, nepoata
Popăscului şi Păscălina, fata lui Constantin, fete lui Toader Pârcălabul pe care le-a donat
mănăstiriF0. La 2 septembrie 1583 sau 1590, datarea nefiind precisă, domnitorul a donat
mănăstirii satul Măcicătenii pe Jijia, din ocolul Botoşanilor71. Î n acelaşi an, la 15 septembrie,
a fost întărit privilegiul de proprietate al mănăstirii Galata asupra satelor Vlăiceştii (Vâlceştii),
Mândreştii pe Jijia, Fâlfăeştii, tot pe Jijia, Petreştii din ţinutul Cârligăturii, sub bucovină, ală
turi de două sălaşe de ţiganF2.
Daniile acordate continuă cu ispisocul Mariei, soţia voievodului, din 9 septembrie
1584 prin care patrimoniul mănăstirii era îmbogăţit cu moşia Teişoara din ocolul Boto-

62 ( . Teotei, l. Toderaşcu, op. cit., p. 477.
63 Grigore Ureche, op. cit., p. 161; Axinte Uricariul, op. cit., p. 291.
64 DIR, A., Moldova, veacul XVI, vol. III, EARPR, Bucureşti, 1951, doc. 1 15, p. 9 1 ; CDM, vol. 1, nr. 635, p. 1 65.
65 M. Costăchescu, .,Boierii moldoveni Cupcici şi satele lor", în VR, 1928, Iaşi pp. 6-7.
66 /bidem.
67 DIR, A, Moldova, veacul XVII, voi. IV, doc. 1 85, p. 147.
6B Idem, XVI, voi. III, doc. 1 29, p. 102.
69 Ibidem, doc. 133, p. 104.
70 Ibidem, doc. 1 54, pp. 1 23-124.
7 1 /bidem, doc. 283, pp. 2 30-23 1 .
7 2 /bidem, doc. 285, p. 2 3 2 ; CDM, voi. 1 , nr. 714, p. 183.
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şanilwor�3 • L� 23 noiem bri e 15 � ? Pe�ru � chiopu l a întărit, din nou,
privilegiul de proprietate
. . � sup �a moşie
. i. V�a1ceşt1 (Valceşti),
al manas tirii
pe Siret74. La fel a procedat şi la 2 februarie
1588 � u w� oş1a !ei �oara75. �nn urmare, mănăstirea Galata a reuşit
să acumuleze suficie nte
propnet�ţi gestwnand la sfarşitul secolu lui al XVI-lea un domen iu de
16 sate, 20 de mori,
. 486 de stupi, 100 de ţigani
16,5 0 1c� d � VIe,
şi 1.473 de vite76. Ca şi celelalte mănăstiri, Galata
awdont s :-ŞI c�eeze un domen iu în general pe văile râurilor, în special Siret şi Prut,
dacă stăm
. m dispunerea geografică a
sa analiza
daniilo r primite.
�atas�ih� l �� n�s �irii Galata, întocmit la 15 noiembri e 1588, dezvăluie foarte clar pro
. w
prietăţile
manastirii ŞI Importanţa fiecărui sat în parte. Realizat ca rezultat al eforturilor
domnito �ului � e a pune regulă în finanţele Moldovei, catastihul ne prezintă şi o imagine a
satului. Valceşt1. Satul, la momentul realizării catastihulu i, avea 5 mori, din care 4 cu piuă şi 1
cu ultoare. Mănăstirea a adunat 1 1 jumătăţi de miere din Vâlceşti. De asemenea, mănăstirea
folosea 2 cai negri în sat, aduşi de la Plopi. Cămara mănăstirii adăpostea 80 mirte de grâu,
300 mirte de sârjină, 21 mirte de hrişcă, 60 mirte de slad, 10 mirte de mălai, 2 stoguri de
mazăre provenite din Vâlceşti. Lor li se adăugau 1 stog de bob, 3 stoguri de ovăz, 1 stog de
hrişcă,! stog de orz, 94 de stupii, 98 de oi, 20 de porci77. Comparativ cu celelalte sate aflate
în posesia mănăstirii, Vâlceştii era printre cele mai bogate şi aducătoare de profit, alături de
Plopii situat în ţinutul Cârligăturii. Realitatea este susţinută şi faptul că aceste două sate au
fost printre primele donate mănăstirii, cât şi insistenţa puterii domneşti de confirmare a
proprietăţii asupra lor, după cum s-a văzut mai sus.
Seria reconfirmărilor de proprietate continuă, Petru Şchiopul, în ultimul an de dom
nie, dând un nou urie de proprietate mănăstirii pentru satul Vâlceştii la 9 februarie 1591.
Actul emis de domnitor specifică în mod clar imunităţile satului care "să nu aibă a da dom
niei mele nicio dabilă la muncă, să nu muncească, nici iliş să nu plătească, nici goştină de oi şi
nici de porci, nici desetină de stupi, nici cinzeci aspri, nici doi zloţi, nicio dabilă, dacă se vor mai
adăuga nişte dabile în ţara domniei mele, numai să aibă a da darea împărătească. Şi singuri să
o aibă a strânge şi a o aduce în mâinile domniei mele. Şi nimeni altul dintre slugile domniei
mele, dăbilari sau globnici sau deşugubinari sau cămărari sau oricine va umbla în slujbă în
acel ţinut, să nu aibă a intra în acel sat mai sus scris, să le tragă marfă sau să-i tulbure, ci să fie
în pace de toate"78• Analizat, actul dezvăluie statutul privilegiat al Vâlceştilor, locuitorii săi
fiind practic imuni faţă de sistemul fiscal al Moldovei, neplătind nicio taxă colectată în mod
direct de vistierie . Singura taxă plătibilă, cea împărătească - contribuţia fiecărui sat Ia strân
gerea tributului datorat Porţii otomane, este una indirectă, ea fiind trimisă Ia lnstanbul. Aşa
dar, protecţia de care s-a bucurat Galata, cel puţin în timpul domniei lui Petru Şchiopul, s-a
reflectat şi asupra Vâlceştilor, influenţând indirect nivelul de viaţă al locuitorilor săi.
O nouă confirmare a satului Vâlceştii al mănăstirii Galata se produce la 30 iunie, în
intervalul domniei lui lerimia Movilă (1595-1606)19, anul nefiind cunoscut cu siguranţă
datorită deteriorărilor actului. Reconfirmarea dan iei a fost justificată de monahii mănăstirii
Galata datorită pierderii actelor şi ruperii sigiliilor. În noua reconfirmare se menţineau imu
nităţile precedente întărite de Ierimia Movilă. Satul reapare enumerat în uricul de întărire al
moşiilor mănăstirii din 6 mai 1 598, dat Ia Suceava80. La 5 ianuarie 1600 satul a fost din nou
întărit de acelaşi Ieri mia Movilă, reconfirmându-se vechile imunităţi81 •
La 4 mai 1601, domnul Moldovei lerimia Movilă se implică în conflictul dintre locuito73 DIR, A, veacul XVI, voi. III, doc. 3 18, p. 263.

74 Ibidem, doc. 455, p. 369.
75 Ibidem, doc. 466, pp. 376-377.
76 V. Costăchei, P.P. Panaitescu, A. Cazacu, op. cit., p. 286.
n DIR, A, Moldova, veacul XVI, voi. III, doc. 499, pp. 402-410.
780/R. A, Moldova, veacul XVI. voi. IV, doc. 4, p. 3; CDM, voi. I, 864, p. 2 13.
79 1bidem, doc. 161, pp. 127-128.
8o Ibidem, doc. 274, pp. 223-225.
8 1 Ibidem, doc. 342, p. 276.
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bote"B4. Un an mai târziu, Ia 11 mai 1608, Constantin Mov1la (1607- 161 1),
pentru
ubini
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deş
şi
gloabe
�
amenzi,
reconfirma dreptul mănăst irii Galata de a încasa
_ rulu1 largea
�
compe
dommto
Actul
ea85.
de
e
delictele de răufăcători în raza satelor stăpânit
tentele mănăsti rii în propriil e sale posesiun i, competenţe pe care le substituie statului. De
fap t mănăstirea devenise cvasi independ entă, satele sale, printre care şi Vâlceştii, buc� 
rându-se de acest statut. Reprezentanţii autorităţii domneşti nu mai aveau dreptul de a pa
trunde în sat, în caz contrar fiind pedepsiţi aspru de autoritatea centrală. Se pare că succe
siunea de întăriri a privilegiilor satului avea tocmai acest scop, de afirmare a imunităţii în
faţa administraţiei şi a visteriei. De asemenea, poate fi .vorba de interesul deosebit al Movi
Ieştilor în dezvoltarea culturii şi religiei în Moldova, cunoscute fiind preocupările lor în acest
sens. Î ntreţinerea şi dezvoltarea unei mănăstiri, centru de cultură medievală, trebuia spriji
nită prin asigurarea autonomiei ei, a mijloacelor economice necesare supravieţuirii, cât şi
prin limitarea imixtiunii politicului şi economicului, tot mai prezente în epocă.
Urmaşii Movileştilor pe tronul de la Iaşi au continuat politica de susţinere a mănăs
tirii. Este şi cazul lui Ştefan Tomşa al I I-lea (1611-1615; 162 1-1623). Î n prima sa domnie, la
20 ianuarie 1 612, domnitorul reconfirmă privilegiile mănăstirii asupra Vâlceştilor în ace
leaşi condiţiiD6. Domnitorul revine cu un act, la 15 ianuarie 1 614, prin care ordonă slugilor
domneşti din ţinutul Suceava ca locuitorii din Vlăiceşti să fie "lăsaţi foarte în pace, să nu ne
lucreze nicio muncă şi nici pentru podvoade să nu îndrăzniţi a-i tulbura şi bucatele lor să nu se
tragă pentru alte sate"07• Intervenţia dură a domnitorului se datora plângerilor făcute de so
borul şi călugării de la mănăstirea Galata. Totuşi mănăstirea pierdea un mic privilegiu - cel
de a-şi gestiona răufăcătorii din propriile sate. Conform dreptului medieval, satele răspun
deau în solidar dacă ascundeau un infractor. În cazul în care se dovedea existenţa unuia,
acesta trebuia să-şi reglementeze statutul faţă de proprietarul moşiei sau faţă de obşte. Cum
am văzut mai sus, mănăstirea obţinuse în 1607 dreptul exclusiv de a încasa taxe de la rău
făcătorii din sate. Acum, Ştefan Tomşa ridică acest drept, ordonând slujbaşilor săi - ca sin
gura lor competenţă - cea de a prinde pe răufăcătorii din satB0.
Situaţia economică a Moldovei s-a înrăutăţit foarte mult datorită conflictelor şi luptelor
pentru tron dintre Ştefan Tomşa şi Movileşti susţinuţi de Polonia. Î n 1612 a avut loc bătălia
dintre Ştefan Tomşa şi Constantin Movilă la Cornul lui Sas lângă laşi, marii boieri, partizani
ai lui Constantin Movilă, fiind decapitaţi şi averile confiscate. Î n 1615 boierii moldoveni se
răscoală din nou împotriva lui Ştefan Tomşa, însă domnitorul, sprijinit de târgoveţii laşilor,
îi înfrânge, 75 dintre ei fiind decapitaţi. În toamna aceluiaşi an, Alexandru Movilă, cu sprijin
polonez, reuşeşte să-I îndepărteze pe Ştefan Tomşa de pe tronul Moldovei. Toate aceste con
flicte au afectat în mod grav partea de nord a Moldovei şi indirect Vlăiceşti (Vâlceşti), expli
când decăderea sa economică prin prisma încălcării imunităţilor prevăzute de uricele dom·

82 CDM, voi. 1, nr. 1.096, p. 259.
83DfR, A, Moldova, veacul XVII, voi. Il, doc. 161, pp. 1 3 1 - 132.
84D/R, A, Moldova, veacul XVII, voi. Il, doc. 164, pp. 133-134.
85 Alexandru I. Gonţa, Satul în Moldova medievală. Instituţiile, p. 1 23.
"6 DIR, A, Moldova, veacul XVII, voi. I I I, doc. 90, p. 55.
87 Ibidem, doc. 244, pp. 1 55-156.
"" Ibidem.
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Rad u Mih nea (16 16 � 161 �) a aco �dat mănăstirii Galata, Ia 2 iulie 1617,
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"�1 :a Ia gloabele ŞI. deşugubinele şi pentru om mort, ce se vor face in satele sfintei
mănăstiri,
fa:� < acel�a� ce sun t dabile domneşti"89. După cum se observă, călugării puteau
strânge
toate
.
.
danle moşiei, mclus1v
cele pentru răufăcătorii din sat, dar pierdeau imunitatea fată de dările
d � mneşti ce c� d sarcină exclusivă aparatului visteriei. Aşadar, conflictele militar� şi politice
dm Moldova mceputului de secol XVI I au afectat autonom ia mănăstirii Galata, indirect şi
statutul locuitorilo r din Vlăiceşti (Vâlceşti).
Decăderea stării materiale a mănăstirii Galata 1-a obligat Radu Mihnea, sfătuit de mi
tropolitul Sucevei Teofan, episcopul de Roman Atanasie, episcopul de Rădăuţi Ifrim şi
episcopul de Huşi Mitrofan, să o închine Patriarhiei Ierusalimulu i la 25 martie 1617. Starea
deplorabilă a mănăstirii era atât de evidentă, zidirile şi chiliile mănăstirii risipindu-se, iar
veşmintele şi argintăria primită danie de la ctitor dispărând. Vinovaţi de această stare de
lucru erau călugării care, deşi aveau în administrare numeroase moşii, mori, iazuri, helelştee
şi prisăci cu stupi, datorită necăutării şi nechiverniselii lor, au lăsat mănăstirea să decadă.
Mai mult, au fost oameni care au cheltuit şi au risipit fără de frică patrimoniul mănăstirii9o.
Drept urmare, călugării care ar mai fi petrecut la mănăstire, din veniturile dintr-un an erau
obligaţi să folosească banii la pomenirea ctitorilor, restul "să fie scrişi de mitropolitul ţării, şi să
pue şi pecetea sfinţiei sale pe bani, şi să-i trimită de mai sus-scris Patriarhului lerusalimului" 9t .
La 8 iunie 1619, doamna Maria, fiica lui Petru Şchiopul, reconfirmă dania mănăstirii
Patriarhiei Ierusalimului. Actul în sine era necesar deoarece, ca urmaşă directă a ctitorului,
avea un cuvânt greu de spus în problema închinării. Cu acest prilej, doamna Maria prezintă o
altă cauză a decăderii mănăstirii în afară de dezinteresul călugărilor menţionată în actul de
închinare din 1617:
" Fiindu acea sfântă mănăstire întru mare pohvală şi cu multă avere împotriva tuturor
domnilor şi cu multă cinste mergându domnii intra aceea sfântă dumnezeiască mănăstire
întâmplatu-s-au multe răutăţi Ţării Moldovei de multe oşti străine şi păgâne de au jecuit toată
Ţara Moldovei şi s-au prădat. Întâmplatu-s-au şi acestei sfinte mănăstiri, de s-au prădat în
multe rânduri, una de multe răutăţi ce s-au întâmplat Ţării" 92.
Î n actul său doamna Maria păstra aceleaşi condiţionalităţi financiare ca şi Radu
Mihnea, ceea ce demonstrează acordul tacit dat în privinţa închinării mănăstirii. Pentru a da
tărie actului de închinare al fiicei lui Petru Şchiopul, domnitorul Gaşpar Graţiani (16191620) redactează în aceiaşi zi un nou act de închinare a mânăstirii Patriarhiei de la Ieru
salim, menţinând condiţiile prezentate mai sus93.
Pentru a consolida autoritatea mănăstirii, acelaşi Gaspar Graţiani întăreşte călugărilor
de la Galata, Ia 24 aprilie 1619, drepturile de proprietate şi privilegiile asupra Vâlceştilor94.
Toate aceste acţiuni denotă efortul concertat al autorităţii bisericeşti, a moştenitoarei
ctitorului şi a domniei de a salva ceea se mai putea salva din ctitoria lui Petru Şchiopul.
Alegerea Patriarhiei Ierusalimului ca autoritate superioară a mănăstirii a fost făcută tocmai
din dorinţa de a repune pe picioare mănăstirea, cât şi tradiţiei colaborării şi sprijinirii Orien
tului creştin de domnii români, Petru Şchiopul fiind un exemplu în această direcţie. Mai
mult, mănăstirea având hramul Sfintei Î nălţări, era recomandată închinarea ei Patriarhiei
Ierusalimului, unde se află mormântului Domnului Iisus Hristos, aceasta având acelaşi hram.
a• ldem, veacul XV!l, voi. IV, doc. 277, p. 185.
•o

Teodor Codrescu, Uricariu, pp. 121-122.
9 t Ibidem, p. 1 23.
9 2 DIR, A. Moldova, veacul XV!l, voi. IV, doc. 459 , p. 361.
93 fbidem, doc. 460, pp. 362-363.
•• ibidem, doc. 409, p. 327.
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au fugit din satele mănăstirii în alte sate, în orice ţinut
ale oricui sate vor fi, sau în satele domniei mele, sau în satele boiereşti, sau în satele călugă
reşti, sau prin slobozii sau prin târguri, pe toţi să aibă a-i apuca, cu toate bucatele lor şi să-i
tragă la satele sfintei mănăstiri, care pe unde au fost mai înainte"97• I ntervenţia autorităţii
domneşti arată starea deplorabilă în care ajunseseră satele mănăstirii din cauzele prezen
tate mai sus, Vâlceştii nefăcând excepţie. Succesiunea de întăriri de privilegii, reevaluarea
imunităţilor acordate satului Vâlceşti se explică tocmai prin aceste cauze.
Documentul lui Radu Mihnea ne dezvăluie şi o altă realitate a Vâlceştilor de la început
de secol al XVII-lea - cea a existenţei, ca şi în celelalte sate proprietate a mănăstirii, a cate
goriei vecinilor, ţăranii deposedaţi prin diferite mijloace de proprietatea funciară. Fuga lor
de pe moşie arată condiţiile vitrege pe care ţărănimea a trebuit să le suporte în ansamblul ei.
Miron Barnovschi (1626-1629; 1 633), în dorinţa de a pune piedică fugii ţăranilor şi
vexaţiunilor administraţiei, dă un nou urie de privilegii mănăstirii Galata pentru satul
Vâlceşti, unde reconfirmă Iargile sale privilegii la 19 mai 162698. Fuga vecinilor din satele
mănăstirii a trebuit oarecum rezolvată prin aducerea de noi colonişti. Văzând că suita de
privilegii nu a dat rezultatele scontate, acelaşi Radu Mihnea dă un urie mănăstirii la 20 iunie
1626, prin care îi dă dreptul să nu mai returneze vecinii mănăstirii veniţi de pe alte proprie
tăţi în timpul lui Alexandru Iliaş, Ştefan Tomşa şi prima sa domnie, excepţie fiind acei vecini
care fugiseră de mai puţin de un an99. Perioada de instabilitate ce a determinat decăderea
proprietăţilor mănăstirii, inclusiv a Vâlceştilor, este astfel delimitată de la 1611 (prima
domnie a lui Ştefan Tomşa) şi anul emiterii privilegiului, 1 62 6. Întinsă pe circa 15 de ani,
epoca de instabilitate a afectat sever condiţiile de viaţă ale locuitorilor Vâlceştilor, lipsiţi de
protecţia uricelor domneşti acordate cu largheţe de mai toate domniile ţării. Instabilitatea şi
insecuritatea au determinat, după cum sugerează documentele prezentate, o migrare a
acestora din sat, generând probleme grave proprietarului. Venirea altor vecini, alungaţi de
pe moşiile lor de condiţii similare, dezvăluie migraţia ţărănimii cu efecte negative asupra
dezvoltării economice a Moldovei.
Î ncercările domniei şi a călugărilor de a stabiliza fluxul migrator al ţăranilor sau de a
face atractivă stabilirea de noi colonişti în Vâlceşti continuă în prima parte a secolului al
XVII-lea. Moise Movilă (1630-1631, 1633-1634), la 1 7 august 1630, întăreşte mănăstirii Ga
lata satul Vâlceşti cu toate imunităţile sale, excepţie fiind marea dare împărătească pe care ei
trebuie să o aducă visteriei domneşti t oo.
Vasile Lupu (1634-1653) a reuşit în domnia sa să limiteze instabilitatea politică a
�

95 DIR, A. Moldova, veacul XVII, voi. V, doc. 43, p. 41.
96 /bidem, doc. 142, pp. 1 0 1 - 102.
97 Ibidem, doc. 335, p. 251.
90 DRH, A, Moldova, voi. XIX, doc. 67, pp. 87-89.
99 /bidem, doc. 81, pp. 100-101.
l oo DRH, A, Moldova, voi. XX, doc. 312, pp. 324-326; CDM, voi. l i, nr. 581, p. 131.
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menţinea numai o parte din privilegiile pe care le
avusese satul, revemn du-se la dreptul domnie i de a gestiona taxele datorate de răufăcă
mănăstirea pierzân du-şi jurisdic ţia în această problem ă. Desigur, documentul nu este tori
clar î�
ce priveşte dările pe care locuitorii satului erau obligaţi a le plăti visteriei domneşti, dar se
poa �e interpreta că şi în această speţă imunităţi le satului au avut de suferit. Tot în timpul lui
Vas1le Lupu este reconfirmată graniţa moşiei Vâlceşti cu moşia Hânţăştii. Într-un act de
ieşire din indiviziun e, confirmat locuitorilo r satului Hânţeşti de domn Ia 9 mai 1636, se arăta
că hotarul cu Vâlceşti era pe Siretul bătrân aşa cum sa stabilise în urma judecăţii domneşti
ca urmare a plângerii făcute de călugării de Ia Galata proprietarul ui moşie j1 02,
Vasile Lupu a fost un promotor al culturii. În această direcţie domnitorul s-a preocu
pat de dezvoltarea bisericii şi a relaţiilor speciale pe care Moldova le-a avut cu Orientul
creştin. Cele mai însemnate legături cu această arie geografică au fost cele cu Patriarhia
Ierusalimului. Ele au fost cultivate încă din 1 633 înainte de urcarea sa pe tron. Î n timpul
domniei sale, patriarhul Teofan al III-lea a vizitat în repetate rânduri Moldova, Vasile Lupu
achitând datoriile patriarhiei. Practic patriarhia a intrat sub patronajul său, exemplu fiind
alegerea ca patriarh al Ierusalimului a stareţului Galatei, uns Ia Trei Ierarhi în 1645103.
Indirect, politica promovată de domnitor a afectat evoluţia satului Vâlceşti, proprietate a
mănăstirii sus-menţionate, închinate la rândul ei Patriarhiei Ierusalimului. Din analiza docu
mentelor publicate până acum reiese o stabilizare a situaţiei materiale a locuitorilor satului,
documentele ne mai amintind de noi mişcări ample de populaţii, comparative cu cele din
perioada premergătoare domniei lui Vasile Lupu.
Tot Vasile Lupu, la sfârşitul domniei, căzând pradă viselor sale de mărire imperială, a
redeschis climatul de instabilitate în Moldova. Î n septembrie 1649 a atacat trupele de tătari
şi cazaci ce se întorceau prin Moldova din Polonia, unde interveniseră în conflictul intern.
Drept rezultat, hanul Islam Ghirai al III-lea, cu aprobarea Porţii şi susţinut de cazacii lui
Bogdan Hmelniţki, atacă Moldova104. Oştile tătăreşti şi căzăceşti au ajuns până Iaşi, Hotin,
Dorohoi, Cernăuţi şi Suceava. La Suceava, Gavrilaş logofătul şi alţi boieri refugiaţi acolo au
plătit sume mari de bani drept răscumpărare. Locuitorii ţării nu au avut norocul boierilor şi
mulţi dintre ei au fost luaţi în robie de invadatori:
" Iar, denafară, la ţară, au aflatu toată ţara pre acasă, cu dobitoc, cu herghe/ii, de care
era pre atunci plină ţara. Bani, robi, au luat fără număr multe, şi case de boieri au robitu.[.. .]
Satele, oraşele toate ardzându-le şi prădându, cu aceie vrăjmeşie era tătarii asupra ţărâi"1°5•
Faptul este confirmat de o relatare mai târzie, din 25 februarie 1656, când domnul
Gheorghe Ştefan (1653-1658) îi reconfirmă vei vistierului lordachi posesiunile din ţinutul
Sucevei, deoarece actele s-au pierdut când "au venit cazacii în pământul nostru al Moldovei
Bogdan Hmlinschi, feciorul lui Timuş Hmlinschi hatmanul Zaporojenilor, până la oraşul Suce
vii, şi-au prădat toate mănăstirile care au fost în cuprinsul oraşului, şi, bătând, au agiunsu la Sf
mănăstire Dragomirna, şi au răpit toate averile boierilor şi părinţilor călugări, precum şi a
altor ce au fost păstrate acolo"t06. Este evident că nici locuitorii Vâlceştilor nu au avut o soarD RH, A, Moldova, voi. XXI, doc. 255, pp. 254-255; CDM, voi. li, nr. 1.021, pp. 2 16-2 1 7.
DRH, A, Moldova, voi. XXIII, doc. 414, pp. 475-476.
10 3 Constantin Razachievici, Vasile Lupu - o domnie frământată de ţeluri fnalte", în Academia Română, Istoria
românilor, voi. V, O epocă de Înnoiri În spirit european (1601 - 1 71 1/1 716), EE, Bucureşti, 2003, p. 1 47.
1 04 /bidem , p. 155.
1 o s Miron Costin, Letopiseţul Ţării Moldovei de la Aron Vodă încoace, FRLA, Bucureşti, 1944, p. 126.
1 o6 Studii şi documente, val. XI, EMI, Bucureşti, 1906, p. 51.
1o1
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şi din ţărani cu proprietăţi, Nouru cel Bătrân fiind
Vâlceşti erau subordonaţi strict mănăstirii Galata, atât timp cât se mai bucurau de statutul
de proprietari. La 23 ianuarie 1 658 Dabija mare vornic, Ionaşco Tirea, mare jitnicier, Ştefan
Mareş şi alţi boieri îl informează pe domnitorul Gheorghe Ştefan de modul în care şi-au
împărţit proprietăţile din Hânţăşti, împreună cu megieşii lonaşco Pilat din Călineşti, Cârstea
Pahulcea din Hânţăşti, Gavril fost vătăman la Velceşti. Hotarele moşiei Hânţăşti, dinspre
Bereşti şi dinspre siliştea tuderenilor, pe care sus-numiţii le-au recunoscut după jurămintele
megieşilor erau: Fântâna Putredă, fântâna din sus dinspre Bereşti, Siretul cel mare, Siretul
cel vechi, troianul Vâlceştilor, teiul Rotund, Fântâna roşie, Trestiani, vâlceaua de Ia Turia
dinspre Gligoreştitoa .
Domnitorul Gheorghe Duca (1665-1 666; 1668-1671; 1672; 1678-1683) a încercat să
salveze proprietăţile mănăstirii Galata de la risipa definitivă. Duca, grec din Rumelia căruia i
s-a atribuit o descendenţă albaneză, a venit în Moldova slujind la dugheană. Vasile Lupu 1-a
luat pe lângă curtea sa şi slujindu-! cu abnegaţie a fost făcut boier. Î n timpul lui Eustratie
Dabija (1661-1665) urcă în ierarhia boierească ajungând mare vistiernic, beneficiind şi de
căsătoria cu o fiică adoptivă a acestuia din prima căsătorie a celei de a doua sotii a
domnitorului. Î n ultima domnie, Duca s-a dovedit de o lăcomie ieşită din comun, sărăci � d şi
omorând boieriito9.
Î n a doua domnie, Ia 7 august 1669, a întărit mănăstirii Galata satele Plopi, Belceşti,
Călugăreni pe Bahlui din ţinutul Hârlău, Ruşinova, numit acum Petrita din ţinutul Iaşi, unde
se împreunează 3 silişti, Vâlceşti din ţinutul Suceava, pe Siret şi Vorovăţi din ţinutul Cârli
gătura. Satele erau scutite de domnitor de dajdia mare şi mică, de la lucrul domnesc, de iliş,
sulgiu, goştină şi desetină, globnicii şi deşugubinarii neavând dreptul de a intra în ele, fiind
scutite de către domnii de mai înainte care le-au dăruit mănăstirii. Actul domnesc arăta că
venitul mănăstirii Galata era trimis Ia Sfântul Mormânt, ca să fie de lumini şi de tămâie
pentru pomenirea domnuluiHo.
La 3 1 ianuarie 1673, domnitorul Ştefan Petriceicu (1672-1673; 1674; 1 683-1 684)
întăreşte la rândul său privilegiile mănăstirii Galata asupra Vâlceştilorut. Doi ani mai târziu,
la 15 decembrie 1675, Antonie Ruset (1675-1678) scuteşte Vâlceştii de dări, conform
uricelor date de Ştefan Petricecu şi Vasile Lupu112. I nstabilitatea politică era datorată de
defecţiunea domnilor români, în special a lui Ştefan Petriceicu, care a jucat un rol decisiv în
1 07 CDM, voi. III, Bucureşti, 1968, nr. 260, p. 76.

1oa Ibidem, nr. 305, p. 86.

1 09 Constantin Rezachievici, Domnia şi grupările boiereşti de la 1 658 la 1 685", în Academia Română, Istoria
"
Românilor, voi. V, p. 281.
1 1 ° CDM, voi. III, nr. 1857, pp. 395-396.
1 1 1 Ibidem, nr. 2.223, p. 464.
1 1 2 /bidem, nr. 2.489, p. 5 15.
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Î n� ă :ă� boi � l d � tre Polonia
?
şi Imperiul Otoman nu a afectat numai partea nordică
Mo � d?�e1, CI ŞI �ento�ule din sudul regatulu i. Francesco Michiel, reprezentantul dogelui Vea
neţlel m Poloma, arata, ,mtr-un raport trimis la 3 februarie 1674, stăruinţele autoritătilor
poloneze de a popula părţile afectate cu populaţie din Moldova114. Aceleaşi eforturi le fa �e şi
Gheorghe Duca în ultima sa domnie. La 18 ianuarie 1679, printr-un act de privilegii acordat
mănăstirii Galata, permite călugărilor să cheme oameni străini din ţara /eşească, din Ţara
"
Ungurească şi din alte părţi, să vie cât de mulţi" 115 pentru a-i aşeza în satul Vâlceştii. Actul
acorda privilegii deosebite pentru noii colonişti, aceştia vor fi În pace Într-un an de dajde şi
s/oţi, şi de lei, şi de ta/eri, şi de galbeni, şi de suiţi, şi de ilişi," şi de ia/aviţi, şi de cal, şi de conace,
şi de podvozi, şi de cai de o/ac, şi de car, şi de toate oricâte s-ar întâmpla în ţara Domniei
mele"116. Din analiza actului emis de Gheorghe Duca se observă creşterea taxelor şi dărilor
pe care ţăranii erau obligaţi a le da visteriei, cu implicaţii grave asupra condiţiei lor. Este evi
dent că fuga coloniştilor din Vâlceşti nu s-a datorat numai conflictelor militare ce au devastat
zona de nord a Moldovei ci şi exploatării fiscale necruţătoare, în special după cum am văzut,
a lui Gheorghe Duca. Î nsuşi privilegiul fiscal acordat nu era atât de cuprinzător precum erau
cele de la începutul secolul al XVII-lea, unde imunităţile fiscale erau întinse pe perioade ne
definite de timp. Din contră, domnia acorda privilegii numai pentru un an pentru atragerea
de populaţie într-o epocă plină de incertitudini. Încercările călugărilor de a aduce forţă de
muncă în Vâlceşti continuă şi după domnia lui Gheorghe Duca. Un document din 22 martie
1694 din perioada domniei lui Constantin Duca (1693-1695; 1700-1703) acordă învoirea
mănăstirii Galata de " a aduce trei oameni străini {...] care sunt la nişte vii la Fântânele, să lu
creze"117. Procesul de atragere de colonişti străini este susţinut şi de etimologia unor nume
de familie ce se regăsesc şi astăzi în Bucecea, un exemplu fiind Ungureanu, cu trimiteri la
coloniştii români veniţi cel mai probabil din zona Ardealului.
Buna colaborare dintre domnie şi mănăstirile închinate este reliefată şi de suportul
pe care patriarhul de la Ierusalim i-1 dă lui Dimitrie Cantemir în scurta sa domnie. Patriarhul
a fost de acord ca veniturile mănăstirilor moldovene închinate Patriarhiei Sfântului Mormânt
să intre în trezoreria statuluillB. Simbioza dintre interesele celor două instituţii dezvăluie o
legătură mult mai strânsă şi nu neapărat o relaţie de expoliere materială şi fiscală.
Proprietatea şi reconfirmarea imunităţilor Galatei asupra Vâlceştilor este atestată şi
în prima jumătate a secolul al XVIII-lea, prin patru cărţi de încuviinţare date de Constantin
Mavrocordat (1733-1735; 1741-1743; 1 748-1 749; 1769). Cărţile emise la 30 noiembrie
1741 pentru satele Belceşti din ţinutul Hârlăului, Tămăşani din ţinutul Romanului, Vâlceşti
din ţinutul Sucevei şi Teişori din ocolul Botoşanilor reconfirmau proprietatea călugărilor de
la Galata asupra lor. Î n ce priveşte aspectul fiscal al actelor ele reconfirmă o serie de privilegii:
hotărâm domnia mea cu altele cu nici un fel să nu fie oamenii supăraţi, nici cu c/ăci
"
gospod, nici cu podvozi, nici cu cai de o/ac, nici cu conace, nici cu şolărit, nici cu g/oabe vorni·

11 3

Dinu Giurescu coord ., Jstoria României in date, EE, Bucureşti, 2010, p. 1 2 1 .

1 1• Documente, voi. IX, partea 1 (1650-1747), Bucureşti, 1897, p. 286.
m Theodor Codrescu, Uricariu, voi. VII, p. 227; Catologul documentelor româneşti... , voi. IV (1676-1700), Bucureşti,

1970, nr. 335, p. 94.
1 1 6 Theodor Codrescu, op. cit, p. 227.
1 17 Matei D. Vlad, Coloniza rea rurală fn Ţara Românească şi Moldova (sec. XV-XVJJJ), EARSR, Bucureşti, 1973, p. 97.
1 1a Ştefan Lernny, Cantemireştii. Aventura europeană a uneifamilii princiare din secolul al XVJJJ-Iea, EPo, laşi, 2010, p. 83.
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cu
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emiterii actului asemene a situaţii, fiind greu de crezut că
eforturi de călugării mănăstirii ar fi acceptat foarte repede statutul de vecini de care fugiseră
din locurile lor de baştină.
În dorinta de readucere la normalitate a statutului proprietăţilor în Moldova, acelaşi
Constantin Ma� rocordat, la 20 aprilie 1743, confirma încă o dată scutirea de unele dări a
mănăstirilor închinate Sfântului Mormânt - Galata şi Cetăţuia121. Reconfirma rea unor imuni
tăti fiscale era echivalentă cu recunoaşterea aşezământului de închinare a celor două mănăs
ti ;i Patriarhiei de Ia Ierusalim. În a treia sa domnie, Constantin Mavrocordat a desfiinţat
instituţia şerbiei. Justificarea domnitorului era conformă cu zorile modernităţii ce se iveau şi
în spaţiul românesc:
"adică părându-/e oamenilor că acest nume de vecinie n-are osebire de robie, şi se si/ia
în dreapta re şi mântuire de numele vecini, arătând şi pricini că unii din stăpânii
găsească
să
ca
satelor s-au fost obijduit a vinde pe vecini, ca pe robi, ş-ai împărţi cu împărţeală ca pre ţigani,
şi a da numelor lor în foi de zestre, s-ai despărţi pre copii de la părinţi, luându-i în casă la sluj
ba lor, şi-ai muta de la un loc la altul, nefiind acea voinicie a se vinde şi a se supune până într
atâta ca pre robi tzz .
Decizia domnitorului de a desfiinţa şerbia în Moldova reda ţărănimii libertatea de
mişcare, ne mai fiind considerată ca parte a averii boiereşti sau mănăstireşti. Însă actul din 1
iunie 1 749 impunea ţărănimii să presteze proprietarului 24 zile de muncă. Mai târziu, la 1
februarie 1 766, Grigorie III Ghica (1764-1767; 1775-1777) a reglementat printr-un hrisov
dreptul stăpânilor de a solicita 12 zile de muncă dar şi ziua de muncă obligatorie la praşilă 12 prăjini, secerat - 15 prăjini şi coasă 40 de prăjini. Î n realitate, obligaţiile ţăranilor faţă de
proprietari se dublautz J.
La 28 iunie 1751 are loc în prezenţa lui Ananie de Botoşani, împreună cu Ponici
egumenul mănăstirii Galata şi cu mulţi răzeşi din satele Vâlceşti, lonăşeni şi Levârdia hotăr
nicia satului Vâlceşti, făcută la cererea lui Gheorghe Asapu din Grigoreşti124. Documentul
este foarte important din mai multe motive. În primul rând, actul reconfirmă ipoteza pre
zenţei răzeşilor în satul Vâlceşti, care participă activ la stabilirea hotarelor satelor. În al
�

�

·

�

"

doilea rând, pentru prima dată sunt menţionate în acelaşi document numele vechiu
lui sat Vâlceşti şi cel nou de Bucecea, făcându-se asocierea celor două nume.

Î n 1758 are loc ultima mare expediţie a tătarilor din Bugeac asupra Moldovei, ce afec
tează şi zona de nord a ţării . Conform uneia dintre ipotezele referitoare la originea numelui
de Bucecea, se arată că în prima zi de Paşti a anului 1758 trupele tătăreşti au devastat vatra
vechiului sat Vâlceşti, distrugând locuinţele şi incendiind biserica. Informaţia transmisă pe
cale orală, colaborată cu documentele scrise, este într-o măsură foarte mare adevărată.
1 19

Documente privind relaţiile agrare in veacul al XVIII-lea, vol ll, Moldova, EARSR, Bucureşti, 1966, doc. 176, p. 225.

12° Radu Rosetti, Pământu/, sătenii şi stăpân ii fn Moldova, p. 318.
12 1 Ioan Caproşu, Documente privitoare la istoria oraşului laşi, voi. V, Acte interne (1741-1755), ED, Iaşi, 2001, doc.

394, p. 209.
Documente privind relaţiile agrare in veacul al XVIII-lea, doc. 260, p. 287.
12 3 Radu Rosetti, Pentru ce s-au răsculat ţărani, EEmin, Bucureşti, 1987, p. 14.
1 24 Petru Belciug. Bucecea. Gânduri despre anii de liceu, Edit. Agata, Botoşani, 2003, p. 12 .
1 22

http://www.cimec.ro / http://www.muzeubt.ro

82

AMS, XI, 2012, SECŢIUNEA a 11-a: ISTORIE MEDIE

�egenda transmisă pe cale orală susţine că locuitorii refugiaţi în pădurea
din apropiere au
rntem e�_ at un nou sa�, Bucecea de astăzi. Evalu ând docum entele
publi cate, din păcate putin e
la numa r pen�ru �enoa �a pe care � tr� tăm, se pare că satele Bucec
ea şi Vâlceşti au coexi� tat
_
pent�u o pe �roa �a de trmp, rnvazra
tataril or făcând ca primu l să devină reşedinţa perma 
nenta a Iocurto nlor d: pe moşie. Prin actul din 18 octom brie 1759, prin care
Dumitraşcu
_

_
Zbera dadea
fratelui sau Ştefan a patra parte din moştenirea părintească a satului Leorda
' se
atesta din nou pârâul Bucecea125. Din păcate, documentul nu specifică nimic referito
r Ia sa
tul Bucecea, care probabil se afla în plin proces de construcţie, ci numai Ia hidronim ul de
unde şi-a luat numele.
Dezvoltarea noii aşezări este atestată de recensământul făcut de administratia ru
sească între 1772 şi 1774. Conform datelor sale, în Bucecea se aflau 42 de liuzi, 2 liu� i fără
bir, satul aparţinând de mănăstirea Galata126. Cifrele indică o reconstructie timidă a satului
după cataclismul din 1758. Totuşi starea de decădere a satului şi a �ănăstirii Galata a
continuat, datorită contextului istoric al secolului al XVIII-lea. Metehnele regimului fanariot
au atins şi biserica din Ţările Române, cu efecte negative asupra dezvoltării sale. Nici mănăs
tirile nu au rămas neatinse, ele fiind populate, în special cele închinate, cu călugări veniţi din
alte locuri, care aduceau cu ei obiceiuri străine de tradiţia monahală autohtonă. Contele
D ' Hauterive, într-un memoriu adresat în 1787 domnului Moldovei Alexandru lpsilanti
(1 787 -1 788), dezvăluia o imagine deloc demnă a acestor călugări:
" Călugării obişnuiţi cu şerbia din alte ţări, vin în Moldova să aducă despotismul căruia
un fost supuşi atâta vreme. Ei se fac stăpâni pe mănăstire ca pe o cucerire, flămânzesc pe ne
norociţii pe care îi ocârmuiesc, strâng comori pe care le duc în cele din urmă aiurea şi înşeală
de o potrivă şi pe epitropi, care se încred orbeşte în socotelile lor, şi pe mai marii lor din depăr
tare cărora nu le trimit decât ceea ce nu vor să oprească pe seama lor''�27•
Abuzurile descrise îi privesc în special pe monahii veniţi din spaţiul estic, care au în
ceput să domine viaţa monahală a Moldovei, aducând cu ei influenţele ruseşti, interesele
ţarilor constând în atragerea simpatiei românilor în dreptul ideii cu caracter expansionist 
a pan-ortodoxismului. Î nsă interesele ruseşti nu erau singurele îndreptate către spaţiul
moldav. Austria a fost cealaltă putere creştină interesată de subordonarea spaţiului de la Est
de Carpaţi, din motive diverse. Astfel, la 18 Martie 1 788, trupele austriece intrau în Botoşani,
după ce au pus pe fugă trupele turceşti, instaurând o administraţie proprie. Ca şi celelalte
armate străine ce au trecut prin spaţiul românesc, trupele austriece nu s-au lăsat mai prejos
în jefuirea zonei128•
BUCECEA SETTLEMENT. THE BEGINNINGS (XVI-XVIII CENTURIES)
(Summary)

North of Moldova is a territory has allowed its oldest living moments in history until
today. Signs of habitation are found early Paleolithic area where Cucuteni cuiture has deve
loped, one of the most remarkable in Europe. In the lron Age the area was inhabited by
Dacian population that has been occupied with the metallurgy of iron, there are many indi
cations of this. After withdrawal of Aurelian, Dacians in the a rea, along with migratory popu
lations how have been established temporarily, experienced a process of Romanization,
following the Romanian ethnogenesis.
Regarding the origin of the name of Bucecea, are severa! different assumptions. First,
1 2s

Documente privind relaţiile agrare În veacul al XVIII-lea, doc. 344, p. 355.

P. G. Dimitrev, Moldova in epoca feuda/ismului, partea 1, Chişinău, 1975, p. 135.
Corn itele D'Hauterive, Memoriu despre starea Moldovei la 1 787, lAGCG, Bucureşti, 1902, pp. 155-156.
12a Studii şi documente . , voi. XXII, EMIP, Bucureşti, 1913, p. 53.
126
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related to the oral history of the commun ity, says that in 1758, when the Tatars burning
village of Vâlceşti, the inhabitants moved to another location, the presence place of th.e
village Bucecea. A second hypothesis supported by Iorgu jordan states that the term. ts
derived from the Slavic word "Bugeag". The third hypothesis claims that would be of Pohsh
origin toponym derived from Buczacz, city located in Podolia region of northern medieval
Moldova. The fourth hypothesis proposed origin of the name from a large landowner from
XV century called Buciaţchi in medieval documents. This great nobleman possessed a chain
of villages located between settlements Paşcani and Roman today. The fifth and latest theory
claims the name origin from descendants of Cumans attested in documents of XIV century
near the village. Severa! studies recently brought more and more arguments about the
intertwining of Turanic element and Romanian early statehood in Moldova.
The first mention of the village Vâlceşti appears in a bill of sale from 1569.

Later, in 1577, the village is purchased by Prince Petru Şchiopul (1574-1579, 1 582-1591)
who donated it to Galata Monastery in Iaşi. The monastery was built on the initiative of this
gentleman interested in religion and culture development in Moldova. Privileges given the
village were extended, its inhabitants enjoying a real tax immunity. Their only obligation
was to pay tribute owed Moldova to Ottoman Empire. After his death, amid conflicts bet
ween different parties of boyars supported by neighboring powers, state of the monastery
and village are damaged. Due robberies monastery decades, Prince Radu Mihnea was forced
to March 25, 1617 to make the Monasteries subdued of Patriarchate of Jerusalem. Monas
tery has preserved much of its privileges applied to Vâlceşti village.
Due to frequent military conflicts that took place in northern Moldova village Vâlceşti
(V�lceşti, Vlăiceşti, Volceşti) experienced a sharp decline in the late seventeenth century.
Pnnc� G�eor�he Duca (1665-1666, 1668-1671, 1672, 1678-1 683), in his latest rule attempt
to revttahze vtllage allowing monastery monks to bring settlers in 1679. The measure hasn't
immed �ate effects due to increased politica! instability in the area. The inauguration of
Phan� not rule the Romanian Principalities merely deepen economic and politica! crisis with
negattve effects on the economic development of northern Moldavia.
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MODERNĂ

Alexandru PÎ NZAR
CA TASTIHUL DE SPOVEDANIJ
AL ENORIAŞI �OR BISERICII UNUI SAT DIN ŢARA LOVIŞTEI,
LA INCEPUTUL SECOLULUI AL XIX-LEA

Iţele spaţiului românesc extracarpatic (în special boierimea, pentru veacurile mai
�
mdepartate),
atunci când au reuşit să-şi păstreze statutul vreme de mai multe generaţii, au
notat cu grijă, au păstrat şi au transmis tot ce era de preţ, printre odoare fiind şi memoria
neamurilor lor: întâmplări de mărire sau decădere, naşteri, morţi, iubiri şi căsătorii, bucurii
şi spaime, păcate şi milostenii, azi toate pietri cele în mozaicul încă incomplet al unei noi isto
rii a românilor. E greu însă de completat acest mozaic, fiindcă ne lipsesc foarte multe piese.
Despre ce şi cum simţeau şi gândeau anonimii protagonişti ai istoriei, ţăranii, .,talpa ţării", nu
cunoaştem mare lucru. Î n vremurile vechi, non-elitele au produs puţine mărturii directe,
documente şi înscrisuri. E drept că răzeşii şi moşnenii au lăsat destule urme într-o epocă
mai nouă, spiţe de neam, hârtii ale proceselor nenumărate pentru pământ sau diate, dar, în
afară de nume şi de pasiunea pentru judecăţi, puţin din sufletul şi cugetul lor răzbate din
hârţoagele care au ajuns până astăzi.
Ca de obicei, în Apusul Europei situaţia este cu totul alta. Acolo istoricii, sociologii, an
tropologii, etnologii au la dispoziţie o extraordinară bogăţie de surse, precum, de exemplu,
cele din arhivele Inchiziţiei, ale căror multiple valenţe, descoperite destul de târziu, au fost
valorificate de cercetătorii care au găsit ..admirabilul filon de relatări de cauze şi valoarea et
nografică a zeci de procese considerate până acum vulgare, deoarece ele nu interesau decât
mici comunităţi de la ţară şi de la oraş ocupate în activităţile cele mai banale"1.
Î n spaţiul românesc extracarpatic, izvoarele ce conţin şi un filon mai bogat de infor
maţii despre partea nematerială a vieţii, în astfel de mici comunităţi, sunt rare. De regulă
narative, datorate fie călătorilor străini, care au petrecut ceva timp într-una din ţările româ
ne şi au notat realităţile şi obiceiurile întâlnite, uneori cu tuşe îngroşate, fie localnicilor ce
însemnau frânturi din viaţa lor pe cărţi tipărite şi manuscrise, aceste izvoare, ca şi altele,
nenumite, conţin în general puţine informaţii directe care pot fi de folos celui care se apleacă
asupra noii istorii din perspectiva non-elitelor. De aceea, atunci când o hârtie veche schiţează
o frântură mai mare a tabloului vieţii unui sat românesc de demult, în toate aspectele sale,
materiale şi mai ales ne materiale, aflarea şi cercetarea ei este o şansă deosebită.
Un astfel de document este subiectul acestor rânduri. La o primă privire nu e deloc
impresionant: trei file, rupte de la începutul unei cărţi, scrise din margine în margine cu o
caligrafie destul de urâtă şi uneori greu lizibilă. Î nsemnarea de pe prima pagină, ulterioară,
cu caractere latine, este foarte importantă pentru datare şi localizare: .,Mineiul pe Oct. 1804
Buda. Bis. Şerbăneşti-Păteşti". Ce reprezintă însemnările care urmează? Ne lămuresc prime
le rânduri: .,Sat Şerbăneşti. Catastihul de oameni inoriiaşi bisericii, pre nume, cu polecrele
lor, şi care s-au ispoveduit şi care nu, cât şi pentru ce arătat este". Prin urmare, autorul
însemnărilor este un preot, slujitor într-un sat numit Şărbăneşti, care a folosit cândva, pe la
începutul secolului al XIX-lea, filele albe ale unui minei tipărit în 1804 pentru a nota ceva ce
acum este extern de interesant de aflat: cum se îngrijeau ţăranii unui sat românesc, acum
200 de ani, de sufletele lor. Fără însemnarea recentă, ar fi fost greu de localizat satul
Şerbăneşti printre multele aflate în Ţara Românească şi Moldova. Onomastica ar fi restrâns
câmpul căutărilor doar la provincia sudică, dar şi acolo sunt şi au fost destule sate cu acest
•

1

B. Benassar, lnchiziţia spaniolă (secolele XV-XIX}, Bucureşti, 1983, p. 6.
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Acesta a notat sistematic, pe două coloane, toţi locuitorii satului, grupaţi pe case, cu
numele, supranume le sau poreclele, vârsta, "starea civilă" şi uneori ocupaţia. Satul avea, !n
momentul când preotul făcea însemnările, 197 de suflete, care trăiau în 48 de gospodării. In
1872, Dicţionarul topografic şi statistic al lui Dimitrie Frunzescu nota 670 locuitori în toată
comuna (formată din satele Şerbăneşti şi Păteşti)l, iar în 1902, Marele dicţionar geografic al
României consemna 440 locuitori în satul Şerbăneşti şi 105 în Păteşti4. Mai mult decât dublu,
în ambele cazuri, faţă de însemnările preotului, aşadar acestea au fost făcute nu mult după
1804, probabil cândva în primele două decenii ale secolului al XIX-lea.
Cum multe dintre mitricele şi actele de stare civilă întocmite după 1832 nu au fost
depuse la arhive şi s-au pierdut, chiar dacă documentul ar fi fost o simplă catagrafie a satului
şi tot ar fi fost important. Mai întâi, din punct de vedere genealogie, însemnătatea alcătuirii
de genealogii ţărăneşti fiind nu de puţine ori evidenţiată, ca instrument de lucru pentru
studiile de istorie socială cu privire la satul românesc5. În al doilea rând, din punct de vedere
sociologic şi antropologie, analiza numelor, poreclelor, supranumelor şi organizării indivi
zilor pe gospodării fiind în măsură să evidenţieze multe realităţi ale unui sat de munte ro
mânesc de Ia sfârşitul perioadei fanariote.
Î ncă de la o primă privire este vizibilă importanţa casei-familie, ca unitate economico
socială6, marcată cu grijă de preot în însemnări, atât prin delimitări grafice clare, cât şi prin
însemnări, atunci când primele n-au putut fi folosite: "Tot casa aceia " (f. 3v). Î n cadrul
gospodăriilor, forma de familie întâlnită la ţăranii din Şerbăneşti este cea a familiei nucleare,
formată dintr-o pereche căsătorită, cu copii necăsătoriţi. Din totalul celor 48 de gospodării,
41 sunt ocupate de astfel de familii nucleare. E un procent foarte mare, dar, aşa cum s-a ob
servat, nu e vorba de un "monopol", ci de o condiţionare cronologică: aceeaşi familie par
curge, succesiv, etape lărgite, apoi nucleare, apoi din nou lărgite, şi aşa mai departe7• Din
restul gospodăriilor, în care trăiau şi alte persoane în afara cuplului şi a copiilor lui, în cinci
erau prezenţi bunicii (părinţii cuplului). E vorba de familii multigeneraţionale, în care un
copil căsătorit coexistă cu părinţii lui, rezultat al aplicării privilegiului ultimogeniturii
2 DRH, B, IV, nr. 7 1, p. 93.
3 D. Frunzescu, Dicţionarul topografic şi statistic al României, Bucureşti, 1872, p. 431: " ŞERB ĂNEŞTI, s. în j. Argeş
plaiul Lovişte; formează C. cu c. Păteşti; 670 1. în toată C.".
4 Marele dicţionar geografic al României, alcătuit de George Ioan Lahovary, general C. 1. Brătianu, Grigore G.
Tocilescu, voi. V, Bucureşti, 1902, p. 5 1 1 : Şerbăneşti, com. rur., jud. Argeş, pl. Loviştea, la 2 1 kil. de corn. rur. Şuici,
reşedinţa sub-prefecturei, şi la 69 kil. de Piteşti. Se compune din satele: Păteşti (105 locuitori) şi Şerbăneşti (440
locuitori). Are 2 biserici şi o şcoală mixtă. Vite: 451 vite mari cornute, 135 râmători, 1 285 oi şi 125 capre".
5 R. Creţeanu, Genealogii ţărăneşti, în AG, în AI/X, IV, 1992, 1-2, Iaşi, p. 521-527; A. V. Perietzeanu-Buzău, " Despre
genealogiile ţărăneşti", în AG, V (X), 1998, 1-2, laşi, pp. 235-242.
6 Spre deosebire de oraş, de orice porţiune de oraş (cartier, stradă, imobil de locuinţă etc.), precum şi de orice
"
comunitate cu caracter profesional (instituţie, fntreprindere, breaslă), satul este o grupare socială, structurată
temeinic pe familii şi neamuri, care, prin continuitatea de viaţă pe aceleaşi locuri şi prin multiple legături de rudenie la
nivelul generaţiilor succesive, posedă un caracter mai mult sau mai puţin marcat de omogenitate socială şi biologică';
cf. R. Creţeanu, op. cit, p. 523.
7 E. Le Roy Ladourie, Monta il/ou, sat occitan de la 1294 până la 1324, voi. I, Bucureşti, 1992, p. 122.
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su � t de 73 �, respect�v 53 de ani, iar cele între bunice şi fii sunt de 29, 34 şi respectiv 48 de
am. Acestet cutume 1 se datorează şi absenţa familiilor multifraterne (în care mai multi frati
c� să �oriţi coabitează) în satul din Ţara Loviştei. Casa-familie din Şerbăneşti putea incl �de, p.e
langa cuplu, cu ascendenţ ii şi descendenţii săi, slugi şi rude colaterale. Catastihul notează
două tinere slugi, de 12 şi 25 de ani, şi un văr (orfan probabil), de 10 ani, ce trăiau în casele
unor familii care trebuie să fi fost mai înstărite. Bogăţia mergea mână în mână cu numărul
de braţe pe care le cuprindea gospodăria, iar cele ale copiilor erau numărate şi ele, prin
urmare vărul orfan avea, probabil, un statut nu foarte diferit de cel al unei slugi.
O singură familie cuprinde şi nepoţi de la un copil necăsătorit, copiii din flori ai unei
fete de 21 de ani, care făcuse deja doi până la acea vârstă. Trei gospodării sunt locuite de
bătrâni singuri, două femei de 61 şi 83 de ani şi un bărbat de 84 de ani. Vârstele lor înaintate
arată solidaritatea, ori a comunităţii, ori a neamurilor, care a permis supravieţuirea îndelun
gată a bătrânilor singuri, incapabili de muncă. La fel e cazul şi pentru un bărbat singur, de 28
de ani, orb. Cazuri de handicap fizic există şi printre copii: o fată de 1 2 ani, ,.oarbă de tot", şi
una de 19 ani, ,.oloagă". Î n cadrul casei-familii, îngrijirea acestor cazuri era firească.
Trebuie remarcat şi modul în care preotul satului i-a notat pe cei ce trăiau în casele
satului Şerbăneşti: strict în ordinea descrescătoare a vârstelor (care pentru generaţia
bunicilor şi a cuplului corespundea perfect ordinii în care bărbaţii sunt notaţi înaintea feme
ilor) . Nu cred că e vorba de o ,.rigoare ştiinţifică" avant la /ettre, ci de ilustrarea respectului
arătat vârstnicilor, în comunitatea rurală din munţii Ţării Loviştei. Nu se poate bănui, aşa
dar, o preluare a statutului de ,.stăpân al casei " (dar nu şi al rolului) de către mezinu/ în pu
tere, odată cu diminuarea şi dispariţia rolului economic al părintelui în viaţă.
Statistic vorbind, o gospodărie din Şerbăneşti avea în medie 4,1 ocupanţi. jumătate
din populaţia de 197 de suflete erau copiii necăsătoriţi, care locuiau împreună cu părinţii, în
număr de 103. Media de copii ai unei familii (excluzându-i pe cei căsătoriţi şi plecaţi) nu este
foarte mare, doar de 2,86, căci mai mult de 5 copii în viaţă nu avea nici o pereche. Mortalita
tea infantilă ridicată era, probabil, cauza acestei situaţii. La fel era şi în cazul vârstnicilor, în
special la bărbaţi, în 10 dintre cele 48 de gospodării ale satului văduvele fiind ,.stăpânele
casei". Media de vârstă a satului, în consecinţă, era una relativ scăzută, de 2 7,77 ani. Doar
20% din populaţie avea peste 50 de ani, procentul scăzând la 11% pentru cei de peste 60 de
ani. Dintre cei 103 copii necăsătoriţi care trăiau cu părinţii, 1 1 aveau peste 20 de ani, majo
ritatea bărbaţi. O posibilă cauză ar putea fi disproporţia între numărul locuitorilor de sex
masculin şi feminin: 46% la 54%. O altă explicaţie poate fi formulată de analiza vârstelor so
ţilor. Î n momentul alcătuirii catastihului, în sat existau 39 de cupluri în care ambii soţi erau
în viaţă. Semnificativă este diferenţa foarte mare între vârstele partenerilor, care ajunge şi la
22 de ani, cu o medie de 1 1,1 ani (fig. 1). Aceasta arată două lucruri: mai întâi că bărbaţii se
căsătoreau târziu, după ce acumulau o stare materială care să le permită întemeierea unei
o V. Barbu, Privilegiul mezinului: Între realitatea juridică şificţiunea basm ului, în AG, V(X), 1998, 1-2, laşi, p. 70.
9 Această diferenţă, improbabilă, poate fi explicată în mai multe moduri: fie bătrânul de 98 de ani nu era părintele,
ci bunicul tânărului de 25 de ani, fie vârsta a fost consemnată greşit, fie lectura e defectuoasă. Nu trebuie ignorată
nici imprecizia inerentă unei societăţi în care timpul se măsura după cu totul alte repere decât astăzi. Trebuie, prin
urmare, tratate cu prudentă şi considerate aproximative toate datele referitoare la vârsta personajelor, aşa cum au
fost declarate de către ele şi consemnate de către autorul catastihului.
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copii - băieţi de 8 şi 10 ani sunt pomeniţi printre păstori -, însă majoritatea acestora aveau
în jur de 18 de ani. Este menţionat şi un bărbat de 3 1 de ani, însurat şi fără copii, plecat pe
munte cu vitele. Peste câteva zeci de ani, principala activitate economică a rămas aceeaşi,
Marele dicţionar geografic al României contabilizând un mare număr de animale, în satul cu
populaţie dublată: 451 vite mari cornute, 135 porci, 1 285 oi şi 125 capre. Multe vite însem
nau bogăţie: în două gospodării trăiau şi lucrau slugi, după cum am văzut. Şerbăneştiul,
situat în Ţara Loviştei, era sat de plai: între locuitori sunt notaţi şi 3 plăieşi. Ocupaţiile legate
de păduri şi prelucrarea lemnului, tipice pentru locuitorii unui sat de munte, sunt arătate de
supranume ale locuitorilor: Trocariul, Duhotariul, Doguleasă. Satul avea şi o moară, atestată
tot de un supranume: Morăreasa. Existenţa acesteia implică legături comerciale cu ţinutul
.,de jos", care le asigurau muntenilor cerealele necesare. Unul dintre locuitori, în vârstă de 52
de ani, care nu se spovedise şi nu se împărtăşise de un an, fiindcă .,au fost călători ", putea fi
un negustor care valorifica produsele muntelui în ţinuturile .. de jos" .
Şi sistemul onomastic familial folosit în Şerbăneşti atestă o mobilitate a populaţiei
mai mare decât s-ar putea presupune: dintre cele 32 de supranume menţionate în însem
nări, doar unul singur, Bacoe, se repetă în trei gospodării, alte 9 repetându-se în câte două.
Mai mult, trei dintre ele (9,4% din total) indică străini stabiliţi în sat: .,din Mănăila", Băjă
nariu şi Urluescu. Şi totuşi, în satul de munte endogamia .,de rudenie difuză"U trebuie să fi
fost o realitate, percepută ca atare, un indiciu fiind sancţionarea promptă a cazurilor de .,îm
preunare cu vărul bărbatului ei" şi .,cu cumnată-sa de văr" (f. Jv), chiar dacă pravilele nu de
fineau explicit aceste cazuri ca amestecare de sânge1z, doar căsătoriile cu afini fiind, bine
înţeles, prohibite de ele13•
Î n ce priveşte numele de botez, trebuie remarcată bogăţia repertoriului folosit în sat:
66 de nume diferite pentru 197 de suflete. Pe primele locuri, ca frecvenţă, sunt numele cele
mai folosite de toţi românii: Maria (29,2%), lonjloanjNică (27,7%) şi Ioana (18,5%). Apoi,
în ordine: Stanca, Neculae, Pătru, Ana, Jlinca, Samfira, Dumitru ş.a.m.d.
Am lăsat la final cele mai interesante informaţii din catastihul preotului. Probabil venit
în sat de puţină vreme, a dorit să afle cum s-au îngrijit enoriaş ii bisericii sale de sufletele lor,
·

·

·

1o E. Le Roy Ladourie, op. cit, p. 381.
1 1 Ibidem, p. 368.

·

1 2 Glava 330 din Îndreptarea legii consideră ..amestecare de sânge" doar împreunarea cu ..muiarea frăţine-său",
sancţionată cu 11 ani de neprimire la cuminecare, fără a extinde interdicţia şi la cumnatul(a) de văr, cf. Îndreptarea
legii. 1 652, coord. acad. Andrei Rădulescu, Bucureşti, <1962>, p. 303.
1 3 Glava 194, capitolul ..Să zicem şi pentru trei neamuri ", cf. ibidem, p. 192.
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pentru__ a şti ci�e şi de ce era oprit de la Sfânta Împărtăşanie
. Pravila de la Govora fixează
aceast� o� h_ �aţJe f e�tru cleric i: Popa cela ce va priceştui orice
om, or e mic, ori mare, ori ti
ner, O�l- batran pa� a ce nu va lua ştire dinsul de la d(u)h(o)vnicul
său oare dostoinic iaste au
�
ba, unu ca aceta sa se go� ească de la pr oţie, ce se zice întru pocaan ie
5 a{n)i; iară cu neştire
�
_
de s� v� 1.�ş�la ŞI_ va qr�ş1 de va p nceştu
1, de va fi ŞI_ cocon mic, cum am zis, fără de răspuns, 7
a(n)1 s� a�ba ��c�ame 14• Neavan d pe cine întreba, preotul a făcut o investi
gaţie. Chiar dacă
nu top satenu ŞI-au �eclarat �ăcatele (26 din 197, adică 13,2%) care i-au
oprit de la
_
c �mmecar
e �entru penoad e ma1 scurte sau mai lungi de timp (de aceea popa din Şerbăneşti
� ms � mnat ŞI ce�a ce a aflat de la săteni), totuşi însemnările preotului ne arată o altă şi rară
Im �gJ ne a satului de demult, extrem de interesantă, sunt convins, pentru antropologi, socio
logi ŞI_ etnologi15• Tabloul păcatelor unui sat de acum 200 de ani mută individul şi viata lui
privată în prim-planu l care, în general, e ocupat de gospodărie, neam şi pământ.
Iar acest tablou e fascinant şi dens: dacă mai mult de jumătate dintre săteni se spove
diseră recent (110 suflete, adică 55,83%), procentul e întors pe dos în cazul celor care nu
fuseseră opriţi de la împărtăşanie (87 suflete, adică 44,16%) (fig. 2 şi fig. 3). Motivele pentru
care 1 10 săteni nu primiseră Sfânta Împărtăşanie pot fi împărţite în trei categorii, în funcţie
de ..gravitatea" păcatului. Mai întâi sunt cei care nu se putuseră griji motivat, din cauza
absenţei din sat (în general păstorii), a neputinţei (vârsta înaintată sau locuirea la distanţe
mari faţă de biserică), sau a negăsirii duhovnicului . Din totalul de 101 motive declarate,
această primă categorie însumează 24 de cazuri, adică aproximativ un sfert (23,76%). Un alt
sfert dintre sătenii opriţi de la cuminecare (26 de cazuri, adică 25,74%), sunt cei pe care i
am încadrat în categoria .,impurilor": ..vărsare (de sânge)", nerespectarea postului alimentar,
nerespectarea abstinenţei sexuale, .. patima femeiască", .,mâncatul spurcat", sarcina, sau alte
cauze de .,spurcare". Restul de 5 1 de păcate (50,5%) sunt din cele mai grave: dintre ele, cele
mai multe sunt .,nepaza bisericii" şi ",enevirea" (16, respectiv 12 cazuri). Cele mai puţine
sunt neascultarea duhovnicului (3 cazuri) şi beţia (doar 2 cazuri, mărturie a moderaţiei
locuitorilor satului în privinţa băuturii). Prezenţa unor păcate nu surprinde deloc: înjurătu
rile de cruce (5 cazuri) şi curvia (9 cazuri). Despre cele două cazuri de amestecare de sânge
am amintit deja. La alte păcate ne-am fi aşteptat mai puţin: cele patru cazuri de abateri de
clarate de la dreapta credinţă ale unor săteni. Dintre acestea, .,nesupunerea spre Dumnezeu"
manifestată de doi bărbaţi tineri şi impulsivi (f. zr) nu e întrutotul surprinzătoare, la fel şi
declaraţia Mariei Calotă, de 62 de ani, care nu s-a spovedit şi nici nu s-a împărtăşit de când s
a căsătorit, .,pentru că este înprotivitoare lui Dumnezeu, necrezând în Dumnezeu, ci în
vrăjitorii şi dăscântece" (f. zr) . Bătrâna doftoroaie era probabil urmaşa unui lung şir de femei
iniţiate în tainele unor practici vechi, imposibil de tolerat de către preotul satului. În lumea
satelor de munte din Ţara Loviştei, credinţele în magic au supravieţuit până în zilele
noastre, etnologii consemnând şi la începutul secolului în care trăim folosirea de către
bătrânii satelor a practicilor magice de protecţie16. Mai greu de explicat e cazul Mariei lui Ion
Scopărlan, de 52 de ani, care nu se cuminecase de 7 ani, fiindcă avea .,rătăcire despre
Dumnezeu" (f. 3v). E foarte greu, însă, de identificat adevărata semnificaţie a acestor cuvinte.
O analiză a acestui izvor din perspectivă multidisciplinară, care să îi valorifice toate
valenţele şi să le integreze într-o imagine mai amplă a lumii satului vechi de munte
românesc este absolut necesară. Î nsemnările preotului din Şerbăneşti merită, cu siguranţă,
toată atenţia, îndeosebi a celor ce construiesc o nouă istorie a românilor.
..

·

1 4 Pravila acesta iaste direptătoriu de Jeage, tocmelea Sfinţilor Apostoli, tocmite de 7 săboară... <Pravi/a de la Govora>,
Mănăstirea Govora, 1640, zac. 52, f. 52•.
1s Aceeaşi precauţie, ca şi în cazul vârstelor consemnate de către preot, trebuie manifestată şi cu privire la
..păcatele " ţăranilor, care, înainte de a fi fost puse pe hârtie, au fost, poate, .,distorsionate" de către prejudecăţi ale
autorului însemnărilor.
1 6 Adina Rădulescu, .,Practici magice de protecţie şi sincretism religios in Ţara Loviştei", în CERC - Cercetări
Etnologice Româneşti Contemporane, ll/1, 2006, pp. 130-137 şi 111/1, 2007, pp. 69-76.
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THE BOOK OF CONFESSIONS OF THE PARISHIONE RS OF A SOUTHERN ROMANIAN
VILLAGE CHURCH, FROM THE EARLY 19TH CENTURY
(Summary)

The paper presents an insight into the non-material universe of the past Romanian
village, as it is recorded in a rare document, a Book of Confessions, written on the first leaves
of a liturgica! book by a priest, in the early years of the 19th century. The inventory of all the
houses in the village, with the families, ali people being recorded with their names, ages,
occupations, sometimes diseases and, more important, with the sins or impediments that
prevented them from receiving the Holy Communion, is a fascinating and useful source for
the researchers, from multiple points of view.
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Fig. 1. Diferenţa între vârstele soţilor,
In 39 de cupluri în care ambii soţi sunt în viaţă

•
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Anexe
[f. 1r)17
Mineiu l pe Oct. 1804 Buda
Bis. Şerbăneşti-PăteştitO

Catastihul de oameni <i>noriia şi biserici(i), pre nume, cu polecrele lor şi
care s-au ispoveduit şi care nu, cât şi pentru ce arătat este.
Earăşj19
t Sima Călinoi, de ani 9820, şi s-au
t Toma Voicul, de ani 48, şi s-au
ispoveduit şi nu s-au pricestu<it>, pentru ispovedit, dar nu s-au pricestuit de un an,
ce n-au arătat.
pentru ce n-au arătat.
t Radu sin Călinoi, de ani 25, şi nu st Soţiia lui Niţa, de ani 3221, şi nu s-au
au ispoveduit şi nu s-au pricestuit de un ispoveduit şi de pricestuit de un an, de
an.
lenevire.
t Soţiia lui Ioana, de ani 2 2, ş(i) nu sCopii:
au ispoveduit, nici s-au pricestuit de
t Floarea, de ani 1822, şi s-au ispoveduit
.
an:._
<.:. :.
-=.
I >....;... u::n::.::.; u::l::.:.: . .
---1 şi s-au grijit.
t Ion, de ani 16, şi s-au ispoveduit, dar
t Vladul orbu Tronari, de ani 28, şi nu
nu
s-au pricestuit, că au mâncat postu
s-au ispoveduit, nici s-au pricestuit de un
apostolilor
cu dulce.
an, fii<nd> orb de tot.
t
Anca,
de ani 1 1, şi s-au grijit.
Orb23•
t Neculae, de ani 2, şi s-au grijit.
t Sima Fetoi, de ani 3024, şi nu s-au
t Sluga Ion, de ani 25, şi s-au ispoveduit
ispoveduit de ani unu, iar de pricestuit de şi nu s-au pricestuit, pentru că au mâncat cu
ani 32s, pentru căci înjură de cruce, de dulce postu apostolilor si au înjurat de cruce.
ace<ia> s-au oprit.
t Oancea sin Voicul, de ani 52, şi nu s-au
t Soţiia lui Ana, de ani 2 5, şi nu s-au
ispoveduit,
nici s-au pricestuit <de> un an,
ispovedit, nici s-au pricestuit de un an,
căci au fost călători.
pe<n>tru lenevire.
Soţiia lui Ana, de ani 35, şi s-au
Copii:
ispoveduit
şi s-au grijit.
t Floarea, de ani 8, şi s-au grijit.
Copii:
t Dumitru, de ani 5, şi s-au grijit.
Fată de suflet Sora, de ani 6, şi s-a grijit.
t Ion, de ani 326, si s-au grijit.
Ion Moţoc, de ani 53, şi nu s-au ispovedit,
t Stanca Tufuleasă, de ani 83, şi nu s-au
ispoveduit, nici s-au pricestuit de luni 6, nici s-au pricestu<i>t de un an.
t Sotiia lui Samfira, de ani 34, si nu s-au
fii<n>d bolnavă, au vărsat singe.
Sat
Şărbăneşti.

-

1 7 Jumătatea din dreapta a forzaţului cărţii.
1a

Cu litere latine, cerneală albastră.
Altă mână, cerneală violet.
20 Lectură nesigură.
2 1 Cu cifre arabe.
22 Lectură nesigură.
ZJ Altă mână, cerneală violet.
24 Cu cifre arabe.
2s Probabil e cifra arabă 3; dacă nu, e 7 chirilic.
26 Cifră arabă.
19
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s-au price stu<i >t de un a<n> ,
t Chiri iac din Mănă ila, de ani 45, nu s- ispovedit, nici
a făme iască .
au ispov eduit de un an, iar de price stuit fii<n> d în patim
Copii:
<de> ani 3, căci au înjura t de cruce şi de
t Ghina , de ani 15, şi s-au grijit
saceia
de
a,
biseric
lenevire şi nepăz ind
t Necula e, de ani 13, şi nu s-au
au oprit.
s-au grijit, de lenevire.
t Soţia lui Mariia , de ani 40, şi s-au ispove duit, nici
t Sofiica, de ani 9, şi s-au grijit.
ispoveduit, dar nu s-au pricestuit de un
t Stan, de ani 4, s-au ri'it.
an, de lenevire, ne ăzind biserica .
t Pătru Băjănariu, de ani 60, şi nu s-au
ispoveduit, nici s-au gri<ji>t de un an, căci n
a păzi<t> biserica.
t Ioana, soţiia lui, de ani 56, şi nu s-au
ispoveduit, nici s-au pricestuit, căci n-au
ăzit biserica.
[f. zr]

Sat Şărbăneşti
�
Copii:
t Tudose, de ani 2 1, şi nu s-au ispoveduit,
E văduv:
t Necula Mugea, de ani 62, şi nu s-au nici s-au grijit de ani 2, pentru lene şi au
ispoveduit, nici s-au pricestuit, căci n-au mâncat spurcat.
t Stanca, de ani 16, şi nu s-au ispoveduit,
păzit biserica.
nici s-au pricestuit de un an.
Copii:
t Stana, de ani 12, şi nu s-au grijit, tot
Ion, de ani 25, şi nu s-au ispovedui<t>,
pentru
aceia, de ani unul.
nici s-au pricestuit, căci n-a păzit biserica.
Floarea, de ani 1 2, şi nu s-au grijit.
t Oancea, de ani 6, şi s-au grijit.
t Neculae, de ani 3, şi nu s-au grijit.
t Vasile Frunţanul, de ani 58, şi nu s
t Ion sin Trocariul, de ani 31, şi nu s-au
au ispoveduit de ani 2, iar de pricestanie ispoveduit de ani 3, iar de pricestuit de ani 5,
<de> ani 3, pentru nepaza biserici(i) şi pentru curvie şi lene şi nesupunere spre
pentru lene.
D(u)mnezeu.
Soţiia lui Binea, de ani 5 2, şi nu s-au
t Soţiia lui Joiţa, de ani 25, şi nu s-au
ispoveduit, nici s-au cuminecat de un an, ispoveduit şi nu s-au pricestuit de ani 1227,
pentru lenea şi nepaza biserici(i).
fiind bărbatul om rău şi necăjindu-o în toţ(i)
Copii:
ani(i).
t Gherghina, de ani 1 7, şi s-au
Ion Calotă, de ani 81, şi nu s-au
ispoveduit şi nu s-au grijit, pentru o
ispoveduit
de un an, iar de pricestanie de ani
jiganie spu<r>cată ce au dat în nişte
zece,
şi
de
ce
pricină n-au arătat.
rachiu.
Soţiia
lui,
Mariia, de ani 6228, şi nu s-au
t Stanca, de ani 1 2, şi s-au ispoveduit,
ispoveduit,
nici
s-au cuminecat; au arătat ia
dar nu s-au pricestuit, căci au mâncat
că
de
când
s-au
căsătorit, pentru că este
spurcat.
înprotivitoare
lui
D(u)mnezeu,
necrezând în
t Pătru, de ani zece, şi nu s-au
D(u)mnezeu,
ci
în
vrăjitor(ii)
şi în
ispoveduit, nici s-au cuminecat de un an,
dăscântece.
căci au fost păstor la vite şi nu s-au aflat
Copii:
aici.
t Pătru, de ani [de ani] 28, şi s-au
t Maria, de ani 5, şi s-au grijit.
ispoveduit şi nu s-au pricestuit de ani 8,

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

�

2 7 Lectură nesigură, poate fi şi 2, şi 5.
2e

Scris poziţiona), cu slovele-cifre y şi v.
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t

Samfira văduva, de ani 41, şi s-au
ispoveduit şi s-au grijit.
Copii:
t Voicul. de ani 20, şi nu s-au
ispoveduit, nici s-au grijit de ani 3, pentru
nesupunerea spre D(u)mn ezeu şi nepaza
biserici(i ).
t Sofiica, de ani 16, şi s-au ispoveduit
şi s-au grijit.
t Toma, de ani 14, şi nu s-au
ispoveduit, nici s-au cumineca<t>, căci au
fost păstori la vite şi nu s-au întâmplat
aici.
t !lina, oarbă de tot, de ani 12, şi s-au
grijit.
t Maria Proairoae văduvă, de ani 51,
şi nu s-au ispoveduit, nici s-au pricestuit,
căci au mânca<t> spurcat.

AMS, XI, 2012, SECŢIUNEA a III-a: ISTORIE MODER
NA.

pentru multe spurc ăciuni ce au mâncat.
Soţiia lui Stana, de ani 25, şi nu s-au
ispove duit de un an, iar de pricestanie de ani
3 n-au priimit.
t Ioana, de ani 13, şi s-au grijit.
t---t State Calotă, de ani 33, arată că de cinci
ani au arătat că numai de 2 ori s-au
ispovedu it, iar de pricestuit nu [ţi] ţine
minte.
t Soţiia lui Voica, de ani 25, şi nu s-au
ispoveduit şi nu s-au pricestuit de când s-au
căsătorit, având împreunare de curvie şi ia
nearătându-o.
Copila de suflet Safta, de ani 2, s-au grijit.
t Nică Câineanul, de ani 51, şi s-au
ispoveduit şi s-au grijit.
t Soţiia lui Samfira, de ani 3 1, şi nu s-au
ispoveduit, ni<ci> s-au pricestuit de ani 2,
pentru patima fămeiască.
Copii:
t I oana, de ani 1 1, şi s-au grijit.
t Şărban, de ani 8, şi nu s-au grijit, că au
fost la vi<te> şi n-au fost aici.

[f. zr]

Sat Şărbăneşti
Maria Duhotăreasa, de ani 62, şi s
t Mitul Bacoe, de ani 58, şi s-au grijit.
au grijit.
t Soţiia lui Ana, de ani 36, şi nu s-au
Copii:
t Vasile, copil de suflet de ani 28, şi s grijit, nici s-au ispoveduit de luni 4, fi<ind>
au ispoveduit şi de pricestuit nu-i prăsită.
Copii:
neminte şi de ce n-au arătat, având
Ana, de ani 15, şi s-au grijit.
întinăciune de curvie.
t Soţiia lui, Voica, de ani 1929, s-au
t H<o>ra, de ani 1 1, şi s-au grijit.
t Mariia, de ani 7, şi s-au grijit.
ispoveduit, iar nu s-au pricestuit, pentru
t Călina, de ani 5, şi s-au grijit.
neputinţa fămeiască.
t Păuna, de ani 3, şi s-au grijit.
Copilă:
Stanca, de ani 4, s-au griiit.
şi
t Ion Duhotariul, de ani 68, şi s-au
t Ilinca bătrâna, de ani 87, şi s-au grijit.
ispoveduit şi s-au grijit.
t Soţiia lui Liiana, de ani 49, şi s-au
t Ion sin Petrică, de ani 41, şi s-au
ispoveduit, iar nu s-au pricestuit de ani 4, ispoveduit şi s-au grijit.
care arată că multe păcate au avut şi nu o
t Soţiia lui Mariia, de ani 32, şi s-au
au slobozit duhovnicul. având şi curvie.
ispoveduit, dar nu s-au pricestuit, pentru
Copii:
neputinta fămeiască.
t

Z9 Corectat, din 14.

http://www.cimec.ro / http://www.muzeubt.ro

unul sat din Ţara Lovlştel
Alexandru Pînzar Catast/hul de spovedanll al enoriaş/lor bisericii

t Pătru,

de ani 15, şi s-au grijit.

Văr:
t Arindea, de ani 10, şi s-au grijit.
t Mariia, de ani 5, si s-au grijit.

t llinca văduva, de ani 3 1, şi nu s-au
ispoveduit, nici s-au pricestuit, căci nu sau aflat duhovnecul aici.
Copii:
t Neculae, de ani 1 2, şi s-au grijit.
t Hera, de ani 10, şi nu s-au grijit.
t Iordachi, de ani 7, şi s-au grijit.
t Stoica, de ani 9, şi nu s-au grijit.
t Sora, de ani unu, şi s-au grijit.

93

Drăghici Mihăloi u, de ani 41, şi nu s-au
ispoveduit, nici s-au grijit de un an şi
pri<ci>na nu-şi arată.
t Soţiia lui Maria, de ani 25, şi s-au
ispoveduit şi nu s-au pricestuit, că au fost
bolnavă.
Copii:
Stanca, de ani 9, şi s-au grijit.
t llinca, de ani 4, şi s-au grijit.
t Dina, de ani unul, şi s-au grijit.
t Radu! Ştirbul, văduv de ani 84, şi s-au
griiit.
t Vasile Alamă, de ani 60, şi s-au grijit.
t Soţiia lui Dumitra, de ani 3030, şi nu sau ispoveduit, nici s-au pricestuit de luni 4.
Copii:
t Ioana, de ani 18, şi s-au grijit.
t Păuna, de ani 12, şi s-au
grijit.___
_
t

t Neculae Bacoe, de ani 64, şi s-au
ispoveduit şi s-au grijit.
t Soţiia lui Stanca, de ani 45, şi nu s-au
ispoveduit şi nu s-au grijit, că nu s-au
r---------_..:.:.._
..: _ �_.:..._
întâmplat slobodă şi sănătoasă.
Mariia
Mihăloae,
văduvă
de ani 83, şi st
Copii:
au
grijit.
Pătru, de ani 18, şi nu s-au ispoveduit,
Copii:
nici s-au pricestuit de un an, căci au fost la
Ioan,
de ani 35, şi s-au grijit.
vite.
t
Soţiia
lui Ioana, de ani 25, şi nu s-au
State, de ani 13, şi nu s-au ispoveduit,
ispoveduit,
căci
au fost prăsită.
_j
: n�a�
-a:.::u�g�r�ij�it�d�e:...u�
n.:________
-=-=n.:..:ic::..i-;:s-=
)
lor:
Copii(i
t Ion Urlues cu, de ani 45, şi s-au
t Ion, de ani zece, şi nu s-au [gri] grijit, că
ispoveduit, dar nu s-au pricestuit de ani 2,
au
vărsat.
de ce n-au arătat.
t Ioana, de ani 2, şi s-au grijit.
t Soţiia lui, Sanda, de ani 30, şi s-au
ispoveduit şi nu s-au cum inecat de un an. t--:::--:--::-:-: ----:---Sorica văduva,
de ani 61,----şi s-au grijit. Copii:
t Radu Buda, de ani 35, şi nu s-au
t Marin, de ani 15, şi nu s-au
ispoveduit, nici s-au grijit, căci n-au găsit
ispoveduit, nici s-au grijit, că au mâncat
duhovnicul de un an.
dulce în postul naşterii.
t Soţiia lui Ioana, de ani 25, şi nu s-au
< ... >llbita, de
12, şi s-au ��grijit.
___.:..:.:.:.__=::::!.
...: �ani
��':!..'L��
-J ispoveduit, nici s-au gri<ji>t de lenevire, de
un an.
Copii:
t Costandin, de ani unul, şi s-au grijit.
t Dina, de ani 3, si s-au grijit.

_

:� :���abil o greşeală a celui care a consemnat vârsta, alături fiind o altă slovă ştearsă, indescifrabilă.
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[f. 3 •]

Sat Sărbăneşti
Sat Şărbăneşti
t Niţul Ojină, de ani 30, şi s-au
Iordache Bacoe plăiaşul, de ani 68, şi nu
ispoveduit şi s-au grijit. (Co]
s-au ispoveduit de ani 3, iar de pricestan ie
Soţiia lui Sanda, de ani 22, şi s-au de câţi ani nu arată, şi de ce şi pentru ce nu
ispoveduit, iar nu s-au pricestuit de ani ştim.
unul, că au vărsat.
t Soţiia lui Ioana, de ani 45, şi nu s-au
Copii:
ispoveduit, nici pricestuit de ani unul.
t Mira, de ani 3, şi s-au grijit
Copii:
t Ma riia, de ani unul, şi s-au grijit.
t Oprea, de ani 20, şi s-au ispoveduit ce
t Niculae Bunea, de ani 59, şi nu s-au nu s-au pricestuit de-a mulţi ani, căci înjură
ispoveduit de ani 3, pentru lenevire şi de cruce, măcar că el nu arată.
beţie.
t Dumitru, de ani 15, şi nu s-au
t Soţiia lui Mariia, de ani 39, şi nu s-au ispovedit, nici s-a pricestuit de un[n] an,
grijit, că au fostă bolnavă de gură şi i-au fi<i>nd la vite.
curs singe din ea.
t Maria, de ani 12, şi s-au grijit.
t Voica, de ani 9, şi s-au grijit.
t Gligorie Bunea, de ani 36, şi nu s-au
ispoveduit, nici s-au grijit de ani 7, f------=:-----:--:--:---::-:---:--pent<r>u beţiia şi înjurătura dre32 cruce şi
t Oprea Trocariul, de ani 66, şi nu s-au
nepaza biserici(i).
ispoveduit şi de pricestanie de ani 1233, şi de
t Soţiia lui, de ani 28, şi nu s-au ce şi pentru ce n-au arătat, că au fost om
ispoveduit de ani 4, iar de pricestanie de cam prost şi n-au păzit biserica.
ani 6, pentru curviia şi nesupunerea şi
t Soţiia lui Samfira, de ani 53, şi nu s-au
neascultarea duhovnicului.
ispoveduit de ani 8, şi de pricestanie de ani
Copii:
20, căci n-au fost vrednică.
t Ioana, de ani 9, şi s-au grijit.
Copii:
t Gheorghie, de ani 6, şi s-au grijit.
Costandin, de ani 25, şi nu s-au
t Ivaşcu, de ani 4, şi s-au grijit
ispoveduit, nici s-au pricestuit de ani 8, şi de
ri i.:.:
iJ t::.... ---l
i 2=-.!,�ş:.:..i: .::.s--=a:.:::u�: g�
n..::: :...:
de::.a::.
in::::a:!...,::.
ntg�
.
ce n-au arătat.
! hl�e:::.l::.
___Jtc.:A�!!
t Ion Tolcoşi34, de ani 6935, şi s-au
t Liiana, de ani 12, şi nu s-au grijit.
ispoveduit şi de pricestanie nu de luni 5,
t Tudora, de ani 7, şi nu s-au grijit de an
pentru vărsarea din boală.
unu.
t Soţia lui Stanca, de ani 51, şi s-au
t Ion Porfire, de ani 7036, şi s-au
grijit.
ispoveduit şi s-au cum inecat.
Fată de suflet, anume:
t Soţiia lui Maria, de ani 61, şi s-au grijit.
Samfira, de ani 16, si s-au grijit.
Copii:
t Dumitru! Profire, de ani 53, şi nu st Pătru, de ani 24, şi s-au ispoveduit, dar
au ispoveduit, nici s-au grijit de ani 4, nu s-au pri<ce>stuit de ani 2, de ce n-au
pentru nesupunerea spre învă<ţă>tura arătat.
duhovnecului şi lene.
t Maftei, de ani 18, şi nu s-au ispoveduit,
t Soţiia lui Stanca, de ani 48, şi nu s-au nici s-au pricestuit de ani 2, că au fost la vite
ispoveduit, nici s-au grijit de ani 6, şi păzitori.
t I oana, de ani 14, si s-au grijit.
pentru pricina curvie şi nebăgarea în

-

_

32 Aşa în original.

Corectat, din 20.
34 Lectură nesigură.
35 Scris poziţional. cu cifrele chirilice y şi q.
36 Cu cifre arabe.

33
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l/or bisericii unul sat din Ţara Lovlştel
Alexandru Pinzar, Catastlh ul de spavedanll al enorlaş

samă de taina d(u)m nezeia scă.
Copii:
Duţă, de ani 15, şi s-au grijit.
Ioana, de ani 1 1, şi s-au grijit.
t Sluga Neculae, de ani 1 2, şi s-au
grijit.
t Ion orbu de un ochi, de an<i> 62, şi
s-a grijit.
t Soţiia lui Marica, de ani 61, şi s-au
grijit.
Copii:
t Gherghina, de ani 18, şi s-au grijit.
t Safta, de ani 10, şi s-au eriiit.
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t Dina Dogule asă, văduv ă de ani 57, şi sgrijit.
au
Copii:
Lazăr plă<i>a şu, de ani 27, şi nu s-au
ispovedu it, nici s-au grijit de un an, că au
fost de <sluj>37 bă.
t Ilinca, de ani 18, şi s-au ispoved uit şi s-

�au��gJri�j'
i:.=t.�--de ani 80, şi s-au
t Toma Cojan,
ispoveduit, iar nu s-au pricestuit, pentru că
n-au putut păzi biserica.
Soţia lui Mariia, de ani 65, şi s-au
ispoveduit iar <nu>38 s-au pricestuit, fiind
bolnavă la ini<mă şi>l9 au vărsat.

Sat Şărbăneşti
Tot casa aceia:
Copii(i) lor:
Soţiia lui Neaga, de ani 32, şi nu s-au
Dragomir, de ani 25, şi nu s-au
ispoveduit, nici s-au pricestuit de an(i) unul, ispoveduit, nici s-au pricestuit de ani 4, căci n
au păzit sfânta biserică, fiind şi pă vatră.
că au fost la vite păstori.
Copii:
t Ion, de ani 1 7, şi nici s-au ispoveduit,
Stanca, de ani 1 2, şi nu s-au pricestuit de
nici s-au pricestuit de ani 2, că au fost la
ani 2, fiind departe.
vite.
t Mariia, de ani 2 1 , şi nu s-au
t Floarea, de ani 1 O, fi<i>nd tot aşa.
t Sima, de ani 8, şi nu s-au grij it de tot
ispoveduit, [de] nici s-au pricestuit de ani 8,
că au căzut în păcat de curvie.
acea1a.
Copii(i) ei:
Safta, de ani 7,_şi s-au fgril grijit.
t V<a>sile, de ani 4, şi nu s-au grij it,
Gheorghie Hălălău, de ani 49, şi nu s-au
fiind departe de biserică.
ispoveduit de ani 3 , nici s-au pricestuit, de ani
t Dumit<r>a, de ani 2, şi nu s-au grijit câţi n-au arătat.
de ani unul, fiin<d> departe.
Soţiia Stanca, de ani 45, şi s-au ispoveduit
şi nu s-au pricestuit de un an, că au fost
t Radu Cojan, de ani 3 1 , şi nu s-au
bolnavă.
ispoveduit, nici s-au grij it, că au fost la vite
Copii:
păstori.
t Mariia, oloagă, de ani 1 9, şi s-au grij it.
Soţiia lui :
t Pătru, de ani 1 7, şi nu s-au ispoveduit de
t Ana, de ani 22, şi s-au ispoveduit, şi
ani unu, iar de pricestuit de ani 2.
40
pentru ce n-au arătat. [şi pent]
t Mariia, de ani 1 5, şi nu s-au griiit.
Ion Scopărlan, de ani 68, şi s-au
t Gheorghie sin Duţul, de ani 3 5 , şi s-au
ispoveduit şi nu s-au pricestuit de un an, că grij it numa<i> acuşi, fi<i>nd bolnav.
au băut şi au vărsat.
Soţiia lui:
Soţiia lui:
t Mari ia, de ani 3 1 , şi nu s-au ispoveduit,
t Mariia, de ani 52, şi nu s-au nici s-au pricestuit de ani 7, arătând că nu o [la]
ispoveduit, nici s-au pricestuit de ani 7, căci lasă bă<r>batul ei curată.
are rătăcire despre D(u)mnezeu.
Copii:
t Ananiia, de ani 7, şi s-au grii it.
Copii:
3 7 Deteriorat
38 Rupt.
39 Deteriorat

40 Tăiat
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t I l i nca, de ani 3 0, şi nu s-au ispoveduit,

nici s[s]-au pricestuit de ani 3, căci nu

păzeşte biserica.

t Necula, de ani

25, şi s-au grijit.

\ de ani 3 1 , şi

4

t Ion Urluescul plă<i>aşi

nu

s-au

t Dumitru, de ani 4, şi s-au grij it.
t Ilina, de ani 8, şi s-au grij ii.

ispoveduit

de

un

an,

iar

de

pricestanie de ani 2, că au fost in slujbă.
t Soţiia lui Mariia, de ani

t Ana morăreasa, văduvă de ani 53, s-au

grij it.

Cop i i :

25, şi nu s-au

i spovedit de ani 6, şi de pricestuit de ani 8,

că are patima curvii(i) şi are împreunare cu
vărul bărbatului ei şi n-au păzit învăţătura

t Coman, d e ani 22, şi nu s-au ispoveduit
de ani 5, ni<ci> pricestuit, cu cumnată-sa de
văr şi nepăzind biserica.

t Stanca, de ani 1 7, şi nu s-au grijit, dar s
au ispoveduit, că i-au curs singe din gură şi au

duhovnecului său.
t Costandin sin Duţul, de ani

36, şi <n>u

s-au ispoveduit de ani 4, şi de <pr>icestanie
42
de ani 8, căci nu <. . . > •

rămas.

t Ioana, de ani 1 3 , şi s-au grij it.
t Sima, de ani 9, şi s-au grij it.
t Mariia, de ani 4, si s-au grii it.

30
25
·c:
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Q)
"t:l
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::::s
c::

10

4

6

12

24

36

48

60

72

luni de la ultima spovedanie

Fig. Z. Perioada trecută de la ultima spovedanie

41 Adăugat deasupra rând ului.
42 Colţul paginii e rupt şi deteriorat.
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Alexandru Pînzar, Catastihul de spovedanii al enorlaşi/or bisericii unui sat din Ţara Loviştei
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Fig. 3. Perioada trecută de la ultima împărtăşanie
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Gică MANOLE

TITU MAIORESCU - OMUL POLITIC
Concepţia politică. Resorturile intelectuale ale demersului politic maiorescian

�ers_onal!tatea_ lui Tit;_u Maiorescu a marcat, decisiv, pe multiple planuri (cultural, literar,
.
Ideolo
�JC ŞI n� In ultimul rand politic), timp de câteva decenii cultura românească modernă.
G. lb ��- Ileanu Il considera pe Titu M �iorescu un .. Boileau român, înarmat cu principii direc
_ al valonlor, ambele dublate de o impresionantă forţă polemicăz .
toare :. dotat cu un acut simţ
Incă din tiner�ţe, abia ieşit din perioada studiilor universitare, Maiorescu s-a impus
.
pnntre
contemporani ca o personalitate marcantă/multiplă, creând repede şcoală, şcoală la
care au aderat cele mai valoroase spirite culturale româneşti ale momentului. Titu Maiorescu
ocupă un loc înalt în panteonul culturii naţionale nu prin cantitatea scrierilor sale, ci prin ca
litatea, semnificaţia lor, prin capacitatea de analiză a stării de fapt, prin care au fost identifi
cate problemele grave ale culturii/societăţii româneşti aflată în plin proces de modernizare.
Titu Maiorescu n-a pus doar diagnostice socio-culturale, ci a deschis perspective, punând în
circulaţie idei fără de care s-ar părea că noi, românii, n-am fi putut gândi/înfăptui moder
nitatea. Dacă G. Ibrăileanu îl aprecia pe Titu Maiorescu drept un Boileau românesc, Pompiliu
Constantinescu scoate în evidenţă caracterizarea nimerită a autorului Ade/ei, cât şi rolul
absolut .. necesar" jucat de acesta în cultura română modernă3.
Cazul lui Titu Maiorescu este un exemplu rar, dar reuşit, când, dintru-început, o per
soană se înscrie într-un proiect cultural-politic de la care nu se va abate nicidecum, proiect
ce ţintea reuşita pe toate planurile. Iar includerea în Proiect a propriei persoane, Titu
Maiorescu ne-o dezvăluie din înseşi notaţiile sale zilnice4. Desigur, aşa cum s-a spus5, Însem
nările zilnice, ale lui Maiorescu reprezintă un spectacol cultural rar, un document spiritual
cultural de excepţională importanţă pentru înţelegerea omului, extinse pe durata a peste
trei decenii, imagine fidelă a căutărilor, dilemelor, chinurilor unei fiinţe hotărâte să devină
cineva/ceva. Însemnările zilnice cât şi cele zece volume din jurnal şi Epistolar, sunt imaginea
veridică a formării şi devenirii culturale a unicului fiu al lui Ioan Maiorescu (1811 - 1864).
Î n timpul anilor de studii (Academia Theresiană, 1851 - 1 858; Berlin-Paris, 18591861), nota ce-l defineşte pe Titu Maiorescu a fost de o seriozitate aspră, spartană, precum şi
de o ambiţie nemăsurată, expresie, crede G. Călinescu, .. a unui bucher suficient şi inuman"6• În
aceşti ani Maiorescu nu are cum să fie el însuşi, se caută, suferă, îl pierde pe Dumnezeu, se
intuieşte pentru ca, foarte devreme, să îşi identifice rostul în viaţă.
Însemnările zilnice ale lui Maiorescu pot fi apreciate şi ca o necesară busolă personală,
un îndreptar de erori, un plan de organizare a muncii proprii, a conduitei, un permanent
bilanţ criticjautocritic, de multe ori autoflagelator ... Aşadar, Maiorescu a fost un adolescent
extrem de serios, ştiind ceea ce voia de la propria-i viaţă, iar aprecierea de ..bucher" făcută de
G. Călinescu pare, din această perspectivă, nedreaptă.
Adolescentul Maiorescu, aşa cum ni se relevă în Însemnări zilnice, este însetat de cu
noaştere, de cultură. Primele notaţii cuprind spectacolele teatrale vizionate de la 7 la 15 ani,
concertele muzicale urmărite şi unde găsim nume precum Schiller, Goethe, Shakespeare,
Kotzebue, Lessing, Mozart, Rossini, Donizetti etc. Urmărirea spectacolelor teatrale şi muzicale
nu-l abate o clipă de la studiul şcolar. Î nvaţă limba engleză, excelează Ia latină, descoperă
1 G. lbrăileanu, .,Titu Maiorescu ", în Note şi Impresii, laşi, 1920, p. 146.
Z fbidem.
' Pompiliu Constantinescu, Titu Maiorescu faţă de noi ", în Scrieri, I ll, EPL, 1969, p. 519.
4 Titu Maiorescu, Însemnări zilnice, publicate cu Introducere, note, facsimile şi portrete, de 1. Rădulescu-Pogoneanu,
voi. 1 (1855 - 1880), Bucureşti, 1937; voi. II (1880 - 1886), Bucureşti, 1940; voi. III (1887 - 1891), Bucureşti, 1943.
s 1 . Rădulescu-Pogoneanu, în .,Introducere" la Titu Maiorescu, Însemnări zilnice, vol. l, p. X.
6 George Călinescu, Istoria Literaturii Române. De la origini până fn prezent, ediţie facsimil, ES, Bucureşti, 2003, p. 343.
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R mânil.or,. �e traducă, pân� �e-şi va
dificultăţile vechii limbi greceşti, vrea să scrie o Istorie a ? us, V1rg1h
u, Goethe, :r ue�d.!de etc.
Tacit
lua doctoratul, totul din Lessi ng, citind asidu u Homer,
formaţia �a mt: lec
ntru
�
p
,
�
c
�
n
convi
Î n plină adole scenţă, la doar 17 ani, Maior escu este
cea ma1 buna for
spre
sc
nazwe
sa
tuală, cât şi ştiinţifică, decisivă este filosofia: ,.Ea m-a adus
de acel: c� vmte
rire
f
o
spre
ată,
adevăr
�
mă a cugetării, spre 0 exprimare fără greşeli, scurtă,
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�
o
ntru
p
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!
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� .de
� . .
�
umflate şi goale ...; ea mi-a insuflat !ntâi într-ad
.
niCIO
te,
f1dehta
ŞI
mb1re
de
ţie
declara
care niciodată nu mă voi despărţi"7. Inainte de aceasta
divină.
dată trădată, Maiorescu scrie despre marea şi noua lui dragoste: ,.Filozofia e o ştiinţă
şi să
ră,
învăţătu
la
primul
fie
să
şi
te
Urmăreş
acum''B.
Orice alt studiu de pe lături /-am părăsit
,
gândirii
ale
sisteme
marile
studiind
9,
metodic
se desăvârşească intelectual. O face aşezat,
le.
operele fundamentale ale literaturii universa
Lecturi consistente, încordate din J. F. Herbart (1776-1841), J. C. F. Schiller (17591805), J. W. Goethe (1749-183 2), J. G. Herder (1744-180 3), Jean Paul (nume real Johann
Paul Friedrich Richter, 1763-1825 ), G. E. Lessing (1729-178 5), îl ajută să se descifreze mai
bine pe sine, să se apropie de unii colegi. Cu Goethe găseşte că are trăsături sufleteşti comu
ne, iar cu Lessing, după ce-i citeşte scrisorile, se identifică în totalitate. Are, din adolescenţă,
un acut spirit politic, îşi cristalizează o ideologie proprie în disputele colegiale, are afinităţi
concrete cu tineri din generaţia sa. Prin inteligenţă, cultură, luciditate şi sete de cunoaştere,
Maiorescu îşi depăşeşte generaţia căreia-i aparţinea.
Însemnările zilnice, corespondenţa (îndeosebi Fragment din tinereţea mea - Al doilea
apendice (1858))10, dovedesc limpede că atingerea maturităţii spirituale, Maiorescu o dato
rează în primul rând studiului filosofiei. Studiile de filozofie ale lui Maiorescu (cele din tine
reţe) dovedesc o gândire evolutivă, în timp, şi nu statică, în ciuda cristalizării sale iniţiale şi
,.exprimată esenţial" 11 în cele câteva lucrări importante: criticile, logica, cursul de istoria filo
sofiei. Mircea Florian12, Ion Petrovici13, Eugen Lovinescu14, Pompiliu Constantinescu ls, cu
mici deosebiri, susţin un imobilism spiritual-filosofic, de la primele scrieri şi până la ultimele
articole, în sensul că, datorită structurii sale intelectuale, gândirea maioresciană a fost canto
nată întreaga existenţă în forme definitive. Î n scrierile filosofice ale lui Maiorescu sunt dece
late cu uşurinţă idei permanente în critica culturală/literară, dar şi în orientarea filosofică
generală: un acut şi extrem de solid obiectivat spirit critic, un ateism ştiinţific bine documen
tat, raţionalism etc.
Desigur, Titu Maiorescu n-a fost omul cotiturilor radicale în gândirea filosofică, dar,
diversele texte filosofice, scrise în peste o jumătate de secol, probează semne de evoluţie
lentă în gândirea sa filosofică, în care trăsăturile dominante se schimbă, alternează ca priori
tate acordată unui sistem sau altuia16. Î n funcţie de acele trăsături dominante, s-au identifi
catl7 în gândirea filozofică a lui Titu Maiorescu, două etape: 1. perioada de la 1857 la 1872, în
care gândirea mentorului Junimii a fost tutelată de filozofii Herbart şi L. Feuerbach (18041872); Il. perioada de după 1872, perioadă în care dominantă în gândirea maioresciană a
fost filosofia lui Immanuel Kant. Această periodizare poate fi acceptată doar în privinţa
gândirii filosofice maioresciene, ea neputând fi funcţională în ceea ce priveşte teoria culturii
7 Titu Maiorescu, Însemnări zilnice, voi. I (1855 - 1880), p. 84.
B fbidem, p. 83.
9 z. Ornea, Viaţa lui Titu Maiorescu, voi. !, ECR. p. 75.
1 0 .,Fragment din tinereţea mea - Al doilea apendice", în Titu Maiorescu, Scrieri din tinereţe (1858 - 1862), Ediţie
îngrijită, prefaţă şi note de Simion Ghiţă, EDa, Cluj - Napoca, 1981, pp. 58 - 84.
1 1 Simion Ghiţă, Titu Maiorescu. Filosofşi teoretician al culturii, EŞ, Bucureşti, 1974, p. 12.
12 Mircea Florian, Începuturile filozofice ale lui Titu Maiorescu, în CL număr jubiliar (1867 - 1937), ianuarie - mai
1937, p. 133.
13 Ion Petrovici, Titu Maiorescu, în Studii istorice filosofice, ediţia a 1 1-a, Bucureşti, ECŞ, 1929, p. 240.
14 Eugen Lovinescu, Titu Maiorescu, EM, 1972, p. 296.
15 Pompiliu Constantinescu, Scrieri, vol. III, EpL, 1969, p. 413.
1 6 Simion Ghiţă, op. cit, p. 1 3 .
1 1 Ibidem.
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şi î� es�e�ica c� iticulu i junimist. De altfel, şi faptul lesne poate fi detectat, Titu
Maiorescu nu a
.
dont niCiodata ca onzont
ul său spiritual să fie încorsetat durabil vreunui sistem ci a avut
acc:s � er� u 1 � noi porţi, deschise, diferitelor idei articulate pe o vastă cultură filo
;ofică, lite
.
rara, ştunţifica
.
Î� c� d �ul ce�or două mari perioade
pot fi desluşite etape mai scurte, etape ce conţin
trasatun distmcte. In cadrul primei perioade pot fi sesizate trei etape:
a) etapa vieneză (1855 - 1858), etapă în care influenţa hotărâtoare asupra cugetării
"
1 UI fiiI ozo fiIce "18 a avut-o J. F. Herbart, influenţă în care vectorul cultural major 1-a jucat
profesorul Hermann Suttnert9;
b) etapa berlineză (1859 - 1861), în care alături de Herbart se adaugă, la fel de im
portantă, filosofia lui Feuerbach, şi din care nu lipsesc influenţe hegeliene şi schopenhau e
riene. Etapa berlineză este etapa unei filosofii speculative, creatoare, cu certă tentă de origi
nalitate;
c) etapa 1863 - 1872, etapă în care Maiorescu îşi probează forţa creatoare în probleme
de filosofie aplicată: problemele culturii româneşti, conferinţe publice, cursuri universitare,
toate puse sub filozofia lui Herbart şi Feuerbach.
A doua perioadă, dominată de Kant şi Schopenhauer, poate fi împărţită în două etape:
a) 1872 - 1890, etapă influenţată de Schopenhauer în estetică cât şi de ştiinţă;
b) etapa posterioară lui 1890, etapa sintezelor, ,.împăcărilor" aparent ireconciliabile,
cum ar fi aceea dintre Kant şi pozitivism, precum şi de evoluţionism.
Nu pot fi făcute aprecieri, privind la care dintre cele două etape ale studiilor lui Titu
Maiorescu, cea vieneză şi cea berlineză, ar fi fost mai importantă în construcţia sa culturală.
Ambele sunt fundamentale în ceea ce priveşte, după o expresie consacrată de Constantin
Noica, devenirea sa întrufiinţă20• Nu încap dubii ambele etape de studii, au avut un rol deter
minant, fundamental în formaţia, devenirea culturală a lui Titu Maiorescu. Desigur, etapa
vieneză, de Ia Academia Theresiană, marchează începutul şi edificarea formaţiei sale spiri
tuale, etapă caracterizată printr-un studiu aplicat, cu note încrâncenate, în domeniul ştiinţe
lor umaniste clasice, literare şi filozofice.
Î n ceea ce priveşte universul său filozofic, jurnalul său consemnează reflecţii din care
reies autentice frământări sufleteşti ce-l conduc spre o adevărată criză religioasă. Certitu
dinile copilăriei dispar, iar îndoiala adolescenţei duce Ia disperare: "Disper cu totul; plâng şi
plâng, căci nu mă pot convinge că e un Dumnezeu! Şi ce e omul fără Dumnezeu"21. Cu îndoiala
înfiptă în suflet, Maiorescu devine sceptic, nu mai poate crede în ideea de Dumnezeu, nici în
veşnicia sufletuluiZ2. Din această criză sufletească îl va scoate filozofia şi ştiinţa, iar ateismul
său, odată instalat, nu va mai lăsa loc la nicio umbră de îndoială. Dintre preocupările sale de
acum domină logica, ştiinţele exacte şi filozofia23• " Prelucrez acum În româneşte Logica lui
Herbart, şi lucrez la o sistematizare a prelegerilor despre logică ale lui Suttner"24, consem
nează tânărul Maiorescu, neezitând să-şi exerseze avântul creator şi în " câteva dizertaţii cu
subiecte de fizică, de estetică, de istorie a religiilor''Z5.
Curioasă, ţinând cont de obsesiile culturale ale adolescentului Maiorescu, dizertaţia
de fizică, publicată în 1859, în revista ,./sis sau Natura", de redactorul acesteia, dr. Iuliu
Baraş, care, de altfel, va publica o recenzie elogioasă despre cartea lui Maiorescu Consideraţii
filozofice26. Această scriere filozofică, ca şi alte câteva din tinereţe27, creionează fizionomia
_

_

o

'" Eugen Lovinescu, Titu Maiorescu, EM, Bucureşti, p. 57.
I9 Jbidem.
2o Constantin Noica, Devenirea întru fiinţă, EŞE, Bucureşti, 1981.
21 Ti tu Maiorescu, Însemnări zilnice, voi. I, Bucureşti, 1937, pp. 2 5 - 26.
2 2 Ibidem, p. 84.

23 Simion Ghiţă, op. cit., p. 15.
24 Titu Maiorescu, Însemnări zilnice, voi. I. p. 82.
z s Ibidem, p. 83.
26 Ziarul Românul, nr. 1 12 din 22 aprilie 1861.
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Orientarea filozofică fundame ntală a tânărului Maiorescu s-a desfăşurat sub influenţa
copleşitoare a lui Herbart, pe care-I urmează îndeaproape şi cu care pare să se identifice, aşa
cum reiese dintr-o scrisoare către aceeaşi Olga Coronini: .,D-ta scrii: " Pentru d-ta filosofia
Înseamnă prelucrarea noţiunilor" (Iartă-mă, te rog, cred că am indicat că aceasta este defini
ţia lui Herbart]"3 1. Se disociază oarecum de Herbart în atitudinea privind ideea nemuririi
sufletului, cât şi a ideii de Dumnezeu, fiind împăcat cu propria sa condiţie de muritor; mai
mult, deloc teribilist, Maiorescu se simte în stare să afirme că ideea eternităţii i-ar provoca
teamăl2, iar singura justificare în viaţă a gânditorului ar fi Creaţia (.,lupta")33 : " Căci aşa, după
cum sânt acum, nu pot şi nu vreau să mă concep ca atotştiutor nemuritor... "34.
Titu Maiorescu încheie studiile la Academia Theresiană în triumf, iar revanşa sa,
pentru începuturile studiilor aici, modestă, umilitoare chiar, va fi completă : şef de promoţie,
discurs festiv şi felicitări primite din partea ministrului Thun, reuşite care i-au umplut, chiar
dacă n-o spune, sufletul de satisfacţie, mândrie. Studiile vieneze le încheie cu o foarte bună
cunoaştere filozofică, ţinând cont de vârsta sa (aşa cum o probează Scrierile sale din tine
reţe), o temeinică cunoaştere a clasicilor literaturii universale, din care va rezulta un gust
estetic infailibil, toate rezultatul unei remarcabile sete de cunoaştere cât şi a unei discipline
de studiu spartaneJs.
Cu o asemenea temeinică pregătire culturală, Titu Maiorescu pleacă la studii la Berlin
(1859-1861) etapă de maximă importanţă pentru pregătirea sa filozoficăl6. Rămâne în con
tinuare ataşat de filozofia lui Herbart şi Feuerbach, dar, la îndemnul profesorului său
Werder, începe să-I studieze pe Arthur Schopenhauer, îl adânceşte pe Feuerbach, îl desco
peră pe 8. Spinoza, refuzându-1 însă pe Voltaire (Fran�ois-Marie Arouet, 1 694-1778) care îi
"făcu o impresie foarte rea "37, reproşându-i superficialitatea, cât şi cultura "foarte slabă"3B , Nu
acelaşi lucru se petrece la întâlnirea cu L. Feuerbach pe care-I citeşte " cu o plăcere furioa
să"39 şi de care se simte atât de apropiat, încât textul filozofului german îi pare al său,
propriu40. Lecturile se aglomerează: Pierre-jean Beranger (1780-1857), teatrul lui Voltaire,
G. E. Stahl (1659-1734)- Filosofia dreptulw), Moliere (Jean-Baptiste Poquelin, 1 622-1673) ••

27

Titu Maiorescu, Scrieri din tinereţe, ed. cit. Reţinem titluri precum Relaţia, (pp. 86 - 135); Socialismul şi
Comunismul, (pp. 139 - 153); Câteva consideraţii filosofice (pp. 164 - 277) etc.
2 8 Liviu Rusu, Scrieri despre Titu Maiorescu, ECR, Bucureşti, 1979, p. 157.
2 • Simion Ghiţă, op. cit, p. 16.
30 Titu Maiorescu, .,Fragment din tinereţea mea. Al doilea apendice (1858)", în Scrieri din tinereţe, EDa, Cluj - Napoca,
1981, p. 74.
3 1 Ibidem.
32 Ibidem, p. 61.
H lbidem.
34 Ibidem, pp. 61 - 62.
35 Liviu Rusu, op. cit, p. 362.
3 6 Simion Ghiţă, op. cit, p. 19.
37 Ti tu Maiorescu, Însemnări zilnice, voi. 1, p. 112.
3 0 Ibidem.
39 Ibidem, p. 1 1 1 .
40 Ibidem, p. 1 12.
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Mi�antrop ul Burghezui B,_en�i/o!;l, Ta:_�ffe, biografia lui Goethe, de Lewes,
:
Apocalipsa şi,
evident, pa�� unea durabi_ la, mea odată 41, Manualul de psihologie al lui Herbar
t.
"
Stud11le � e la Berlin îi lărgesc orizontul filozofi c cu idei, concepte noi, descătu
şându-i,
dup � cum se Ştie, elanul s � ecul � tiv în gândire. Audiază cursurile de psihologie ale profeso

rului Trendel emburg, de 1stona filozofiei, metafizică (prof. Werder). La Berlin climatul
filosofic era diferit faţă de cel de la Viena, unde dominaţia filozofiei lui Herbart nu era con
testată de nimeni. La Berlin, influenţa lui Hegel era precump ănitoare, aşa după cum 0 va
r� cu ��aşte Titu � aiorescu într-o scrisoare către Ion Petrovici, din 1906, că începuse să
simtă tnfluenţa lUI Arthur Schopenha uer (1788-186 0), iar G. W. F. Hegel (1770-183 1), F. w.
J. Schelling (1775-185 4), j. G. Fichte (1762-181 4), cu toate că mai trăiau", încep să fie înlă
"
turaţi42. Din perioada celor doi ani petrecuţi la Berlin datează şi influenţa
lui Hegel asupra
gândirii lui Titu Maiorescu, fapt dovedit de masivul Epistolarium adunat de autor. Influenta
lui Hegel asupra lui Maiorescu e uşor detectabilă în seria de scrieri berlineze, dintre care p �t
fi numite Socialismul şi Comunismul, Vechea tragedie franceză şi muzica lui Wagner, Relaţia etc.
Influenţa lui Hegel asupra filozofiei lui Maiorescu a generat o amplă polemică de idei,
unii (Liviu Rusu43) negând-o, alţii (Simion Ghiţă44, Tudor Vianu4s, Eugen Lovinescu46) accep
tând-o. De altfel, însuşi Maiorescu va recunoaşte că Hegel l-a influenţat în anii săi berlinezi,
într-o scrisoare către tatăl său, Ioan Maiorescu: " Ideea lui Hegel este o lumină care c/arifică
pentru totdeauna capul care a pătruns-o odată "47• Indiscutabil, în studiile efectuate la Berlin,
Maiorescu şi-a lărgit considerabil orizontul în problematica filosofiei, cu noi dimensiuni
printre care, majoră, este perspectiva (Ideea) hegeliană. Influenţa lui Hegel asupra esteticii
lui Maiorescu este indiscutabilă, distincţia între adevăr şi frumos făcută de Titu Maiorescu îşi
are sorgintea în estetica lui Hegel48. Aceiaşi influenţă, în viziunea lui Tudor Vianu, s-a mani
festat atât în Scrierile din tinereţe ale lui Maiorescu, cât şi în viziunea sa critică asupra civilizaţiei
româneşti pornită haotic pe drumul modernităţii49, critică socială pornită şi din împărtăşi
rea viziunii hegeliene asupra Istoriei, viziune specifică acestui filozof al Restauraţiei50.
Obţinerea doctoratului (Giessen, 1861), cu o teză numită Relaţia, şi perioada sa pari
ziană, unde-şi ia o licenţă în drept (Du regime dota!) contribuie definitiv la cristalizarea for
maţiei sale filosofice şi culturale, Maiorescu nereuşind să realizeze o sinteză între cele două
culturi, rămânând definitiv ataşat culturii germane. Un moment semnificativ în gândirea sa
filozofică îl ocupă tipărirea la Berlin (1860) a singurei şi celei mai importante lucrări filozo
fice a lui Titu Maiorescu, Consideraţii filozofice.
Este cazul să stăruim asupra Scrierilor din tinereţe ale lui Titu Maiorescu, scrieri în care
descoperim o mare diversitate a influenţelor, un orizont filozofic larg, precum şi o proble
matică filozofică bogată. Tânărul Maiorescu dezbate probleme variate precum: rolul filozo
fiei în societate, în Istorie, raporturile ei cu ştiinţa, cu cultura umanistă, îşi creează o viziune
proprie asupra lumii, viziune filozofică, în care statut principal îl are raţiunea, aşează omul
în centrul problematicii filozofiei, identifică raporturi între om şi divinitate, se pronunţă
tranşant cu privire la nemurirea sufletului, este preocupat de probleme privind filozofia
istoriei şi a culturii, de ideea de progres a umanităţii etc. Desigur, siguranţa/priceperea cu
care abordează teme atât de dificile sunt rezultatul şi al celor trei ani petrecuţi în Germania,
_

Ibidem, p. 1 16.
E. Torouţiu, Studii şi documente literare, voi. V, Bucureşti, 1934, pp. 275 - 277.
43 Liviu Rusu, .,Un nou răspuns lui Alexandru George. Recapitulare sintetică a pretinsu/ui raport dintre Maiorescu şi
Hegel", în Scrieri despre Titu Maiorescu, pp. 294 - 308.
44 Simion Ghiţă, op. cit., pp. 21 - 23.
45 Tudor Vianu, .,Influenţa lui Hegel în cultura română", în Opere, 3, EM, Bucureşti, 1973, pp. 387 - 403.
4 6 Eugen Lovinescu, Titu Maiorescu, pp. 64 - 69.
47 Epistolarium. voi. III, apud Simion Ghiţă, op. cit., p. 2 2.
4B Tudor Vianu, .. Influenţa lui Hegel în cultura română ", în Opere, 3, EM. Bucureşti, 1973, p. 387.
49 Ibidem, p. 395.
5o 1bidem, p. 40 1.
4t
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Gândirea sa se maturizează în baza experienţei şi îmbogăţirii culturii, iar " efortul critic de sine stătător - o bază e totodată o condiţie a competenţei în filozofie "51• Relaţia ( 1859 )52
este clar un opuscul conceput/scris sub influenţa copleşitoare a lui Herbart. constitui nd
pentru cultura română un element de noutate. Maiorescu, cu acest prilej, îşi exersează spiri
tul critic, nevoia de filozofie speculativă nu însă în afara unui raţionalism de la care Maiorescu
nu va abdica niciodată. Urmându-1 strâns pe maestrul său Herbart, aduce, în Relaţia, " o mare
noutate filosofică''S3, anume " existenţa unei idei integratoare ''S4 în universul său filozofic şi pe
care o urmăreşte cu perseverenţă. Î n viziunea tânărului Maiorescu Relaţia îi apare " un nou
fundament al filozofiei''Ss, este " firul roşu care străbate întreaga filozofie"56, elementul funda
mental " care îi conferă filozofiei caracterul de autentică ştiinţă raţională''S7, din relaţie des
cinzând filozofia ca întregsa. Ideea de Relaţie, Titu Maiorescu o va relua în Consideraţii filozo
fice, extinzând-o la totalitatea culturii umane, ca şi în relaţiile umane, pe ansamblu59.
Î n acest sens Ti tu Maiorescu se pronunţă şi în corespondenţa cu fostul său director de
la Academia Theresiană, H. Demel: " Odată ne-aţi avertizat cu privire la folosirea cuvântului
relaţie în şcoală pentru că printr-asta nu se înţelege nimic. Interdicţia m-a aţâţat şi iată sunt
aproape patru ani de când meditez la cuvântul " relaţie "... ea este pentru mine baza necesară
oricărei cercetări filozofice. Aceasta este geneza lăuntrică a cărţii me/e "6o. Aceeaşi idee revine
la Maiorescu, după ce tipăreşte şi Consideraţii filozofice, într-o scrisoare către profesorul
Tomasek: " Relaţia este singura categorie a ceea ce vieţuieşte "61, Intenţiona (Maiorescu - n.n.)
să revină asupra acestei obsesii filozofice, într-o lucrare de doctorat, pe care ar fi trebuit să o
susţină la Sorbona; fiind refuzat şi consiliat să-şi schimbe tema, el nu acceptă afirmând că re
laţia este (pentru el) pivotul concepţiei sale filozofice, "focul central al întregii mele înţele
geri "62, punând categoria de relaţie la temelia însăşi a filozofiei.
Tânărul Maiorescu extinde categoria de relaţie şi în afara sistemului filozofic herbar
tian, manifestând o poziţie proprie ce-i permite să se afle într-un orizont filozofic mai larg63,
faptul permiţându-i apropierea de Feuerbach şi KantM.
Rostul fundamental al categoriei de relaţie, în concepţia lui Titu Maiorescu, îi permite
armonizarea unor filozofii de orientare opusă, diferită: " Relaţia este sufletul oricărei filozofii
pentru că niciuna nu s-a ridicat şi nu se va ridica deasupra dualismului. Eu - Eu a/ lui Fichte,
SI

Titu Maiorescu, jurnal şi Epistolar, voi. II, ediţie îngrijită de Georgeta Rădulescu-Dulgheru şi Domnica Filimon, EM,
Bucureşti, 1978, p. 238.
s 2 Î n Ti tu Maiorescu, Scrieri din tinereţe, pp. 86 - 135.
S3 Simion Ghiţă, prefaţă la Ti tu Maiorescu, Scrieri din tinereţe, p. 27.
s• Ibidem.
ss Ti tu Maiorescu, Scrieri din tinereţe, p. 91.
S6 Ibidem.
S7 Ibidem.
sa Ibidem.
s9 Simion Ghiţă, Prefaţă la Ti tu Maiorescu, Scrieri din tinereţe, p. 27.
60 Ti tu Maiorescu, jurnal şi Epistolar, voi. III, ediţie îngrijită de George ta Rădulescu-Dulgheru şi Domnica Filimon,
EM, p. 85.
61 Titu Maiorescu, op.cit, p. 69.
62 Ibidem, p. 191.
63 Simion Ghiţă, Prefaţă la Titu Maiorescu, Scrieri din tinereţe, p. 33.
6< Jbidem.

http://www.cimec.ro / http://www.muzeubt.ro

110

AMS, XI, 2012, SECŢIUNEA a III-a: ISTORIE MODERNA

Absolutul lui Schelling, Fiinţă - Nefiinţă - Devenire a lui
Hegel, conservarea de sine a fui
Herbar

t - oricare dintre ele este relaţie şi prin aceasta, peste tot e contradictie. Relatia
e cate
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ateiste ferme, de nezdru ncinat Maiore
rămâne stăpân desăvârşit pe propria sa libertate, ale cărei imperative vor form� devizascu
de
gândire şi acţiune de-a lungul întregii sale vieţi66,
Consideraţii filozofice (1860) este cea mai importantă scriere filozofică a lui Maiorescu.
Se poate afirma că ea îl reprezintă complet, dovedindu-i o maturitate de gândire, cât şi o reală
capacitate de analiză şi sinteză. Cartea a fost recenzată în mediul cultural german şi-i aduce
calitatea de membru al "Societăţii filozofice din Berlin" . Cartea cuprinde 12 capitole (ultimul
fiind format din Anexe) şi dovedeşte o excepţională, diversă, enciclopedică pregătire teoretică.
Dintre zecile de autori citaţi, comentaţi, analizaţi subliniem numele câtorva: Schiller, Feuerbach,
Herbart, Hegel, Goethe, Alexander von Humboldt, Drobisch, Lessing, Schopenhauer, Montes
quieu, Voltaire, Herder etc., şi tot aşa, peste 60 de nume de primă mărime ale culturii euro
pene. Lucrarea, se afirmă, 1-a apropiat mai mult pe Maiorescu de hegelianism67, îndeosebi
..în probleme defilosofie socială şi de filosofia culturii "6B, Însuşi Maiorescu recunoaşte influen
ţa lui Hegel asupra sa în Epistolar (8 iunie 1860): .,Eu m-am decis pentru Hegel, al cărui
genial universalism, în contrast cu individualismul categoric al tui Herbart, mă interesează şi
altminteri"69. La Hegel Maiorescu a acces prin studierea lui Goethe, Herbart, Feuerbach,
Herder. Ultimului Maiorescu îi recunoaşte .,măreţia umanismului"70, dându-i dreptate în
privinţa priorităţii generalului faţă de particular, în sensul înţelegerii relaţiei ca totalitate,
conchizând: ..... totdeauna am renunţat la individual în favoarea ideii, eu, a cărui adevărată
viaţă n-a fost altceva decât o necontenită jertfă spirituală ... "71.
Particularulfindividualul în relaţia cu totalitatea/întregul trebuie să se subordoneze.
Iar subordonarea individualului nu are alt înţeles decât conştientizarea că aparţine între
gului. Concretul individual doar aşa capătă/accede la nobleţea moralei. Iar la morală, desi
gur, nu poţi ajunge prin abstracţiuni absconse, ci prin acceptarea jertfei. Valoarea, în sine, a
individualului este minoră, dar capătă semnificaţie reală doar prin acceptarea jertfei. Este
vorba, în fond, în toată această chestiune, de conştiinţă, datorie şi de iubire. Doar ultima
transcende angoasa, depăşeşte limitele fricii şi-şi asumă sacrificiul. Î n numele ideii, al patriei
sau pentru prietenul adevărat. lată pasajul lămuritor: " . .. abia atunci poţi înţelege umanitatea
când ai renunţat la propriul tău eu; abia atunci îţi iubeşti cu adevărat patria, când eşti în stare
să-i jertfeşti propria ta persoană; îţi respecţi prietenul abia atunci şi abia atunci eşti vrednic de
el, când eşti gata să-ţi dai viaţa pentru dânsul; abia atunci eşti într-adevăr entuziasmat pentru
o idee adevărată, când nu eziţi să înfrunţi moartea pentru adevărul ei"12• Acestea sunt cele
mai înalte valori ale moralei umane: iubirea de patrie, prietenie, umanism, luptă pentru un
ideaJ...73. Conştient că aparţine întregului, individualul, în numele aceleiaşi înalte morale,
acceptă sacrificiul; moartea, în aceste condiţii nu-i moarte definitivă, ci fidelitate, datorie,
veşnicie: " Trăieşte ideea, dar individul piere; cel bun moare pentru ca binele să trăiască şi să-i
păstreze amintirea"74. Aşadar, nemurirea este posibilă, mai mult decât atât, devine o certitu
dine dacă cel bun se jertfeşte pentru bine, având sufletul aţintit spre ideal ... O altfel de veşni-

65

Ti tu Maiorescu, Relaţia (cap. lll, Retrospective istorice), în Titu Maiorescu, Scrieri din tinereţe, p. 1 29.
George lvaşcu, Titu Maiorescu, Editura Albatros, Bucureşti, 1972, p. 25.
67 Simion Ghiţă, op. cit, p. 31.
• • ldem, Prefaţă la Ti tu Maiorescu, Scrieri din tinereţe, p. 34.
69 Ti tu Maiorescu, jurnal şi Epistolar, voi. Il, p. 237.
10 Ibidem, p. 1 1 2.
7 1 /bidem.
72 /bidem.
7J ibidem.
74 Ibidem, pp. 1 1 2 - 113.
6•
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o" 75 ne obligă la severe
cire nu este decât orbire, egoism, aroganţă. .,Nemu rirea de dincol
obligaţia �: a o res
judecăţi morale, iar ..z�ama lungă a unei vieţi veşnice î� �erur.i"76• ave.m � .
1ca, la �are,
.
pinge ca pe o rătăcire. Intâlnim , astfel, la Maiore scu o VIZiune mtegrahst� �� orga�
raţ11 filo
cu siguranţă, Goethe şi-a adus şi el contribuţia aşa după cum se observa m Cons1de
zofice, în ciuda negator ului universal, Mefisto77.
Maiores cu îl urmează, îndeaproape, pe Goethe, aşezând omul, ca şi marele poet ger
man7s, în locul central al tuturor preocup ărilor sale, concepţie pe care el însuşi o apreciază
drept .,armonioasă"79, şi în baza căreia banalitatea cotidiană, faptele singulare, izolate pot fi
depăşiteao. Această viziune filozofică integratoare, întâlnită încă din tinereţe la Titu
Maiorescu, ne relevă conştiinţa întreagă a acestuia, în sensul că o clipă nu s-a rătăcit doar în
.,înalte abstracţiuni ", ci a înţeles filozofia ca pe o importantă armă socială, de a cărei .,vocaţie
socială"Hl era pe deplin convins. Dacă viziunea, concepţia filozofică a lui Titu Maiorescu a
avut un caracter deschis diferitelor sisteme, evolutiv, viziunea sa politică, tributară,
indiscutabil, formaţiei culturale de bază, judecăţile sale asupra evenimentelor politica
istorice ne prezintă o gândire matură, echilibrată, deloc exaltată sau predispusă la tranzacţii,
de orice fel ar fi fost ele, încă din tinereţe.
Cu un asemenea orizont cultural-filozofic, Maiorescu s-a implicat, cu o bună credinţă
în afara oricărei îndoieli, în reformarea societăţii româneşti şi în problemele construcţiei
culturii române moderne. T. Maiorescu, aşa după cum am subliniat ceva mai sus, a adaptat
înaltele probleme ale filozofiei " la viaţa actualităţii şi de a le da o putere de viaţă ce le face
interesante pentru toţi"82• Scrierile sale din tinereţe configurează premize filozofice ale unei
culturi cu o structură modernă, cu o altfel de ierarhie a valorilor decât cea tradiţională.
Conceptul maiorescian de construcţie culturală era orientat spre viitor, nu spre trecut.
Transformările preconizate de el aveau menirea nu de a conserva tradiţia, ci de înnoire în
viaţa socială, în care valorile umane trebuiau să ocupe un loc central. toate tinzând .,spre uni
versalitatea culturii moderne''H3. La Maiorescu cultura a avut un caracter unitar, iar această
unitate era dată nu de divinitate, ci de caracterul eu umanist-antropologie. Pentru Maiores
cu, omul a fost subiectul. punctul de întâlnire al întregii culturi. Cu omul începea cultura şi tot
cu el se sfârşea.
Scriam de existenţa la Maiorescu, încă din anii săi de formare cultural-spirituală, a
unei acute percepţii a politicului şi Istoriei, fără ca tinereţea să-I împiedice de a emite
!udecăţi istorica-politice pline de îndrăzneală şi la care el n-a renunţat pe tot parcursul vieţii.
Intr-o curioasă scrisoare către Ştefan Iosif, din 21 noiembrie 1859, pe când se afla la Paris,
Maiorescu ne dezvăluie, că de fiecare dată când se adresa cuiva pe care-I preţuia şi de care
era convins că putea fi înţeles şi nu răstălmăcit gândul său întreg asupra unor chestiuni
importante. Dincolo de accentele vag ironicejautoironice sau de limbajul voit arhaizant,
Maiorescu, aflat într-un Paris ce-i făcu o impresie .,foarte neplăcută''84 şi de un .,realism
cras''H5, îi mărturiseşte lui Ştefan Iosif, abrupt, că, de starea în care se află .... . Aristotel e de
vină; căci grecul ăsta bătrân când 1-a numit pe om Zoon politikon să ştii că m-a avut pe mine
exemplu''H6• Î n spatele acestei afirmaţii transmite (Maiorescu n-a umblat cu echivocuri
7S ibidem, p. 113.
76 1bidem.
77 Consideraţii filozofice (cap. II), în Ti tu Maiorescu, Scrieri din tinereţe, p. 1 78.
78 W. Goethe, Prolog la Faust, traducere de Lucian Blaga, ESPLA, Bucureşti, 1955.
79 Consideraţii filozofice, în Titu Maiorescu, Scrieri din tinereţe, p. 177.
80 Ibidem.
8 1 Ibidem, p. 178.
8Z Mihail Dragomirescu, în articolul " Titu Maiorescu", din Enciclopedia Română, publicată de dr. C. Daicovici, Tom. III,
Sibiu, 1 904, p. 17 4.
83 Eugen Todoran, Maiorescu, EErnin, Bucureşti, 1977, p. 19.
84 Titu Maiorescu, jurnal şi Epistolar, voi. II, p. 131.
8S ibidem.
86 1bidem.
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� i � iodată) se �scunde una dintre mar!le pasiuni , ambiţii ale .,olimpi anului " de mai târziu: po
lllxa. S �p �ziţ_ �a este con�r at� de lnsemnările zilnice, de Epistolarul său atât de dens
�
şi
valoros m Idei, .m care tnm1tenle, nu doar tangenţiale, la istoria imediată sunt nu putine şi
'
defel de circumstanţă.
Trimiterea la zicerea lui Aristotel despre om, nu mi se pare deloc fortuită, şi poate să
spargă o discreţie bine camuflată în ceea ce priveşte una dintre pasiunile secrete ale tânărului
Maiorescu : politica. Apoi, contextul în care a fost tăcută, anume că după citarea lui Aristotel,
Maiorescu abordează problema cum ar trebui să fie un român autentic, iarăşi nu mi se pare
întâmplătoare. Aşa, după ce subliniază faptul că românii aflati la Paris trăiesc izolati nea
vând .,nicio relaţiune cu vro familie franceză, nici măcar cu studenţii francezi"B7, vina ��estui
.,patriotism exc/usiv''Ba ar izvorî dintr-o .,lipsă de cultură adevărată''B9, Căci, scrie Maiorescu,
" cultura spirituală"90 are un caracter universal, " nemiceşte diferinţele naţionalităţe i"9t.
Iubirea faţă de o cauză izvorăşte nu din caracterul ei etnic, ci pentru că e dreaptă: Iu
"
besc şi ei cauza naţională, domnule, dar nu fiindcă e română, ci fiindcă e dreaptă; iubesc foarte
mulţi germani, nu fiindcă sunt germani, ci fiindcă sunt culţi. .. '":12. Nu poţi iubi un popor, aşa, în
general, continuă tânărul Maiorescu, deoarece aparţii acelui popor, căci, ne spune tânărul
însingurat, " asta ar fi fatalismul cel mai orb'""3• Pentru a-ţi asigura respectul altuia, iar
demnitatea de fiu al unui popor respectată, nu-i suficient doar să aparţii acelui neam, ci să
dovedeşti, prin cultură şi zidire spirituală superioară, că meriţi toate acestea: "Să studieze
românul cumsecade, să-şi dezvolte spiritul, şi atunci va fi bine primit nu fiindcă e român, ci
fiindcă e studiat'""4. Dincolo de un aşa-zis ton ironic, la Maiorescu, în exemplul dat, se
ascunde seriozitatea lui niciodată dezminţită, faptul real de a se considera pe sine un
exemplu de zoon politikon, în înţelesul pe care cultura antică, urmându-1 pe Aristotel, 1-a
dat9S, de om al cetăţii.
Omul politic, în accepţiunea lui Titu Maiorescu, este izvorul tuturor atitudinilor
individului ca fiinţă nu doar spirituală, ci şi socială, în comunitatea de idealuri în care el
trăieşte. Omul politic, aşadar, reprezintă, după Maiorescu, idealul de om perfect, ideea de om,
de fiinţă educată, responsabilă, aşa cum tindea el să ajungă încă din anii studiilor sale
vieneze: " Cele două momente sunt acum misiunile mele ferme în viaţă. Cel dintâi, o reclădire a
filozofiei şi dreptului şi a moralei'%.
Un exemplu extrem de limpede, semnificativ, cu privire la concepţia politică a
tânărului Maiorescu, şi pe care, de altfel, nu şi-o va schimba pe tot parcursul vieţii, sunt
" ideile sale politice'""7, expuse într-o suită de scrisori către tânăra contesă Olga Coronini.
Dincolo de faptul că Maiorescu a tăcut o pasiune discretă pentru Olga Coronini, şi Ia care,
spre tristeţea sa, răspunsurile acesteia au fost palide, de circumstanţă, faptul că el le-a
strâns, într-un grupaj special, ne dovedeşte întreaga importanţă ce le-a acordat-o. Dintre
cele zece scrisori adresate Olgăi Coronini, doar două au o importanţă deosebită, în sensul că
ne dezvăluie concepţia politica-istorică a lui Titu Maiorescu: anume una scrisă Ia 17
februarie 1858, iar a doua din 28 martie 1858. Î n prima (17 februarie 1858), Maiorescu,
excedat de entuziasmul elevei sale faţă de Orsini şi de tentativa italianului de a-1 asasina pe

87 Ibidem.
88 /bidem.
•• Ibidem, p. 132.
•o Ibidem.
• 1 /bidem.
92 fbidem.
93 fbidem.
•• Ibidem.
•s Eugen Todoran, op. cit, p. 18.
96 Titu Maiorescu, jurnal şi Epistolar, vol. l, p. 445.
97 Ti tu Maiorescu, Fragment din tinereţea mea. Al doilea apendice", în Scrieri din tinereţe, p. 69.
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ale demersului politic.

fie a istoriei acesteia98•
Napo leon al ! Il-lea, îi dă, literalmente, o lecţie de filoso care îi va aduce conda mnar ea la
Porni nd de la semn ificaţia gestului lui Orsini, şi
p� l �tic:, deoa:ece c ���� ;1:
moarte, Maiorescu conda mnă violen ţa ce ur'?ăreşte s �opuri
u: � m pn� �nma. IŞI
oncar
atea
nimic durab il nu se poate construi pe crimă. " Incep egalit
permită un exc� r�
sa-t
t,
eviden
ă,
întreabă eleva Maiorescu, pentru ca, întrebarea, retoric
ya f:�� ceza ŞI
revolu
la
te,
7
fire
nd,
ajungâ
sever asupra unor violenţe din istoria acelor ani,
tr�l bruta�e
prabuş
preţul
cu
numat
tatea
valabili
marile sale excese: " ... o opinie care-şi impune
m
patruns
a
care
cea
este
nu
,
salutară
este
nu
a adversarului nu este cea adevărată,
căci
nulă,
este
acestuia
a
finalitate
iar
,
disperat
act
omenire"too. Violenţa individu ală este un
printr-un act singular nu poţi schimba cursul istoriei, iar ideile/fil ozofia social-po litică a
victimei sunt continuate sine die: " Persoana cade la pământ, cauza rămâne. Napoleon cade la
pământ; jerome sau Eugenia apără mai departe principiul său"1 01•
.
Violenţa, însă, capătă un sens eroic, făcător de istorie, când trece de la actantul sm
guratic la naţiune. Când naţiunea transcende frica faţă de fapta sa (răzvrătirea - n.n.), atunci
când în întregul ei este convinsă de necesitatea violenţei, Istoria devine fluidă, îşi abando
nează vechile tipare, iar devenirea, precedate de acumulări îndelungate, îmbracă haina
legitimităţii. Toate să aibă o limită, iar excesele devastatoare să nu aibă caracter de durată.
Altfel Istoria se împotmoleşte, eşuează, chiar dacă, aparent, cursul Istoriei părea să aibă
adevăratul sens. Aşadar, naţiunea poate fi ziditoare de Istorie pozitivă doar dacă este pă
trunsă în întregul ei de gândul necesităţii: " Naţiunea în întregul ei uriaş poate să-şi spună
vorbele lui Filip din Don Car/os: când eu (cu o înţelegere colectivă) am început să mă tem, am
şi încetat să mă mai tem. Atunci acest gând uriaş al naţiei este de neînvins. Aceasta ne-o dove
deşte migraţia popoarelor, aceasta ne-o dovedeşte reformaţia (Reforma - n.n., G.M.) şi războiul
de 30 de ani, aceasta o dovedesc ţările de jos, aceasta o dovedeşte Anglia prin constituţia sa
împăciuitoare "1D2 .
Nimic surprinzător, lucrurile stau cu totul altfel când în centrul analizei istorice a
tânărului Maiorescu îşi găseşte locul (un pat al lui Procust sui generis - n.n., G.M.) marea
revoluţie franceză (1789 - 1794) . Acum naţiunea n-a mai făcut Istorie în mod conştient, ci s
a lăsat amăgită de "filosofările nici măcar valabile ale lui Voltaire, Rousseau, apoi Marat, Mira
beau, Robespierre... "103. Ceea ce poporul/naţiunea nu înţelege, căci nu poate înţelege ceva
(filosofările - n.n.) ce nu i-a trezit conştiinţa, dar "amăgit" ia parte la Istorie, nu poate cons
trui nimic durabil. Din această neînţelegere organică se nasc excesele monstruoase, oscila
ţiile în opţiuni ca expresie a răbufnirii forţelor întunecate în câmpul Istoriei, a arbitrariului
ce legiferează dreptul forţei: " E de mirare deci, că poporul lua când o parte când alta? .. Trăiască Gironda "; însă Girondinii fură decapitaţi în ciuda " libertăţii, egalităţii, fraternităţii ";
.. Trăiască Danton " însă Danton fu decapitat; .. Trăiască Robespierre'; dar şi Robespierre fu de
asemeni decapitat. Şi, la urma urmei, Încă aproape şapte milioane au strigat până au răguşit
.. Trăiască Napoleon!" lată şi lmperialitatea! - Aşa aveţi desfăşurarea marii revoluţii
franceze "104• Maiorescu îşi încheie această diatribă cu o sentinţă pe cât de dispreţuitoare, pe
atât de fidelă viziunii, întregii sale concepţii social-politice: " Însă aceasta este nenorocirea că
se voieşte să se Înţeleagă cursul gigantic al istoriei lumii cu politica de bucătărie "t os .
Desluşim în aceste gânduri de tinereţe ale lui Titu Maiorescu efectul durabil ce 1-a
avut asupră-i o întreagă cultură, cultura modernă germană, axată în anii studiilor sale pe îm•

9B Ibidem, pp. 63 - 67.
99 Ibidem,

p. 63.

100 Ibidem,
101 1bidem.

p. 64.

1 02 1bidem.
103 Ibidem,
1 o• 1bidem.
tos lbidem .

p. 65.
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păr::ăşirea valori lor Restauraţiei1°6. Iar Hegel a fost unul dintre fondatorii
acesteia, şi care,
.
deşi recunoaşte Impact
ul maJor pe care revoluţia franceză 1-a avut asupra Istoriei a fost şi
'
un acerb critic al acesteiat o7.
J � d e:ata aspră a lui Titu Maiorescu, critica revoluţiei franceze constituie expresi
a
. a evoluţie
concepţiei. Istonce
i treptate, ce-I avusese drept .. părinte fondator" t oa pe englezul
Edmund Burke (1729-17 97) cu ale sale Reflecţii pe marginea Revoluţiei în Franta. Ideile lui
Burke au trecut în cultura germană, unde vor fi sistematizate, intrând în menta litatea euro
peană ca şi o creaţie germană (Fr. Schlegel, Schelling, Hegel. Schopenhauer, A. Miiller etc.).
Lupta împotriva Revoluţiei franceze, în Germania, n-a fost doar o chestiune de principiu, ci,
din cauza ocupaţiei franceze, a impactului ideilor revoluţiei franceze asupra societăţii ger
mane, aflată la începutul secolului al XIX-lea în plin ev tradiţionalist, a fost .. o problemă na
ţională"109. Şi, cum ..spiritul german, oriunde se îndreaptă, trebuie să dureze sisteme "llo, con
cepţia engleză privind evoluţia înceată, treptată, în Istorie, " a fost înlocuită cu ideea germană
de organism''111, devenind o viziune generală asupra lumii. Conceptul de organism se întâl
neşte atât la Herder cât şi la Goethe, aplicat în domeniul artei, iar prin Schelling .. va trece la
stat şi la natură''112. Î n accepţiunea dată de romanticii germani citaţi, statul nu-i un principiu
abstract, ci un organism viu, un tot care fiinţează, după legi proprii, gradual, lent, în faze suc
cesive113. Această idee a evoluţiei organice constituie chintesenţa gândirii romantice germa
nice, având drept corolar, desigur, filozofia.
Din romantism a derivat direct istorismul. Căci, afirmau romanticii, tot ceea ce există
e Istorie. Iar istoria nu înseamnă doar raţiune şi luminile ei, ci trecut/prezent, ambele
descinzând dintr-un timp aflat la începutul Istoriei. Aşezând Istoria pe un piedestal atât de
înalt, istorismul romantic german nu putea fi decât ostil raţionalismului, care " avea oroare
de istorie şi o privea ca pe o rătăcire... ''114. Desigur, dacă totul - arta, statul. natura - este viu,
adevărata cunoaştere ştiinţifică nu poate fi decât a stării de fapt, la un anume moment
istoric. Iar prezentul istoric poate fi înţeles doar din trecutul istoric, care trecut a ajuns să fie
prezent prin etape, dezvoltare lentă, evoluţie organică, firească. Ideea dezvoltării organice,
după Schelling, va fi preluată de Hegel. şi care " o dezvoltă în cele mai grandioase propor
ţii''l t s. Aşadar, crescut în interiorul culturii germane, şi căreia-i datora aproape în totalitate
concepţia sa filozofică, cât şi cea social-politică, Titu Maiorescu, ca şi alţi tineri români ce-şi
efectuaseră studiile în Germania, a împărtăşit întru totul, şi dintr-o convingere lăuntrică rea
lă, ideile de organism, evoluţie organică, lentă, respect faţă de tradiţie. Din această concepţie
cultural-filozofică izvorăşte criticile dure, constante, în timp, reacţiile şi împotriva revoluţiei
române de la 1848, ca un fenomen istoric străin, de import.
De viziunea social-istorică a lui Maiorescu nu este străină nici teoria evoluţionistă a
filozofului englez Herbert Spencer (1820-1903), reprezentant de seamă al conservatorismului
european, a cărui gândire poate fi rezumată în " demonstrarea necesităţii evoluţiei organice''116,
precum şi H. T. Buckle (182 1-1862) cu a sa Istoria civilizaţiei în Anglia, carte mult citită şi co
mentată de Junimişti 117, despre care Maiorescu ţinu câteva prelegeri la Universitatea ieşeanăua.
106 Tudor Vianu, .. Influenţa lui Hegel în cultura română", în Opere, 3, antologie şi note de Matei Călinescu şi Gelu
Ionescu, cu o postfaţă de Matei Călinescu, EM, Bucureşti, 1973, p. 402.
1 01 Ibidem, p. 394.
108 Ştefan Zeletin, Neoliberalismul, Ediţia a III-a îngrijită de C. D. Zeletin, Edit. Scripta, Bucureşti, 1992, p. 61.
w• Ibidem, p. 62.
11 0 Ibidem.
1 1 1 lbidem.
1 12 fbidem.
1 1 3 fbidem.
n • Ibidem, p. 63.
1 15 Ibidem.
116 Z. Ornea, junimea şi junimismul, EEmin, 1975, p. 135.
1 1 7 Iacob Negruzzi, Amintiri de la junimea, EM, ediţia B.P.T. (îngrijită de Corneliu Simionescu), 1970, p. 13.
1 1 8 Gh. Panu, Amintiri de la .,junimea" din laşi, ENT, Bucureşti, 1910, voi. Il, p. 147.
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bine că, pe lângă
Revenind, acum, la Fragm ent din tinereţea mea, se înţelege şi mai
tui progresul so �ial,
respingerea revoluţiei franceze ca eveniment suscep tibil de a înfă�
ca pe mşte
evolutie istorică, Maiorescu apreciază autorii revoluţiei de la 1848, dm Europa
republici idilice cu ţigara în gură cu raza de rendez-vous
"spirite exaltate ''119 şi care visau la "
i şi efectul
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A
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ric doar dacă este
(constituţia - n.n.), modificarea este gata; căci în faţa invincibilităţii naţiei se topeşte ca nimic
121.
jocul de păpuşi cu soldaţi instruiţi. Aceasta este necesitatea imuabilă a istoriei lumii"
,
schimbare
are,
Aşadar, cunoaştere, din cunoaştere o conştientizare a ideii de transform "
în
Doar
122.
veacuri
chiar şi revoluţie, dar pentru ca revoluţia să fie " cu succes este operă de
timp poporul poate fi luminat, dar ca această luminare să fie reală, pozitivă trebuie nimicită
o putere înfricoşătoare''124.
" această castă teribilă''1ZJ care o reprezenta clerul, ce deţine "
Limitarea, desfiinţarea " castei clericale" se poate executa doar dacă poporul o voieşte, de al
cărui ajutor " cumpănit" tzs este absolută nevoie.
Î n cealaltă scrisoare către Olga Coronini, din 28 martie 1858, Maiorescu continuă să
şi expună " ideile politice" tZ6. Aşa, pentru ca o revoluţie să aibă sens şi "să nu devină un joc
absurd''1Z7 trebuie să urmărească un scop; iar scopul nu poate fi decât ameliorarea stării de
fapt istorice, existente, din "statele respective''128, precum şi " îmbunătăţirea colectivităţii ce
tăţenilor statului''129. Starea de pace socială este posibilă doar dacă Statul " va avea situaţie
bună, printr-o constituţie reprezentativă''13°. Se poate accede la acest ideal, afirmă tânărul
Maiorescu, încă o dată, doar prin răspândirea cunoaşterii în rândul poporului, iar această
" luminare s-a răspândit, şi când toţi sau cel puţin majoritatea simt necesitatea altei constituţii,
atunci constituţia e gata ''13l, În afara acestei lumînări a poporului va continua "blestemu) " t32
universal şi care este " numai prostia, apoi superstiţia, prejudecăţile pe care le datorează
originii''133, factori intrinseci masei ce prin " numărul superior... stânjeneşte orice progres.. . ".
Cu niciun chip violenţa nu poate fi acceptată în ecuaţia schimbării, îndeosebi când simţind
nevoia schimbării naţiunea " cu o voinţă paşnică roagă pentru sine o schimbare ... ''134. Aşa gân
? ind, responsabilitatea politică a principelui, dacă violenţa se manifestă, rămâne întreagătJs.
In sfera activităţii social-politice trebuie refuzată filozofia predestinării, deoarece a crede că
" omul este necondiţionat liber''136 şi că drepturile sale sunt prezervate odată cu naşterea, iar
porunca iubirii şi satisfacerii nevoilor, nu doar a aproapelui, ci a fiecăruia înseamnă
" comunism absolut''137 care reprezintă o " mentalitate descreierată''13B. După toate acestea,
Maiorescu conchide, către tânăra sa corespondentă, că valorile spiritului vor avea totdeauna
1 1 9 Fragment din tinereţea mea. Al doilea apendice, în Ti tu Maiorescu, Scrieri din tinereţe, p. 65.
120 Ibidem.
1 2 1 Ibidem, p. 66.
1 22 1bidem.
1 23 1bidem, p. 67.
1 24 1bidem.
1 25 Ibidem.
1 2 6 1bidem, p. 69.
1 2 7 Ibidem.
1 28 1bidem.
1 29 1bidem.
1 30 Ibidem.
m Ibidem, p. 71.
m Ibidem, p. 70.
m Ibidem, p. 71.
1 34 1bidem.
m Ibidem.
1 36 1bidem, p. 71.
137 1bidem.
1 38 1bidem, p. 72.
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ascend enţă asupra celui . neavantajat''�39, iar aspiraţia . spre bine''l40 trebuie să fie comună
.
.Intr-un
discurs public intitulat Socialismul şi comunismul (20 septemb rie/2 octombrie
1859, Bucureşti), inspirat după cartea lui Lorenz von Stein (1815 - 1890), Socialismul şi
Comunismul În Franţa de azi, Titu Maiorescu respinge în principiu socialismu l, preconizând
reforme ce vizau ameliorarea condiţiilo r de viaţă ale claselor aşa-zis inferioare, pledând, de
asemenea, în direcţia marilor reforme în societatea românească, ce se preconizau după
unirea cea mică " din ianuarie 1859. În acelaşi eseu, consideră .,avuţia"t4t, a societăţii în
ansamblu, drept baza necesară a adevăratei dezvo/tări''�42, iar cei care împărtăşesc ideile
comuniste nu cunosc valoarea averei''�43. Deşi recunoaşte că socialismul şi comunismul
cunosc o largă răspândire în Occident prin .,adevărul profund pe care-I conţin ''l44, prudent,
Maiorescu, îşi ia drept crez . un ideal obiectiv''�45, afirmând că schimbarea în bine a .,claselor
inferioare''�46 nu poate să se producă decât În esenţă pe baza ordinei actua/e''l47. Nu scapă
prilejul însă, în acest singur studiu de tinereţe scris în limba română, de a releva încă o dată,
neajunsurile, contradicţiile revoluţiei franceze ale cărei realizări au fost cu mult inferioare
aşteptărilor148.
" Rechizitoriul aspru" 149 făcut de Titu Maiorescu fenomenului revoluţionar de la 1848,
cât şi asupra revoluţiei franceze, va fi extins, cu tonalităţi critice mult accentuate în judecata
asupra revoluţiei române de la 1848, în viitoarele sale studii socio-culturale. Iar rechizito
riul, de care scria savantul ieşean Gh. Cliveti, chiar dacă .,nedrept''�50, a putut fi susţinut cu o
serie de " argumente faptice " (,,obiective'j151 uşor de identificat în limitele programului poli
tic paşoptist românesctsz. Critica paşoptismului românesc, în diversele sale ipostaze, se
constituie într-o fază doctrinară bine gândită, elaborată''l53 şi a reprezentat, în fond, o acerbă
critică a liberalismului''1S4, căruia i-au fost identificate . mai curând carenţele decât valen
ţe/e''lss. Desigur, contestarea rolului istoric pozitiv pe care revoluţia paşoptistă 1-a jucat în
istoria noastră, Titu Maiorescu i-a dat direcţii social-politice cât şi culturale156.
Critica exercitată asupra fenomenului revoluţionar, nu doar românesc, ci european,
de Titu Maiorescu, se datorează, fireşte, modelului cultural german şi pe care 1-a cultivat şi
susţinut . pe tărâm cultural şi politic''lS7, ..opus În chip programatic celui francez a/ liberalis
mului paşoptist... ''lsa. Fireşte, nu modelul cultural german în sine, căruia Titu Maiorescu îi
recunoştea ori de câte ori avea prilejul rolul predominant avut în cristalizarea viziunii/
concepţiei sale, poate explica, sine die, amploarea criticismului maiorescian. Căci Maiorescu,
ca şi ceilalţi corifei ai junimii (P.P. Carp, Th. Rosetti, A. D. Xenopol etc.), n-a fost un banal
.

.
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..

.

.

139 1bidem.
1 40 Ibidem, p. 73.
141 Socialismul şi Comunismul, în Titu Maiorescu, Scrieri din tinereţe, p. 146.
142 lbidem.
l43 1bidem.
1 44 Ibidem, p. 1 53.
1 45 lbidem, p. 162.
14 & lbidem.
14 7 Ibidem.
148 Ibidem, p. 14 3 .
149 Gheorghe Cii veti, Liberalismul românesc - Eseu istoriografic, Editura Fundaţiei ,,Axis", laşi, 1996, p. 64.
1 5o Ibidem.
1s1 Ibidem, p. 65.
15 2 1bidem.
153 Ibidem, p. 92.
154 1bidem.
1 55 1bidem.
1 56 lbidem.
1 57 Andrei Corbea, «Cu privire la critica ,.modelului german" al ,.]unim ii" >>, în Cultură şi Societate. Studii privitoare la
trecutul românesc, volum îngrijit de Al. Zub, EŞ, Bucureşti, 1991, p. 242.
1 58 Ibidem.
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stră
imitator al modelu lui ideolog ic şi cultural german159. El urmărea adaptarea principi ilor
a
ine ce au stat la baza constituirii civilizaţiilor, la realităţile spaţiulu i românesc, la aplicare
corectă a acestora la cadrele culturii româneşti. Î n această direcţie, în viziunea lui Maiorescu
nu se poate vorbi doar de model, în sensul preluării integrale a structurilo r modelului , ci de
fenomenul de modelare. Critica, pe care el o face mai târziu, în anii maturităţii, civilizaţiei
româneşti, se explică prin inadecvarea acesteia la model, model pe care mentorul ]unimii îl
aprecia cu totul nepotrivit, străin esenţei culturii noastre. Civilizaţia românească modernă îi
apărea lui Maiorescu rezultatul unei proaste adaptări la revoluţiona rismul francez160.
Contactul prelungit cu ideile revoluţiei franceze pătrunsese mentalitatea românească cu un
raţionalism inoperant, cu o seamă de năzuinţe abstracte cărora legătura cu împrejurările
concrete, reale ale ţării le lipsea cu desăvârşire. Acestei imitaţii nereuşite Titu Maiorescu îi
opune teribilul său spirit critic în interiorul căruia desluşim: respect al adevărului şi al mă
surii, capacitatea raţională de a separa înălţimea dezideratului de prozaica realitate, evitarea
imitaţiei haotice în dauna unei receptări creatoare. La egală distanţă de ,,fanfaronada noas
tră cu simpatiile franceze ", dar şi de retorica naţionalistă, găunoasă a epocii, Titu Maiorescu
instituie un model, produs al subiectivităţii critice, model axat pe adevăr, echilibru, armonie,
dreptate. Modelul social-politic şi cultural împărtăşit de mentorul junimii cu atâţia dintre
apropiaţii săi, a fost rezumat, sintetizat de poetul nostru naţional: .,Ceea ce-i neadevărat nu
devine adevărat prin împrejurarea că-i naţional; ceea ce-i injust nu devine just pentru că-i
naţional; ceea ce-i urât nu devine frumos prin aceea că-i naţional; ceea ce-i rău nu devine bun
prin aceea că-i naţiona/ "161,
Î n cristalizarea concepţiei politice şi culturale a lui Titu Maiorescu, aşa cum am notat
nu de mult, se află textele fundamentale ale culturii germane, din care n-au lipsit textele lui
Hegel, Herbart, Schelling, Fichte, Schopenhauer etc.; faptul are relevanţă substanţială nu în
calitatea/valoarea ideilor autorilor citaţi, ci în maniera în care acestea au fost receptate şi
prelucrate în sensul condiţiilor şi împrejurărilor autohtone, s-au constituit într-un proiect
original constructiv. Căci, organicismul cultural al lui Maiorescu, şi nu numai, nu poate fi re
ceptat doar ca o manifestare pur criticistă sau o reacţie negativistă. Doctrina cultural-poli
tică a lui Maiorescu a anunţat acea .,adaptare la realitatea constituţională"162. Adică nu fraze
pompoase, nu programele discursurilor ţinute "163, .,nu lipsa de orice fundament solid pentru
formele dinafară ce le tot privim"164, ci un program concret politic, cultural, social, de soluţio
nare a problemei de bază a tinerei societăţi moderne româneşti: alinierea la ritmurile pro
gresului modernităţii, ţinând în primul rând seama de cadrul specific, de antecedentele par
ticulare ale respectivului proces. Exemplificăm cu un citat din Filozofia dreptului de Hegel,
unde acest principiu (pe care Maiorescu 1-a preluat şi adoptat) este subliniat cu deosebită
claritate, concizie: ,.Întrucât spiritul este în realitate ceea ce el se cunoaşte a fi, şi întrucât
statul, ca spirit al unui popor, este legea care pătrunde suma tuturor relaţiilor sale de viaţă,
moralitatea şi conştiinţa indivizilor care îl compun, urmează că constituţia unui popor anumit
atârnă de particularităţile şi formaţia conştiinţei sale de sine (sub!. G.M.J. În aceasta stă
libertatea sa subiectivă şi odată cu ea realitatea conştiinţei sale. A voi să dai apriori unui
..

popor o constituţie care, prin conţinutul ei, ar putea fi mai mult sau mai puţin raţională
Înseamnă a trece cu vederea tocmai momentul prin care o constituţie este ceva mai
mult decât un simplu obiect al cugetării. Orice popor are, deci, constituţia care i se po-

1 59 Asupra influenţelor germane asupra ..)unimii", şi cum poate fi analizată vom reveni ceva mai încolo, îndeosebi
asupra eseului lui Andrei Corbea mai sus citat, valoros şi dens în idei.
160 Ti tu Maiorescu, În contra direcţiei de astăzi în cultura română, în Critice, antologie şi prefaţă de Paul Georgescu,
text stabilit de Domnica Stoicescu, EpL, Bucureşti, 1966, p. 77.
161 Mihai Eminescu, Naţionalii şi cosmapoliţii, în 1. E. Torouţiu, Studii şi documente literare, voi. lV, Bucureşti, 1933, p. 85.
162 Z. Ornea ]unimea şi junimismul, Bucureşti, 1975, p. 186.
t6J Titu Maiorescu, op. cit., p. 78.
1 M fbidem.
.
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triveşte şi care îi aparţine"t6s (subL G.M.).

Unui as emenea p; incipiu îi găsi aplicaţia necesară, şi la condiţiile societăţii româneşti
.
moderne, desigur,
trecandu-1 prin filtrul său critic, şi Titu Maiorescu. Aşa, el nu ezită să
acuze Constituţia României de la 1866 de un ..prematur /iberalism"t66, prematur, desigur,
deoarece societatea românească nu era întru totul pregătită să se manifeste în functie de
libertăţile, exigenţele acesteia. Factorul primordial, în exemplul de faţă, şi care, datori tă rit
mului grăbit adoptat de reformatori, al modernizări i, nu putea fi altul decât Timpul, timpul
necesar ca naţiunea română să lucreze stăruitor asupra ei înseşi: ... . . O regenerare a spiritului
public avea să se producă în această privinţă, ea nu era de închipuit decât printr-o îndelungată
şi stăruitoare acţiune"t67.
O asemenea concepţie, ca cea împărtăşită de Titu Maiorescu, se datorează, fireşte,
formaţiei sale culturale, şi se încadrează în ceea ce îndeobşte este cunoscut sub numele de
evoluţionism istorist. De altfel, viitorii corifei ai junimii au cunoscut, studiat în amănunt
această ideologie social-politică şi filozofică, iar strângerea lor lângă Maiorescu se datorează
împărtăşirii comune a aceluiaşi crez168. Î n ceea ce-I priveşte pe mentorul]unimii, se va vedea
mai încolo, că, odată ce şi-a structurat o ideologie proprie, îi va rămâne fidel în toate Iuările
sale de poziţie (articole polemice, studii, confesiuni, discursuri parlamentare sau în valoroa
sa sa Istorie contimporană)169.
O Ideologie politică precum cea articulată de Titu Maiorescu îşi are gradul ei de com
plexitate. Desigur, a avut o credinţă fermă că evoluţia unei societăţi, ca aceea românească a
timpului său, este posibilă treptat, lent, printr-un evoluţionism natural, în acord cu starea de
fapt istorică. Î mprumuturile unor structuri social-politice, culturale sunt cu totul păgubi
toare, dacă lumina cunoaşterii, creşterea stării de conştiinţă în rândul naţiunii nu sunt
suficient de mature. Aici Maiorescu a fost în acord cu concepţia, ideologia lui Hegel, şi care,
în anii tinereţii şi maturităţii, a avut o certă influenţă asupra sa. Cert este că, în concepţia
politică a lui Titu Maiorescu, pe lângă accentele durabile de evoluţionism, hegelianism, se
întâlnesc elemente ce depăşesc istorismul cât şi evoluţionismul, cum ar fi constituţionalis
mul atât de des invocat de el însuşi. Maiorescu a depăşit istorismul încă din anii tinereţii,
căci, naţionalismul său nu a avut un caracter tradiţionalist, exprimându-se printr-o viziune
integratoare a României în civilizaţia şi cultura modernă. El n-a fost nicicând un tradiţiona
list, iar respectul faţă de tradiţii, aşa cum le-a conservat istoria, niciodată nu 1-a ascuns. Î n
acord cu întreaga sa structură ideologică, el a purces la o atentă reevaluare a elementelor
specifice autohtone/tradiţionale şi care nu erau compatibile cu modernitatea .
.,Criticismul generalizat" 170 al lui Maiorescu, manifestat asupra întregului fenomen
cultural şi socio-politic românesc, şi care a exercitat o ,.influenţă considerabilă" 171 asupra
întregului aceleiaşi culturi, se constituie în expresia unei înalte responsabilităţi a omului
conştient de misiunea sa. Fenomenul urmărea ca finalitatea demersului critic să contribuie
,.la instituţionalizarea principiilor formulate la 1 848 şi 1857 "1 72 . Resorturile culturale ale în
tregului său demers politic sunt, cu certitudine, de o mare complexitate; influenţele spirituale,
asimilările cultural-ideologice, propria ideologie culturală/politică sunt rezultatul unui efort
stăruitor de însuşire critică a unei mari culturi (cultura germană) şi care se întrupa
armonios în personalitatea sa complexă (,.cucerire eroică a sa însuşi"1 73).
165 Apud Tudor Vianu, ..Influenţa lui Hegel în cultura română", în Jdem, Opere, 3, EM, Bucureşti, 1973, p. 396.
1•• Titu Maiorescu, Discursuri parlamentare, voi. 1 (1866-1876), Ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi comen
tarii de Constantin Schifrineţ, Editura Albatros, Bucureşti, 2001, p. 8.
167 Idem, Istoria politică a României sub domnia lui Carol /, ediţie, postfaţă şi indice de Stelian Neagoe, EH, 1994, p. 17.
168 Z . Ornea, junimea şi junimismul, Ediţia a II-a revizuită şi adăugită, EEmin, Bucureşti, 1978, p. 178.
1 69 V. Titu Maiorescu, Istoria politică a României sub domnia lui Carol [, EH, 1994.
1 70 Al. Zub, De la istorie critică la criticism, EARSR, Bucureşti, 1985, p. 103.
171 ldem,junimea. Implicaţii istoriografice, E ), Iaşi, 1976, p. 7.
112 fbidem.
m 1. Rădulescu-Pogoneanu, /ntroducere la Ti tu Maiorescu, Însemnări zilnice, voi. 1, p. XXIX.
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intelectuale ce i-a fundamentat personalitatea derivă gândirea sa politică, valoarea discursulUI
politic la care adăugăm o rectitudine morală aşa de înaltă, î�cât. doar do.i dintr.e .c� ntem? o :a
nii săi au mai atins-o: Mihai Eminescu şi P. P. Carp174. Gand1rea social-pol itica a lUI Titu
Maiorescu are ca axă centrală concepţia despre necesitate, căile şi condiţiile edificării
civilizatiei moderne româneşti. Viziunea sa, în această direcţie, continuă şi tradiţia gândirii
autoht� ne cu privire la evoluţia naţiunii româneşti în contextul prefacerilor moderne (Al.
Russo, M. Kogălniceanu etc.). Imitaţia, excesele ei, preluarea mecanică a instituţiilor din alte
ţări sunt puse pe seama neînţelegerilo r nevoilor reale ale societăţii româneşti, a insuficienţei
cunoaşterii tradiţiilor trecutului şi a specificului naţional.
Societatea modernă creează noi raporturi dintre ea şi individ. Iar ştiinţa reglementării
acestor raporturi n-a fost încă fundamentată. Î n faţa intereselor individuale, cele generale
primează. Acest determinism explică şi inegalitatea socială175, determinism acceptat în ab
senţa unei ştiinţe elaborate despre societate: .,Doctrina despre societatea omenească adevă
rat că încă nu s-a înălţat la rangul unei adevărate ştiinţe"116• Cum s-a mai spus, gândirea sa
avea un caracter organic. Societatea trebuie să evolueze într-un anumit ritm: .,Nu este mai
mare greşeală în politica practică decât ignorarea fazelor treptate prin care trebuie să treacă
evoluţiunea unui popor"t 77. Această viziune organicistă şi evoluţionistă a fost exprimată nu o
dată şi ca om politic: .,Această Constituţie (de la 1866) fiind primită abstractă, toate legile ur
mătoare, prin o fatalitate grea, dar necesară, nu se pot face decât pe aceeaşi cale abstractă şi
acum cerinţele poporului nostru sunt de a înţelege cât se poate de iute ce voiesc aceste legi.
Aşadar, când s-a introdus viaţa publică a statului nostru de sus în jos, când mai toate formele
noastre de viaţă sunt împrumutate din legile statelor de altă cultură, când la '48 am ars regu
lamentul organic şi n-am voit să-I amendăm, să dăm la o parte principiile cele rele şi să păs
trăm pe cele bune, ci am voit să primim în totu/formele culturii apusene "17B.
Deci, modernizarea unei societăţi presupune păstrarea şi continuarea a ceea ce este
în consonanţă cu specificul unui popor, iar nu renunţarea la tot ce a fost în trecut. Continui
tatea este obligatorie într-o construcţie cultural-politică; naţiunile mici nu au resursele celor
mari, şi nu pot suporta fără riscuri orice experiment179. Ideile lui Maiorescu se regăsesc şi la o
serie de înaintaşi precum I.H. Rădulescu, Al. Russo, 1. Maiorescu, M. Kogălniceanu, Gh. Asachi180•
Viziunea sa politică decurge din concepţia sa generală despre lume şi societate, o
viziune, după cum s-a spus mai sus, organicistă, cu argumente teoretice luate în primul rând
din evoluţionismul englez şi istorismul german, îndeosebi din operele lui H. Spencer, H. T.
Buckle şi Hegel. Î n virtutea acestei concepţii el respinge ideea de revoluţie ca mijloc de
evoluţie a societăţii. Căci, revoluţiile sunt evenimente istorice imprevizibile, iar finalitatea
lor, pentru naţiuni ca cea română, poate să aducă riscuri neprevăzute: .,Noi junimiştii nu
suntem revoluţionari. Nu doară că revoluţia nu ar fi una din căile pe care, în general vorbind,
s-a văzut uneori silită Istoria popoarelor a merge spre progres. Dar, pentru ţara noastră, ţară
mică, intercalată între două mari puteri cotropitoare, o revoluţie este întotdeauna o calamita1 7< George Juvara, Titu Maiorescu. Fragmente de istorie politică, Editura .,Cultura Poporului", Bucureşti, 1939, p. 4.
1 75 Titu Maiorescu, Scrieri din tinereţe, EDa, Cluj - Napoca, 1981, p. 155.
1 76 /bidem.
1 77 ldem, Discurs asupra reformei instrucţiunii publice, Bucureşti, Tipografia Gutenberg, 1981, p. 92.
1 78 ldem, Discursuri parlamentare, voi. 1, editie îngrijită, studiu introductiv, note şi comentarii de Constantin
Schifrineţ, Edit. Albatros, Bucureşti, p. 2 1 2.
11• /bidem.
180 Al. Zub, A scrie şi a face istorie, laşi, EJ. 1981, pp. 254 - 258.

http://www.cimec.ro / http://www.muzeubt.ro

120

AMS, XI, 2012, SECŢIUNEA a III-a: ISTORIE MODERNĂ

te. Cine o începe ştie pentru ce o începe, dar nu ştie niciodată în al cuifolos o sfârşeşte "tat .
Ideile � olitice ale lui Maiorescu erau centrate pe ameliorarea stării prezente cu
..
paşmce, reformiste. Teoria politică, credea el, este valabilă dacă este adecvată Ia
miJloace
realita �e. altfel, asemenea teorii sunt utopii, fantasmagorij1B2,
In întreaga sa activitate politică şi în care a acţionat ca " cel mai puternic educator al
vieţii noastre publice"183, Titu Maiorescu a slujit adevăratul interes nationaJlB4. Iar asertiu
nea pe care o împărtăşesc întru totul, şi care defineşte admirabil pers �nalitatea mentor� lui
"
"Junimii , după care Titu Maiorescu reprezintă " un exemplar sintetic al românismului, pe care
s-a altoit însă, în chip minunat, cultura occidentală "tas, mi se pare adevărată.
THE POLITICAL AND INTELLECTUAL DEMARCHES OF TITU MAIORESCU

{Summary)

I n the above study, we traced the stages of cultural, philosophical and spiritual for
mation of Titu Maiorescu, to reach its design origins and politica! motivations. We stressed
the key role played by modern German culture crystallization Titu Maiorescu's vision on life,
society as a whole, hightlighting overwhelming role played by representatives of German
culture -Herbart, Goethe, Schiller, Hegel, Herder, Schopenhauer, etc. - the cultural and
spiritual formation,and politica! mentor Junimea.
1 also highlighted organicist character, the conception of evolutionism which Titu
Maiorescu applied with perseverance in the analysis of historical facts state of Romania in
the second half of the nineteenth century and the nature of its reform steps, approaches which
have been inscribed in the great social and politica! ideology of romanian conservatism.

18 1 Titu Maiorescu, ,,Asupra discursului parlamentar al d-lui Alexandru Djuvara ", în România Liberă, nr. 3079
(3.XIl.1887).
1 82 /bidem, p. 33.
183 George juvara, op. cit, p. 4.
184 V. Streinu, Clasicii noştri, Edit Tineretului, Bucureşti, 1969, p. 42.
1 85 Octav Botez, Scrieri, ediţie îngrijită de Ilie Dan, cu o prefaţă de Zaharia Sângeorzan, EL 1977, p. 142.
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Gheor ghe-F lorin ŞTIRBĂŢ
MAREA FORMAŢIUNE LIBERALĂ ÎN ANII 1876- 1878
Pe parcursul guvernării conservatoare din 1871-1876 nu au lipsit iniţiativele u� ei regrupări a
.
.
.
_
tuturor nuanţelor liberale. La alegerile din mai 1871, orgamzate � e no� a � d� lntstraţ! e Lascar
..
.
. ..
Catargiu, liberalii radicali grupaţi în jurul lui 1. C. Brătianu şi C. A. Ro:ettt, m�1şt1� lm M. Ko�almce�nu,
"fracţioniştii" şi gruparea moderată din jurul lui 1. Ghica colaborau mtr-o ahanţa ele� torala, s�r:n nand
.
un manifest în numele "partidului liberal întrunit", denumire care dezvăluia ob1ect1vele poht1ce ale
"stângii" de a pune bazele unei mari formaţiuni liberale'. Rezultatele alegerilor nu le-au fost însă f� vo
rabile. Era totuşi o primă încercare de reapropiere a grupărilor liberale în mandatul conservatorilor,
însă vor urma şi altele.
Congresul presei de orientare liberală de Ia laşi din 8/20 noiembrie 1871 constituia o nouă
tentativă în acest sens. Printre participanţi se găseau redactorii Emil Costinescu de la oficiosul
liberalilor radicali, "Românul", A. D. Holban de la "Uniunea Liberală" din laşi, George Missail de la
"Gazeta" din Bucureşti, Cezar Bolliac de la "Trompetta Carpaţilor" sau G. D. Teodorescu de la foaia
satirică "Ghimpe/e". Prezidat de A. D. Holban, apropiat al "fracţioniştilor" ieşeni, congresul adopta un
Raport asupra situaţiunii ţării, în care era dezvăluită intenţia revigorării spiritului paşoptist ca direcţie
a progresului naţional. Programul adoptat cu acest prilej cuprindea o serie de obiective de politică
internă şi politică externă, ambele categorii subordonate interesului naţional. O politică externă
neutră, de "egală consideraţie" acordată tuturor Puterilor Garante şi recunoaşterea autocefaliei Biserii
Ortodoxe Române constituiau principalele deziderate, iar pe plan intern, revizuirea sistemului fiscal
din punct de vedere pentru asigurarea echităţii, preocuparea pentru sporirea capacităţii de apărare a
ţării, împroprietărirea însurăţeilor, întemeierea de bănci judeţene şi urbane, asigurarea independenţei
învăţământului faţă de fluctuaţiile politice, a obligativităţii şi a gratuităţii acestuia şi ca principiu
general, încurajarea elementului naţional în toate sferele de activitate economică2. Erau obiectivele
devenite clasice ale formulărilor programatice liberale, care le atestau continuitatea. Tot în 1871
liberalii înfiinţau "Uniunea liberală", un club de dezbateri politice, după acelaşi model constituindu-se
alte cluburi la Ploieşti, Piteşti, Craiova, Giurgiu, Brăila, Galaţi şi Dorohoi3.
Un rol deosebit de important în apropierea liberalilor de diferite nuanţe l-a avut constituirea
Creditului Funciar Rural, care i-a reunit pe Ion Câmpineanu, Ion Ghica, D. A. Sturdza, 1. C. Brătianu, G.
Vernescu în jurul unui proiect cu capital românesc votat de Corpurile Legiuitoare în martie 18754. În
componenţa primului consiliu de administraţie al noii instituţii de credit, liberalii precum 1. C.
Brătianu, Ion Ghica şi G. Vernescu colaborau cu personalităţi de "dreapta" precum G. Gr. Cantacuzino
sau D. Ghica5. Începea să capete din ce în ce mai multă consistenţă ideea creării instituţiilor financiar
bancare româneşti, considerate indispensabile progresului economic al României, concepute şi
organizate în manieră liberală, ca instituţii în jurul cărora să se maturizeze o burghezie financiar-ban
cară care să preia frâiele conducerii pentru foarte mulţi ani. Din acest punct de vedere, apare explicabilă
opoziţia pe care gruparea liberal-radicală a făcut-o propunerii ministrului Justiţiei, Manolache Costache
Epureanu, de a înfiinţa Creditul Funciar Rural cu ajutorul capitalului străin şi eforturile pe care le-a
depus pentru a-i da o existenţă cu resurse româneşti. Această instituţie condusă de Ion Ghica îşi va
dovedi eficienţa, devenind un instrument al succesului electoral la alegerile senatoriale din 1 8766.
Anul 1874 consemna colaborarea din ce în ce mai strânsă dintre reprezentanţii grupărilor
liberale 1. C. Brătianu, M. Kogălniceanu, Ion Ghica şi N. lonescu7. Conferinţele şi dezbaterile politice
deveneau din ce în ce mai frecvente, precum aceea din 18 ianuarie 1874, organizată de liberalii
1 Dan Berindei, Societatea românească fn vremea lui Caro/ 1(1 866-1876), ediţia a 1 1 -a, revăzută şi adăugită, Bucureşti,

Edit. Elion, 2002,p. 184.
2 Apostol Stan, Grupări şi curente politice În România Între Unire şi Independenţă (1859-1877), Bucureşti, EŞE, 1979,
pp. 403-405.
3 Jbidem, p. 407.
4 Frederic Dame, Histoire de la Romanie contemporaine depuis /'avenement des princes indigenes jusqu'a nos }ours
(1822-1 900), Paris, Acienne Librairie Germer Ba il li e re, 1900, p. 24 7.
s Gr. Vulturescu, Explicaţie teoretică şi practică a legii şi statutelor Creditului Funciar Rural, voi. 1, Bucureşti,
Tipografia "Voinţa Naţională ", 1900, p. 38.
6 Victor Slăvescu, "Corespondenţa lui Ion Ghica cu Dimitrie Sturdza (1860-1880)", în AARMS/, seria III, tom XXV
(extras), Bucureşti, Imprimeria Naţională, 1943, p. 8.
7 Apostol Stan, op. cit, p. 408.
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radicali la sala Ateneului, la care participase şi M. Kogălni ceanua.
Ale?erile din �prilie 187�, org�nizate de Guvernu l Lascăr Catargiu, au furnizat
motivaţia pentru
o noua �trangere a r�ndunl. or hberahlor. Cu prilejul încheieri i primei legislaturi
complete a Adunării
.
De� utaţtlor la 4/16 Ianuane 1875, care deschidea perspectiva unor noi alegeri, se
remarcă 0 vie
activitate organizatorică din partea diferitelor grupări liberale. Chiar la data încetării
mandatului
Camerei, liberalii constituiau un "comitet central electoral" care îşi propunea coordonarea
activitătii
politice la nivel naţional, manifestul electoral fiind semnat de lideri politici de diferite nuante, iar la Z5
ianuarie 1875 era înfiinţată o "Ligă împotriva ingerinţei administraţiei în alegeri"9. C� două zile
înainte, ca organ de presă reprezentativ pentru interesele electorale ale "stângii", era înfiinţat ziarul
"Alegătorul liber", condus de un comitet avându-i în componenţă pe Alexandru Lupaşcu, Dumitru
Brătianu, Dimitrie A. Sturdza, Dimitrie Gianni, Eugeniu Predescu, Eugeniu Stătescu, Emanoil
Protopopescu-Pake, Grigore Lahovari, George Danielopol, Ion Ghica, Ion Boambă, Ion C. Brătianu, Ion
Câmpineanu, Nicolae Pâcleanu, Nicolae Fleva, Nicolae Calinderu, Remus N. Oprean, Sava Vasiliu şi
Vasile Constantin10. _In jurul "Alegătorului liber' se vor aduna oameni politici cu experienţă, dar şi
tineri de perspectivă, liberali radicali, moderaţi munteni şi moldoveni sau "fracţionişti".
La 1875, dintre grupările politice liberale, radicalii cunoscuţi şi sub numele de "roşii" şi grupaţi
în jurul lui 1. C. Brătianu şi C. A. Rosetti constituiau cea mai puternică forţă politică a "stângii"ll. Gradul
ridicat de fidelitate a membrilor grupării, existenţa unui organ de presă condus de C. A. Rosetti,
"Românul", deopotrivă instrumentul difuzării ideilor politice dar şi cadrul de formare al aderenţilor,
"statul major al partidului liberal de mai târziu"t2, o mai bună organizare în teritoriu şi un club politic
în Bucureşti încă din 1861, constituiau atuurile liberalilor radicali în faţa celorlalte grupări politice din
ţară. Aceştia se remarcau printr-o concepţie de guvernare superioară, de perspectivă, în sensul
emancipării şi consolidării naţionale, pe baza unui program social şi economic bine articulat, superior
stadiului de dezvoltare al societăţii româneşti, "forţând" un ritm accelerat de evoluţie13• Dorindu-se
exponenţii unei burghezii care încă nu era foarte clar individualizată în societatea românească, libe
ralii vor căuta să forţeze crearea numeroasei clase de mijloc a funcţionarilor "cu mijloacele statului"t4.
Cei aproape zece de ani care se scurseră de la instaurarea noului regim al monarhiei constitu
ţionale contribuiseră într-o măsură semnificativă la îmbogăţirea experienţei conducătorilor liberali,
împrejurările politice interne şi externe, relaţionarea cu Domnitorul Carol 1 şi cu celelalte forţe politice,
necesitatea atragerii elementelor capabile, racordarea aspiraţiilor şi a programului politic la necesită
ţile timpului au impus echipa conducătoare în frunte cu 1. C. Brătianu şi C. A. Rosetti. În timp ce Rosetti
devenise "animatorul" vieţii de "partid", Brătianu se dovedea a fi "organizatorul" prin excelenţă, care
părăsise treptat " idealismul tinereţii" pentru a adopta un "pozitivism ca un corectiv pragmatic adus nă
zuinţelor, adesea utopice ale începuturi/or''ls. Treptat, Brătianu, "patriotul ardent" în percepţia contem
poranilor, începea să fie dublat tot mai mult de "omul politic"t6. Un adevărat "geambaş de oameni"17,
după cum lonescu-Gion pretindea că i s-ar fi descris însuşi Brătianu, marele om politic şi-a dovedit
această fină calitate în configurarea structurii propriei grupări cu vocaţie de nucleu al unui puternic
partid liberal.
Alături de "generaţiunea bătrânilor cea care au preparat pe 48"18, după cum cu respect o evoca
•

a ldem, /on C. Brătianu. Un promotor a/ liberalismului În România, EGl, Bucureşti, 1993, p. 284.

9 ldem, Grupări şi partide. .. , p. 409.
1 o Nerva Hodoţ, Al. Sadi Ionescu, Publicaţiunile periodice româneşti, cu o introducere de Ion Bianu, Bucureşti,
Librăriile Socec, 1913, p. 25.
I l Dan Berindei, op.cit., pp. 177-178.
12 Pamfil Şeicaru, Jstoria presei, prefaţă de George Stanca, EP45, Piteşti, 2007, p. 203; Apostol Stan, op.cit., p. 56.
1 3 Vasile Russu, Gheorghe Cliveti, .,Drumul spre independenţă (1856-1877)", în Românii in istoria universală, voi. !, coor
donatori Ion Agrigoroaiei, Gheorghe Buzatu, Vasile Cristian, EUl, laşi, 1986, p. 291; Dan Berindei, op.cit., pp. 177-178.
1 < P. P. Negulescu, Partidele politice, ediţie îngrijită, prefaţă şi note de Nicolae Gogoneaţă şi Ioan C. lvanciu,
Bucureşti, EGL, 1993, pp. 327-328.
1s Dan Berindei, op.cit., pp. 170-171.
1 6 Mihai Cojocariu, Partida naţională şi constituirea statului român (1856-1859), EUl, laşi, 1995, p. 306.
1 7 Pamfil Şeicaru, op.cit., p. 2 19.
1 B Î ntr-o scrisoare adresată la 6 martie 1877 fiului lui C. A. Rosetti, Mircea, dr. Obedenaru îşi exprima scepticismul
relativ la perspectivele de progres ale României dată fiind discrepanţa dintre vechea şi noua generaţie d e oameni
p ol i ti ci (l ib e ra l i) în privinţa preocupărilor şi a nobilelor intenţii: "Generaţiunea bătrânilor cea care au preparat pe
48, au lucrat din răsputeri. Generaţiunea contimporană cu mine nu face nimic decât trafic În procese spurcate, joacă
cărţ1; ... la Zamfir şi la chaussee şi caută să descurajeze şi să ia in râs pe puţinii cari mai au i/usiuni asupra viitorului
ţării şi naţiunii". Dintre aceştia "afară de Costinescu, Fleva, Ştefan Fălcoianu şi alţi puţini la număr ca Missail şi
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traşi de natura persona lităţii _lide
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animatorul electoratului24, economişti
secretar general al ministerului de Finanţe de la 1877 sau Petre S. Aurelian, profesor la Şcoala naţională
de agricultură, publicist, economist reputat în epocă, viitorul ministru al Lucrărilor publice de la 187725.
Liberalismul muntean nu era însă monopolizat de gruparea liberală radicală, deşi veleităşi de
asemenea natură pot fi identificate la 1875. O formă de liberalism aparte celui profesat de radicali, cu o
nuanţă moderată, opus oricărei demagogii se putea întâlni la Ion Ghica26, Î n ciuda anumitor poziţii
politice favorabile dobândite în cariera sa, până la aceea de preşedinte de Consiliu, Ion Ghica nu a fost
tipul omului politic carismatic care să polarizeze în jurul său numeroşi susţinători. El a fost "unul din
oamenii politici foarte mulţi la noi, cari nu fac politică", după expresia inspirată a lui N. Iorga, la care
"însemnătatea culturală" îi devansa capacitatea politică27, Dintre puţinii săi amici politici, D. A. Sturza
i-a fost un colaborator apropiat şi de cursă lungă încă de la 185928, căruia i s-ar mai putea adăuga, cu
unele intermitenţe şi Al. G. Golescu29. După instaurarea noului regim politic de la 10 mai 1866, micul
său grup s-a ţinut departe de orice colaborarea cu gruparea liberal-radicală, iar ca organizator al
alegerilor din octombrie 1866, în calitate de prim-ministru, evitase orice ingerinţă, lipsa unui număr
important de aderenţi împiedicându-1 oricum să-şi constituie un legislativ favorabillD. Fără să se fi
alăturat coaliţiei liberale de la "Concordia", el trebuia să se retragă la 2 1 februarie 1867 în urma
acţiunilor opoziţioniste ale membrilor acesteialt. La 1875, omul politic muntean depăşise izolarea pe
care o încercare după părăsirea ministerului în martie 1871, ca urmare a colaborării cu radicalii în
cadrul Creditului Funciar Rural. al cărui director deveniselz.
Dintre reprezentanţii politici ai Moldovei, "maiştii" în frunte cu Mihail Kogălniceanu se apro
piaseră şi ei de gruparea liberal-radicală, la 1874 acesta aflându-se prezent la majoritatea dezbaterilor
organizate de "roşii" în Bucureşti. Era o dovadă a faptului că marele om politic conştientizase nece
sitatea depăşirii fazei conflictuale a raporturilor sale cu radicalii munteni de la 1 869-1870, reapariţia
sa în prim-planul vieţii politice şi, de ce nu, într-o viitoare echipă guvernamentală fiind condiţionată de
Lupaşcu, cu totul nu face duzina. Cum trec timpul junii noştri? Se ceartă sau fşi mănâncă orele la Club sau la Huges".
ANIC, Fond Rosetti, dosar nr. 1-85, f. 20.
1 9 Gheorghe Cliveti, ,.Independenţa naţională şi modernizarea instituţiilor româneşti", în Gheorghe Cliveti, Gheorghe
Onişoru, Apostol Stan, Dumitru Şandru, Şerban Rădulescu-Zoner, Istoria Partidului Naţional Liberal, Bucureşti,
Editura BIC ALL, 2000, p. 62.
20 Românul, 27 mai 1876.
2 1 C.A. Rosetti către Maria Rosetti. Corespondenţă, voi. 11: 1871 -1876, ediţie de Marin Bucur şi Neonila Onofrei,
Bucureşti, 1998, p. 142.
22 Dimitrie R. Rosetti, Dicţionarul contimporanilor (secolul XIX}, Bucureşti, Editura Lito-Tipografiei "Populara", 1897,
p. 173; George D. Nicolescu, Parlamentul Român 1866-1901. Biografii şi portrete, Bucureşti, LV. Socec, 1903, pp. 83-84.
23 1bidem.
24 Nicolae Iorga, Oameni cari au fost, voi. III, Bucureşti, RLA "Regele Carol Il", pp. 63-65.
25 George D. Nicolescu, Albert Hermely, Deputaţii noştri. Biografii şi portrete (1895-1899), ELCM, Bucureşti, 1896,
pp. 1 5 5, 182, 185.
26 Anastasie Iordache, Ion Ghica. Diplomatul şi omul politic, Bucureşti, Edit. Majadahonda, 1995, p. 266.
2 7 Nicolae Iorga, op.cit, voi. I, p. 426.
28 Victor Slăvescu, op.cit., p. 4.
29 Dan A. Lăzărescu, Introducere fn istoria liberalismului european şi fn istoria Partidului Naţional Liberal
dinRomânia, Bucureşti, Edit. "Viitorul Românesc", 1996, p. 88.
30 Vasile Russu, Viaţa politică În România 1866-1871, voi. 11 De la liberalismul radical /a conservatorismul autoritar
EUl, Iaşi, 2001, p. 186.
31 Ibidem, p. 202.
3 2 V. Slăvescu, op.cit., p. 12.
'
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re l� area legăturil � r cu aceş�ia. Pragmatismul politic şi nu identităţile doctrina
re sau concepţia asupra
.
.
miJioac
�lor d� acţiune diferite de cele ale radicalilo r i-au determinat opţiunea lui M. Kogălniceanu. Mai
m � l� chiar, dm acest punct de vedere, existau la 1875 importante aspecte care
îi separaul l. Viitorul
ministru de Externe al României din vremea Războiulu i de Independentă profesa un
liberalism diferit
de cel al "roşilor" din Muntenia, mai "îmbibat de cultură" dar şi mai li psit de simţ practic
de "simţul
�caparator�34. . Ko.gălniceanu era un democrat, deosebit prin temperame nt şi mediu de formaţie
mtelectuala, diferit de cel francez al paşoptiştil or munteni. Omul politic liberal moderat din Moldova
după cum el însuşi se prezenta Senatului la 25 ianuarie 1877, afirma că ideile reformatoare şi naţia �
nale aprofundate în mediul universitar berlinez îi conturaseră spiritul libera!J s. Numai că liberalismul
său se apunea revoluţionaris mului întrucât, după expresia sa, când "revoluţiile încep, civilizatia
încetează"36. Refuzul său de a accepta ideea sprijinirii insurecţiei bulgarilor la 1868- 1870 era expre� ia
acestei concepţii37. Aceste "nebunii", după cum le considera el, îl separaseră pe Kogălniceanu de radi
cali după 1868. După cum scria unui amic politic, la 12/24 octombrie 1867, acţiunile guvernului Ştefan
Golescu în respectiva direcţie compromiseră ţara în ochii străinilor, iar principala cauză pentru care
"oamenii desordinii" în frunte cu C. A. Rosetti ajunseră la guvernare consta în existenţa drepturilor
politice prea largi cuprinse în Constituţie. Î ncă de atunci el îşi exprima speranţa că schimbările în viaţa
politică a României, minimalizarea rolului nefast al "şarlatanilor" politici, urmau să se producă prin
răspândirea instrucţiei şcolare, astfel încât electoratul român să conştientizeze incapacitatea de
guvernare a demagogilor radicali lB.
Nu numai concepţia sa în privinţa mijloacelor de acţiune politică îl îndepărta pe M. Kogălni
ceanu de liberalii radicali munteni cât şi o anumită atitudine în ceea ce privea raporturile dintre ei,
mult mai flexibilă din partea sa şi a liberalilor moldoveni în general în comparaţie cu aceea dominatoa
re şi rigidă a muntenilor. La 1883, Kogălniceanu dezvăluia cu regret că, spre deosebire de conservatori
care, după realizarea Unirii Principatelor, atât la nivel doctrinar cât şi al relaţiilor interpersonale,
ştiuseră să atenueze divergenţele care îi separaseră şi să realizeze o coeziune partinică, "partidul
conservator al foştilor munteni primind de şefi pe Manolache Epureanu şi Lascăr Catargiu, precum foştii
conservatori moldoveni primiseră pe acea mare figură, pe Barbu Catargiu, pe Florescu, pe Arsachi''39,
liberalii nu dovediseră aceeaşi solidaritate, omul politic susţinând că "de la 1862 însă tot s-a păstrat
între liberalii din Moldova şi cei din Ţara Românească o deosebire"40. Kogălniceanu reproşa exclusivismul

liberalilor munteni conduşi de 1. C. Brătianu şi de C. A. Rosetti, mai bine organizaţi decât moldovenii, în
ciuda concesiilor şi sacrificiilor pe care aceştia le făcuseră pentru triumful Unirii, între care acceptarea
capitalei statului la Bucureşti. În ciuda acestor renunţări, liberalii radicali nu le rezervaseră locul legitim
la conducerea ţării, ignorându-i în marea acţiune de organizare şi legiferare, deşi aportul moldovenilor era
"foarte necesar în confecţionarea legilor, în organizarea statului şi în întemeierea elementului român"41.

Interesul politic al lui Mihail Kogălniceanu îl readucea aproape de aceia cu care mai colaborase în
trecut, însă nici de data aceasta, cu excepţia satisfacţiilor unei activităţi rodnice în planul realizării de
zideratului independenţei naţionale, colaborarea sa cu liberalii radicali nu 1-a scutit de dezamăgirile
personale din perioada de după încheierea Tratatului de la San Stefana, când partenerii săi de guver
nare îl prezentau ca principalul responsabil pentru politica prorusă a României din perioada 1877-1878.
O altă gruparea politică interesată în a-şi găsi un loc într-o viitoare reconfigurare a puterii era
şi aceea a profesorilor universitari ieşeni şi a amicilor lor politici locali cunoscută ca "Fracţiunea liberă
şi independentă"•z. Gruparea ieşeană în frunte cu profesorul universitar N. Ionescu43 îşi demonstrase

Zub, Mihail Kogălniceanu: un arhitect al României moderne, ediţia a IJJ-a, Iaşi, ElE, 2005, p. 79.
Pamfil Şeicaru, op.cit, p. 203.
35 Mihail Kogălniceanu, Opere, voi. IV: Oratorie 11 1864-1878, text stabilit, studiu introductiv, note şi comentarii de
Georgeta Penelea, Bucureşti, EAR, 1978, p. 252.
36 Eugen Lovinescu, Titu Maiorescu, Bucureşti, EM, 1972, pp. 194-195.
37 Apostol Stan, Mircea Iosa, Liberalismul politic din România de la origini până la 1 918, Bucureşti, EE, 1996, p. 158.
3B Nicolae Iorga, Mihail Kogălniceanu: scriitorul, omul politic şi românul, ediţia a 11-a, Bucureşti, Editura Fundaţiunii
LV. Socec, f.a., pp. 20-24.
39 Mihail Kogălniceanu, Programa de la Mazar-Paşa aplicată de guvernul domnului Ion C. Brătianu. Cuvânt rostit fn
Şedinţele Camerei Deputaţi/or din 26 şi 27 ianuarie 1883, Bucureşti, Tipografia Alexandru A. Grecescu, 1883, pp. 10-11.
< o Ibidem.
4 1 Ibidem, p. 14.
42 A.D. Xenopol /storia partidelor politice în România de la origini pdnă la 1866, vol. l/2. EAB, Bucureşti, 1910, p. SOS.
43 Correspondance de Georges G. Cantacuzene par Ştefan Cuciureanu (extrait), în ARBSH, tome XXIII/2, Bucureşti,
Imprimeria Naţională, 1943, p. 36.
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deja o pronunţată dorinţă de ascensiune politică, maniera în care dorea să-şi realizeze interesele
beneficia
a
Fără
politici44.
veleitari
de
imaginea
epocă
în
crease
le
ei
cum şi oportunismu l membrilor
de un număr important de aderenţi sau de o fidelitate constantă din partea acestora, "Fracţiunea" a
putut miza, în anumite perioade pe aportul lui Dimitrie Anghel, Al. D. Holban, N. Ionescu, Al. Gheor
A.
ghiu, Scarlat Pastia, I orgu Tacu, Leon Eraclide, Ion Codrescu45, fraţii Ştefan şi Alexandru M. Şendrea,
Vizanti, P. Suciu46, V. Gheorghian47, Miltiade Tzony, Ştefan Micle, A. Fătu48 şi o serie de ziare ca
"Tribuna română", "Dreptatea", "Cuvântul", "Uniunea liberală"49. În planul luptelor politice desfăşurate
pe plan local, "fracţionişti i" au fost adversarii implacabili ai junimiştilor, de cele mai multe ori adver
sităţile personale, competiţia pentru funcţii administrative şi universitare potenţând această rivalitate.
Memorialistica junimistă nu le reţinea "fracţioniştil or" merite deosebite în plan cultural sau intelec
tual, informaţie care, dată fiind provenienţa sursei, invită la prudenţă, însă le atribuia influenţa politică
şi o solidaritate a interesului care le aducea frecvent numeroase avantaje50.
Metodele de acţiune politică ale membrilor "Fracţiunii" difereau însă de cele ale liberalilor radi
cali. Erijându-se în apărători ai formelor constituţionale, ei se împotriveau tacticii radicalilor de a
adopta unele reforme, o punând frecvent chestiunea constituţionalităţii unor astfel de măsuri. În plus,
deşi foarte activi politic, capacitatea lor în această materie lăsa mult de doritSl. Pentru a-şi spori
notorietatea şi a se individualiza pe scena politică regională şi mai apoi naţională, "fracţioniştii" şi-au
arogat rolul de apărători ai naţionalităţii române, devenind agitatorii chestiunii evreieşti52. Din aceste
considerente, liberalii munteni nu au fost foarte interesaţi, în afara unor considerente de interes
politic, în a stabili o colaborare strânsă cu aceştia. În plus, raporturile dintre cele două grupări liberale
au fost foarte tensionate pe parcursul perioadei guvernării cabinetelor radicale de la 1867-1868,
liderul Nicolae Ionescu şi amicii săi politici, după o atitudine ambiguă faţă de proiectul coaliţiei liberale
de Ia "Concordia", se plasaseră alături de conservatori într-o opoziţie extrem de activă. Refuzul lui
Nicolae Ionescu de a accepta ideea unui program comun care i-ar fi anulat libertatea de acţiune în sensul
continuării zgomotoasei sale prestaţii parlamentare precum şi nemulţumirea provocată de ascensiunea
grupării Kogălniceanu, aflată în graţiile radicalilor, i-au îndepărtat pe "fracţionişti" de concentrarea
liberală de la începutul anului 186753.
În vederea evitării unei izolări politice în contextul unei noi concentrări liberale, "fracţioniştii",
printr-o nouă dovadă de oportunism politic, alegeau să se alăture grupărilor de "stânga". La 1875 se
pare că prezenţa lor în cadrul "stângii" reunite devenise o certitudine, corpul profesoral cu înclinaţii li
berale şi chiar membri ai grupării liberale radicale solidarizându-se cu "fracţioniştii" împotriva iniţia
tivelor ministrului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, Titu Maiorescu, de a desfiinţa, din raţiuni bugetare
şi doctrinare, catedrele de economie politică şi de drept public de la Universitatea din Iaşi, ale profe
sorilor Al. Gheorghiu şi Gh. UrecheS4.
Campania electorală pentru alegerile de deputaţi din 25 aprilie-2 mai 1875, va aduce colaborarea
activă a reprezentanţilor grupărilor liberale, 1. C. Brătianu, C. A. Rosetti, M. Kogălniceanu, Ion Ghica, D.
A. Sturdza, N. Ionescu. Acestora li se adăugau unii conservatori "disidenţi", precum Manolache Costache
Epureanu, cel care intenţiona să iasă din izolarea politică în care se afla după momentul demisiei sale
din funcţia de ministru de justiţie în Guvernul Lascăr Catargiu în 1873. Prezenţa sa în cadrul coaliţiei
liberale, ca om politic cu experienţă, fost prim-ministru la 1870, semnifica garanţia schimbării regimu
lui şi totodată, graţie bunelor sale raporturi cu Palatul, oferea mijlocul prin care se putea ajunge la
această finalitatess.

44 Pressa, an X, nr. 9, 5 februarie 1877, 1.
45 Steaua României, an I l, nr. 11, 17 ianuarie 1878, p. 1.
4 6 Apostol Stan, op.cit., p. 199.
47 A. D. Xenopol, op.cit., p. 511.
4B Curierul, an V, nr. 23, 24 martie 1877, p. 3.
49 Apostol Stan, op.cit., p. 199.
5 0 Titu Maiorescu, Istoria contimporană a României (1866-1900), ELS, Bucureşti, 1925, p. 44; George Panu, Amintiri
de la 'Junimea" din laşi, ediţie îngrijită şi prefaţă de Zigu Ornea, Bucureşti, 1971, p. 18.
S I Vasile Russu, op.cit, p. 51.
sz Steaua Romdniei, an Il, nr. 1 1 , 17 aprilie 1878, p. 1.
53 Vasile Russu, "Din viaţa politică rn anii instabilităţii guvernamentale: Înţelegerea de la "Concordia" (februarie
1867)", în Studii de istorie modernă, coordonatori Gheorghe Cliveti şi Silviu Claudiu Mihai, ECCDBC, 2009; p. 633.
54 George Panu, op.cit, pp. 123-124.
55 Simion-Alexandru Gavriş, Manolache Costache Epureanu. Omul politic şi epoca sa, (Teză de doctorat), laşi, 2009,
pp. 339-341.
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Alegerile din aprilie-mai 1875 s-au desfăşurat într-o atmosferă de puternică confruntare, inge.
nnţelor
guvernamentale adăugându-se violenţele de stradă, cărora doi temuţi agenţi electorali guver
namentali, Ilie Tabacu zis "Geambaşul" şi Temelie Trancă, celebri pentru metodele violente prin care
reuşiseră de atâtea ori să descurajeze opoziţia liberală, cădeau victime furiei mulţimii bucureştene.
Re�ultatul alegerilor a fost însă defavorabil coaliţiei liberale, conservatorii obţinând majoritatea abso
luta a mandatelor, doar zece liberali reuşind să obţină mandate de deputaţi. Rezultatele, deşi modeste,
fuseseră însă rezultatul colaborării dintre grupările liberale care nu va înceta nici în perioada urmă
toare, victoria candidaturii lui Manolache Costache Epureanu Ia colegiul 1 din Bârlad fiind consecinţa
acţiunii comune a liberalilor şi a "conservatorilor-independenţi"S6. La 1 mai 1875, împotriva energi
cului avocat N. Fleva fusese emis un mandat de arestare sub învinuirea de a fi jucat rolul de autor
moral al asasinării, în data de 29 aprilie 1875, a celor doi temuţi agenţi guvernamentali. Substratul
politic al arestării tribunului liberal era susţinut de presa liberală care îşi exprima adeziunea pentru
"cetăţeanul neobosit luptător al ideilor liberale şi democratice{.. .junul dintre cei mai puternici stimulatori
ai datoriei cetăţenilor"57. De partea sa s-au situat colegii săi avocaţi şi amici politici ca George Vernescu,

George Danielopol, Pantazi Ghica, Protopopescu-Pake şi Remus Opran, care s-au oferit să-I reprezinte
în faţa instanţei58_ intre cei 33 de avocaţi care I-au apărat pe N. Fleva apar şi numele altor personalităţi
liberale, ulterior semnatare ale programului politic al Coaliţiei de Ia Mazar-Paşa şi viitorii parlamentari
şi miniştri ai marii guvernări liberale din 1876-1 888: E. Stătescu, M. Poenaru Bordea, Gr. Vulturescu, 1.
Câmpineanu, V. Maniu, G. Danielopol, P. Grădişteanu, N. Blarembergs9. Aşadar, marea majoritate a ju
riştilor bucureşteni, apropiaţi cercurilor liberale, făceau front comun în apărarea confratelui lor, acţiu
nea lor căpătând semnificaţia confruntării putere-opoziţie.
O altă acţiune de frondă împotriva guvernului conservator, deosebit de mediatizată în epocă,
avea ca autori o seamă de iluştri magistraţi din Bucureşti, precum Ciru Economu, C. Nacu, Anton Carp,
1. Creţeanu, 1. Procop Dumitrescu, care îşi înaintară demisia în semn de protest faţă de violenţele comi
se de agenţii guvernului împotriva alegătorilor cu prilejul alegerilor recent încheiate6o. Organizarea de
către "Clubul tinerimii" a banchetului în onoarea magistraţilor demisionaţi a constituit un nou prilej
pentru consolidarea coaliţiei liberale, prezenţa unor lideri precum D. A. Sturdza, G. Vernescu, 1. Ghica, 1 .
C. Brătianu, M. Kogălniceanu şi N. Blaremberg fiind o dovadă în acest sens6t.
in chiar ziua eliberării lui N. Fleva, Ia 24 mai 1875, fruntaşii diferitelor grupări politice liberale
cărora li se alăturaseră şi unii conservatori, care cooperaseră în timpul alegerilor pentru Cameră
consimţeau, în urma negocierilor pe care le purtaseră în casa maiorului englez Stephen Lakeman6z,
cunoscut mai mult după numele de Mazar-Paşa sub care activase în armata otomană, stabilit în România
şi apropiat cercurilor liberale, să acţioneze unitar în vederea ascensiunii la putere şi a materializării
principiilor liberaJe6J. Se puneau bazele unei alianţe politice cunoscută sub denumirea de "Coaliţia de
la Mazar-Paşa", în care partenerii îşi puneau speranţele de a deveni instrumentul propulsării lor Ia
guvernare. Constantin Coaliţia de Ia Mazar-Paşa cuprindea "toate nuanţele liberale din ţară"64 care
reuneau moderaţi munteni de tipul lui Ion Ghica şi George Vernescu, radicali precum Ion C. Brătianu şi
Constantin A. Rosetti, membri ai "partidul opoziţionist din laşi ", deopotrivă liberalii moderaţi Mihail
Kogălniceanu, George Mârzescu, Dimitrie A. Sturdza, Dimitrie Cozadini, Colonelul 1. Iamandi, Colonelul
Nicolae Dabija şi "fracţioniştii" Nicolae Ionescu, Alexandru D. Holban, Alexandru Gheorghiu6s, cărora li
se alăturase "toată pleiada strălucită a bărbaţilor care intraseră în viaţa politică", tineri precum Mihail
Pherekide, Ion Câmpineanu sau Eugeniu Stătescu66_ Acestora li se mai adăugau şi unii "conservatori"67
sau foşti colaboratori ai acestora, precum Manolache Costache Epureanu, Alexandru G. Golescu,
Constantin Grădişteanu6a, Nicolae Blaremberg, desprinşi din coaliţia de dreapta şi rămaşi izolaţi din
56 Alegătorul Liber, an 1, nr. 38, 7 mai 1875, p. 3.
57 Ibidem, nr. 36, 2 mai 1 875, p. 1.
5B Jbidem, nr. 39, 9 mai 1875, p. 1.
59 Jbidem, nr. 40, 12 mai 1875, p. 2.
60 Mihail Polihroniade, Alexandru-Christian Tell, Domnia lui Carol /, vol. l, l866-1877, EV, Bucureşti, 1937, p. 302.
61 Alegătorul liber, nr. 39, 9 mai 1875, p. 1.
62 Ti tu Maiorescu, Istoria contimporană a României (1866-1 900), ELS, Bucureşti, 1925, p. 72.
63 Apostol Stan, Mircea losa, op.cit, p. 167.
64 Steaua României, an II, nr. 11 din 17 ianuarie 1878, p. 1.
65 N. A. Bogdan, Regele Carol / şi a doua sa capitală, Bucureşti, Institutul de Arte Grafice C. Sfetea, 1916, p. 205.
66 Românul, 29 ianuarie 1876, p. 85.
67 Ibidem.
6B Trompetta Carpaţilor, an XIV, nr. 1263, 26 septembrie 1876, p. 1 .
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punct de vedere politic, nelipsind chiar, pentru un plus de legitimitate, unele iniţiative de integrare a
fostului ministru de Finanţe, Petre Mavrogheni69.
Având ca liant Creditul Funciar Rural, deopotrivă instituţie de credit dar şi mijloc de presiune
politică asupra adversarilor'o, cu o participare conservatoare şi "centristă", reprezentată prin preşe
dintele D. Ghica, vicepreşedintele George Gr. Cantacuzino şi Teodor RosettFl până în martie 187572,
când grupul D. Ghica-V. Boerescu a fost înlăturat în favoarea celui reprezentat de 1. C. Brătianu,
secondat de D. A. Sturdza şi Ion Ghica, "opoziţia unită"7J numărând aproximativ şaptezeci şi cinci de
membri, înfăţişa un aspect eterogen74. Observatori atenţi ai vieţii politice româneşti, consulii străini
percepeau corect natura şi scopul opoziţiei liberale drept o entitate politică fără "nici un element de
coeziune decât dorinţa de a accede la guvernare"' s.

Constituită în vederea participării la alegerile parlamentare din mai 1875, Coaliţia de la Mazar
Paşa se prezenta alegătorilor cu un program politic redactat de Mihail Kogălniceanu76, cu veleităţi de
veritabilă "programă de guvernământ'77, publicat în oficiosul coaliţiei liberale, Alegătorul Liber78, care
atingea, deşi într-o manieră generală, aspecte importante de ordin intern, precum asigurarea preemi
nenţei legislativului în faţa executivului, ameliorarea situaţiei ţărănimii prin împroprietărirea însură
ţeilor, modificarea legii tocmelilor agricole şi facilitatea accesului la educaţie, reducerea cheltuielilor
publice, independenţa politică şi economică a justiţiei, a clerului şi a profesorilor, descentralizarea
administrativă şi încurajarea liberei iniţiative, iar pe plan extern, "o politică românească" cu respecta·
rea tratatelor cu Poarta şi a Tratatului de la Paris'9. Programul denotă consecvenţa principiilor şi a
obiectivelor liberale enunţate şi în alte momente ale devenirii liberalismului românesc, o individuali
zare a domeniilor de referinţă şi avansarea unor soluţii la marile probleme de ordin economic, social şi
politic pe care le ridica situaţia României în deceniile şapte-opt ale secolului al XIX-lea.
De asemenea, prin intermediul presei de opoziţie de genul Alegătorului liber, Românului, Ghim·
pelui coordonate şi finanţate în special de apropiaţi ai liberalilor radicaliBD, opoziţia desfăşura o activă
campanie antiguvernamentală, pigmentată cu atacuri la adresa Domnitorului Carol 1, în special prin
broşurile lui D.A. Sturdza şi G. Mârzescu, în care era făcut responsabil deopotrivă cu miniştrii săi pentru
administrarea deficitară a finanţelor statului şi pentru menţinerea în continuare la putere a "camarilei
conservatoare"Bl.
Contribuind din plin la erodarea popularităţii Principelui, miza întregii campanii a opoziţiei
liberale, intuită în mediile diplomatice, nu era decât să-I determine pe şeful statului să renunţe la cola
borarea sa cu "dreapta" şi să formeze un nou cabinet recrutat din interiorul Coaliţiei de la Mazar
Paşa82. Odată scopul mărturisit Domnitorului Carol 1 de 1. C. Brătianu în cursul întrevederii din aprilie
1875BJ, "opoziţia unită", silită de înfrângerea categorică în alegerile pentru deputaţi, alegea să-şi împli·
69 Alexandru Gavriş, "Manolache Costache Epureanu: fntre conservatorism şi coaliţia de la Mazar-Paşa ", în

Liberalismul românesc şi valenţele sale europene, coordonator Liviu Brătescu, EPIM, laşi, 2010, pp. 96-97.
Anastasie Iordache, op.cit, p. 306.
George Gr. Cantacuzino, Prima societate de Credit Funciar Român din Bucureşti. Legea şi Statutele promulgate prin
decretul domnesc no. 827 din 5/1 7 aprilie 1 873, publicat În Monitorul Oficial no. 78 din 6/18 aprilie 1873 şi prin
decretul regal no. 1568 din 28 mai 1882, publicat fn Monitorul Oficial no. 53 din 4/16 iunie 1882, Bucureşti,
Tipografia "Românul", Carol Gobl, 1882.
72 Apostol Stan, op.cit, p. 271.
73 O altă denumire sub care mai era cunoscută Coaliţia de la Mazar-Paşa. Frederic Dame, op.cit, p. 254.
74 Constantin Gane, op.cit., p. 171.
75 C. Vivian c. Contele Derby, 3 1 mai/12 iunie 1875, Sorin Liviu Damean, Carol / al României. 1 866-1881, Bucureşti,
Edit. Paideia, 2000, p. 216.
76 Manolache Costache Epureanu elogia "pana ilustră " a autorului programului politic al opoziţiei, M. Kogălniceanu.
MOR, nr. 33, 12/24 februarie 1877, p. 1093; Mihail Kogălniceanu, Programa de la Mazar-Paşa, p. 96; Gheorghe
Cii veti, op.cit, pp. 59-61.
77 Mihail Kogălniceanu, op.cit, p. 18.
78 Alegătorul liber, an 1, nr. 49, 4 iunie 1875, p. 1.
79 Istoricul Partidului Naţional Liberal de la 1848 şi până În zilele noastre, Bucureşti, lmprimeriile "Independenţa",
1923, pp. 101-102.
80 Nerva Hodoş, Al. Sadi Ionescu, op.cit, pp. 25; 624-625.
81 D. A. Sturdza publicase în 1875, la Praga, în ziarul Politik, sub pseudonimul "Edmann von Hahn", un articol
intitulat Germania, România şi Principele Carol de Hohenzollern, reprodus în coloanele Românului la 8, 9 octombrie
1875, iar G. Mârzescu tipărise, în acelaşi an, la Berlin, sub pseudonimul "Iordache Vulpescu", broşura Spionul
Prussian sau Carol de Hohenzollern, Domn al României. N. A Bogdan, op.cit, pp. 206; 2 15.
82 C. Vivian c. Contele Derby, 9/21 iulie 1875, în Sorin Liviu Damean, op.cit, p. 2 18.
83 Istoria românilor, coord. Dan Berindei, voi. VII, tom 1, Bucureşti, EE, 2003, p. 585.
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nească acest deziderat recurgând la calea mult mai eficientă a opoziţiei extraparlamentare, în urma
demisiei deputaţilor liberali din Cameră, în semn de protest împotriva încheierii conventiei comerciale
cu Austro-Ungaria84. Presa şi întrunirile publice deveneau, în noile condiţii, mijloa�ele prin care
mesajul politic al Coaliţiei de la Mazar-Paşa se populariza consolidându-i capitalul electora(as. Având
interese politice proprii, grupările şi personalităţile implicate se vor dovedi preocupate, în ciuda
afişării unei puternice solidarităţi, de obţinerea avantajelor scontate la momentul ralierii, colaborarea
dintre ele urmând să le aducă o poziţie favorabilă într-o eventuală schimbare de guvern. Evoluţia ulte
rioară a raporturilor dintre partenerii de alianţă vor confirma substratul eminamente electoral şi con
juctural al apropierii nuanţelor politice dintre cele mai diverse la 1875.
Incisiva campanie antiguvernamentală a ziarelor Alegătorul liber şi Românul, frecventele întru
niri publice, discursurile rostite cu aceste prilejuri se doreau a fi argumente ale forţei politice de care
domnitorul ar fi trebuit să ţină cont la o viitoare schimbare a executivului, precum şi mijloace de legi
timare a dreptului de guvernare ce se cuvenea coaliţiei care populariza triumful ideilor liberale şi na
ţionale. Efervescenţa acţiunilor şi a discursurilor nu rămânea fără rezultate, mărturiile din epocă
confirmă imensa popularitate de care se bucura marea coaliţie liberală, tineretul arătându-se din ce în
mai interesat de politică şi de principiile liberale, însuşi 1. L. Caragiale autocaracterizându-se peste ani
ca fiind "copilul şcoalei clasice a opoziţiei liberale"a6. O opinie larg răspândită în cadrul istoriografiei
româneşti identifică momentul formării Coaliţiei de la Mazar-Paşa, a alianţei politice din 24 mai 1875
care reunea grupări din "stânga" moderată şi radicală alături de câţiva conservatori, cu formarea Par
tidului Naţional Liberal87• Formulările de genul că "în acel an", 1875, din respectiva alianţă rezulta
"primul partid politic modern din România, Partidul Naţional Liberal " sau "cea dintâi formaţiune politică
modernă deplin organizată din România"aa sunt "generoase" .
Evoluţia ulterioară a raporturilor dintre partenerii de coaliţie de la 1875 dovedeşte menţinerea
rivalităţilor dintre ei din perioada anterioară constituirii acesteia, precum şi intenţia puternicului grup
liberal-radical de a-şi asigura preeminenţa în noua situaţie politică creată după victoria în alegerile
senatoriale din martie 1876. Intenţia radicalilor de a se debarasa de colaboratorii conjuncturali de la
1875, fie conservatori, puţini de altfel, fie liberali moderaţi, devenea evidentă începând cu luna iulie
1876, în urma votării punerii sub acuzare a foştilor miniştri conservatori.
Eterogenitatea formaţiunii politice de coaliţie era confirmată chiar şi de observatorii străini.
precum consulul britanic C. Vivian la 31 mai/12 iunie 1875, care îi atribuia ca interes exclusiv "dorinţa
de a fi la guvernare"B9. După câştigarea alegerilor pentru Senat din martie 1876, construcţia politică
amintită îşi dovedea vulnerabilitatea, ea destrămându-se, Pressa din 10 februarie 1877 consemnând
hotărârea membrilor "comitetului" de a se retrage în urma întrunirii care avusese loc la data de 7
februarie 187790, Din fosta Coaliţie de la Mazar-Paşa rămâneau să colaboreze doar "stânga radicală de
dincoace de Milcov" şi "Fracţiunea liberă şi independentă"91, Personalităţile politice nu puteau uita
rivalităţile din trecut întreţinute, după câştigarea alegerilor din martie 1876, de tendinţele domina
toare ale grupării din jurul lui 1. C. Brătianu şi C. A. Rosetti. Disensiunile precum cele din 1867, dintre
coalizaţii de la "Concordia" şi persoana primului-ministru Ion Ghica, de la 1867- 1868 dintre "Fracţiu
nea liberă şi independentă" şi gruparea liberală radicală aflată la guvernare, cele din timpul campaniei
electorale din 1869 dintre Mihail Kogălniceanu, ministrul de Interne în Cabinetul D. Ghica şi radicalii
cărora li se alăturase şi 1. Ghica sau cele dintre Manolache Costache Epureanu şi liberalii radicali din
1869-1870, nu au putut fi abandonate total, astfel încât să creeze premisele apariţiei unui partid
liberal închegat la 1876. Cu atât mai puţin la 1875 se poate vorbi despre existenţa unui Partid Liberal
84

Frederic Dame, op.cit., p. 260.
"Am usat de aceste drepturi fn deplină libertate, rememora Manolache Costache Epureanu, la 5 februarie 1877,
perioada opoziţiei extraparlamentare pe care o desfăşurase alături de liberali în 1875-1876. Dar am fi putut noi
obţine vreun resultat? Nu. Singura speranţă care ne mai rămăsese era aceasta: oare nu cumva guvernul se va amăgi
ca să disolve Senatul? şi stăm la pândă doar, doar, se va comite vreo greşeală de guvern, vreun act de impacienţă şi
graţie autorisaţiunii ce dă Constituţiunea oricărui guvern, ca printr-o trăsură de condei să ceară disolvarea unui Corp,
noi aşteptăm cu impacienţă acea disolvare. " MOR, nr. 33, 1 2/24 februarie 1877, p. 1091.
86 Şerban Cioculescu, Viaţa lui /. L. Caragiale, ediţia a 11-a, revăzută, Bucureşti, EL, 1969, p. 189.
•7 Apostol Stan, op.cit., p. 4 1 1 ; Anastasie Iordache, Sub zodia Strousberg. Viaţa politică din România Între 1871-1878,
Bucureşti, Edit Globus, 1991, p. 143; Ioan Scurtu, Ion 8ulei, Democraţia la români (1866-1938), Bucureşti, EH, 1990, p. 44.
88 Dan Berindei, op.cit., p. 184; Istoria românilor, p. 586.
89 Sorin Liviu Damean, Diplomaţi englezi În România (1866-1880), EUniv, Craiova, 2008, p. 101.
9o Pressa, nr. 15, 10 februarie 1877, p. 1 .
9 1 /bidem.
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Naţional în adevăratul sens al cuvântului.
Utilizarea frecventă în epocă a expresiei "partid liberal" nu indica existenţa unui partid unitar
având acest specific, ea aplicându-se generic întregii mişcări liberale. În acelaşi sens o folosea şi P. P.
Carp în februarie 1875, cu toate că el îi nega liberalismului raţiunea de existenţă într-o ţară de nivelul
scăzut al dezvoltării precum era România92. În accepţiunea contemporanilor, a liberalilor mai cu sea
mă, momentului 1875 nu i se atribuia semnificaţia genezei Partidului Naţional Liberal, ei continuând
să se prezinte ca "oamenii de la 1848"93, el fiind perceput doar ca o cristalizare a unei alianţe politice94.
De altfel, într-un Manifest al Partidului Naţional-Liberal din 1 888 se afirma că, la finalul guvernării sale
de 12 ani, începută în 1876, Partidul Naţional Liberal încununa o activitate politică de 40 de ani pe
tărâm naţionai9S, Caracterul de simplă coaliţie politică în vederea cucerii puterii era afirmat şi de unul
dintre foştii ei membri. Mihail Kogălniceanu, în 1883, într-un veritabil rechizitoriu la adresa guvernării
lui 1. C. Brătianu, acuzată că eludase principiile liberale statuate la "Mazar-Paşa", sublinia statutul
foştilor componenţi ai coaliţiei din 1875 de "aliaţi", de "asociaţi" care ulterior, din cauza exclusivis
mului liberalilor radicali, se despărţiseră de aceştia: "Această programă este evanghelia noastră, a
aliaţilor, a asociaţi/ar de la Mazar-Paşa şi avem dreptul astăzi, noi cari ne-am rupt şi suntem mulţi rupţi
din cei cari au subscris programa aceea, de exemplu d. Vernescu, separat împreună cu mine, d. Dimitrie
Brătianu şi alţii cari ne găsim în viaţă şi suntem schismatici [să întrebăm, n.ns. G.-F.Ş.] ce aţi făcut cu acea
programă, cu acea evanghelie?"96

Contemporanii foloseau termenul de "partid" şi implicit de "partid liberal" în sensul unei mari
formaţiuni politice de coaliţie, alcătuită din mai multe grupări constituite în jurul unor personalităţi.
Într-un discurs rostit în Cameră la 23 decembrie 1876, primul-ministru 1 . C. Brătianu evidenţia carac
teristica "partidului naţional liberal" de a nu fi recunoscut niciodată autoritatea unei singure persona
lităţi în ciuda faptului, că prin activitatea pe care o desfăşurau "un Heliade, Goleştii sau Rosetti" ar fi fost
îndreptăţiţi să aspire la şefia "partidului"97. Revendicarea acestuia de la momentul 1848 este evidentă,
după cum apare şi componenţa liberal-radicală pe care primul-ministru român i-o atribuia9B. De
asemenea, la 18 mai 1876 Eugeniu Stătescu, viitorul ministru de justiţie în Guvernul Ion C. Brătianu,
identifica în cadrul majorităţii Camerei mai multe nuanţe, în afara "partidului stâng", acela constituit în
jurul lui I.C. Brătianu şi C.A. Rosetti, "centrul stâng" (G. Vernescu şi N. Ionescu), "centrul drept" (P. Ghica,
M. Pherekide) şi "reprezentanţi ai partidului Fracţiunea liberă şi independentă", nefăcând însă nici o
referire la existenţa vreunui Partid Naţional Liberal unitar99, Tot despre o formaţiune politică liberală
alcătuită din mai multe grupări vorbea şi Manolache Costache Epureanu, cel care la 18 iulie 1876, în
contextul dezbaterilor aprinse pe tema propunerii privind darea în judecată de către Cameră a foştilor
săi colegi conservatori, rememora împrejurările ralierii sale la Coaliţia de la Mazar-Paşa, când dăduse
mâna "diferitelor nuanţe ale partidului liberartoo.
Existenţa mai multor "grupuri liberale" era sesizată şi în 1878, oficiosul liberalilor moderaţi din
laşi, Steaua României, tratând despre situaţia deputaţilor moldoveni din Cameră, scria că ei erau "sau
conservatori în număr foarte mic sau liberali, unii cu simpatii către cutare sau cutare personalitate
politică din ţară, alţii fără nici o simpatie de felul acesta, ci dispuşi de a se alipi la grupul liberal care /-ar
afla mai conform ideilor şi temperamentului /or"tot. Mai mult decât atât, aceeaşi liberali ieşeni mergeau
mai departe, negând chiar existenţa partidelor politice în România la 1878: "O dată mâna pe putere
pusă, fantomele {principiile enunţate în campaniile electorale, n.ns. G.-F.Ş.] dispar spre a face loc goalei
92 "Nu Înţeleg partid liberal decât În acele ţări unde munca poporului a avut de rezultat naşterea de noi elemente, cu
noi interese care cer la rândul lor locul legitim În stat Dar nu poate exista partid liberal acolo unde sunt numai nişte
faze create În alte ţări pentru situaţiuni ce nu există la noi. La noi, partidul liberal nu s-a legitimat până acum decât
prin ambiţiune a doi sau trei oameni cari, punând mâna pe putere, au impus ţării un grup de oameni, ce n-ar fi putut,
în timpuri normale râvni la onoarea de a cârmui această ţară ". Constantin Gane, P.P. Carp şi locul său În istoria
politică a ţării, Bucureşti, EZU, 1936, p. 168.
93 Sau după expresia dr. Obedenaru, "generaţiunea bătrâni/ar cea care au preparat pe 48 " . ANIC, Fond Rosetti, dosar
nr. 1 - 85, f. 20.
94 Gheorghe Cliveti, op.cit., p. 58.
95 Dimitrie A. Sturdza, Partidul Naţional-Libera/ de la 1876 până la 1888, cu două anexe cuprinzând manifestul
partidului din 8 mai şi 1 1 septembrie 1888, Bucureşti, Tipografia Carol Gob!, 1888, p. 59.
96 Mihail Kogălniceanu, op.cit, p. 22.
•7 MOR, nr. 5, 9/21 ianuarie 1877, p. 150.
• o Ibidem.
99 /bidem, nr. 134, 1 5/27 iunie 1877, p. 3852.
t oo Apud Simion-Alexandru Gavriş, op.cit, pp. 101-102.
t ot Steaua României, nr. 11, 1 7 ianuarie 1878, p. 2.
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realităţi. Aceasta a fost în general politica şi conduita oamenilor noştri politici, a diferitelor colectivităţi
şi individualităţi politice, impropriu numite partide politice care s-au succedat la putere de la 1866 şi
până în ziua de astăzi ". toz

La 1875 aşadar, o simplă alianţă politică şi electorală contribuia Ia apariţia unei mari forma
ţiuni liberale, fără nici un grad de coerenţă, în interiorul căreia gruparea liberală radicală îşi va impune
dominaţia astfel încât, pe măsura progreselor organizatorice dar şi a practicii guvernării din 18761888, va duce la formarea Partidul Naţional Liberal. La 25 mai 1876 lua naştere şi formaţiunea de
tineret a naţional-liberalilor, "Societatea Unirea Democratică Română "to l. Programul politic al grupării
era semnat, în majoritate de membri radicali, însă printre ei figurează şi câţiva vemescanit04. În vederea
asigurării succesului, coaliţia liberală întrebuinţa un întreg evantai de tactici de luptă politică, precum
opoziţia antiguvernamentală din Parlament, ulterior abandonarea acesteia şi orientarea înspre una
extraparlamentară, susţinută prin acide articole de presă în .,Românu/" şi "Alegătorul Liber'', discursuri
provocatoare, manifestări publice, mergând până Ia atacuri de intimidare la adresa monarhieitos.
Lipsa de legitimitate a cabinetului Catargiu constituia o temă predilectă a discursului antigu
vernamental. C.D. Dănescu, doctor în ştiinţe administrative şi politice la Universitatea din Bruxelles,
publica în oficiosul coaliţiei articolul România după alegeri în faţa guvernului. În viziunea acestuia,
existenţa şi continuitatea guvernului conservator se datora "indiferenţei şi abstenţiunei forţată a unui
popor, slăbit prin loviturile unei[acţiuni străine de ţară prin origine, sentimente şi aspiraţiuni"to&. Reduşi
doar la preocuparea asigurării propriei subzistenţe, românii nu validaseră formaţiunea guvernamen
tală, ea fiind impusă în urma presiunilor externe. În consecinţă, politica profesată de executiv era
antinaţională, favorizând interesele străine în domeniul economic, în cel al căilor ferate, atentând Ia
libertatea şi egalitatea cetăţenilor, uzurpând autoritatea justiţiei, reducând-o la statutul de simplu ins
trument al puterii, comiţând grave ingerinţe în alegeri nesocotind legitimitatea voturilor cetăţenilor.
Pentru aceste considerente, profilul executivului conservator se apropia de cel francez al lui Napoleon
al III-lea, "acelaşi sistem, aceleaşi elemente de guvernare, aceeaşi luptă şi rezistenţă naţională; totul
dezorganizat, corupt în stat, totul descurajat şi aservit străinului"t o7. Un alt capitol al tematicii antigu
vernamentale îl constituia anacronismul grupărilor conservatore, dorind "să conserve ceea ce a dispărut
de mult, adică bunul plac, favorurile şi violenţele"too. Nemaiţinând pasul cu spiritul timpului, conserva
torismul îşi dovedea incapacitatea de adaptare, iar practica guvernamentală îi adusese decredibili
zarea, recurgerea la violenţă, presiunea şi ingerinţele în alegeri devenind singurele mijloace care să-i
perpetueze conducerea politicăt09.
Încheierea convenţiei comerciale cu Austro-Ungaria în vara lui 1 875 a fost taxată dur de presa
liberală, Românul comparând actul cu un asasinat economic şi politic la adresa României, înfeudată to
tal intereselor austro-ungare uo. Urmarea acestui fapt 1-a constituit forma de protest a opoziţiei
concretizată în demisia celor zece deputaţi liberali: Manolache Costache Epureanu, M. Kogălniceanu, G.
Vernescu, I.C. Brătianu, A Stolojan, G. Chiţu, Al. Candiano-Popescu, AI.G. Golescu, C. Fusea, Furculescutu.
Tactica opoziţiei liberale, condamnabilă din perspectiva moralităţii, ignorând principiile parlamenta
rismului, a contribuit la slăbirea coaliţiei guvernamentale, care se va diviza în majoritate şi minoritaten z .
De asemenea, coaliţia liberală refuza să participe la alegerile din ianuarie 1876, pentru comple
tarea posturilor de deputaţi declarate vacante în urma retragerii deputaţilor liberali din Adunare în
vara anului 1875. În Adresa "comitetului partidului naţional-liberal" către alegători din 1 2/24 ianuarie
1876, opoziţia informa asupra hotărârii de a se menţine în continuare în afara dezbaterilor din
Parlament, ca formă de protest împotriva politicii guvernului conservator, refuzând astfel să ia parte la
alegeri. Şi, fapt semnificativ, retragerea era justificată în final prin faptul că "la noi partidele nu se luptă
între ele; la noi, majoritatea nu se formează prin triumful unui partid asupra altuia sau altora; la noi, nu

lOZ Ibidem, an II, nr. 201, 7 octombrie 1878, p . 2.
t oJ

Românul, an XX, 2 5 mai 1876, p. 453.

to• Constantin Bacalbaşa, Bucureştii de altă dată, voi. 1, 1871-1884, ediţia a 1/-a, E Z U, 1935, p. 188.
to s Mihail Polihroniade, Alexandru-Christian Te li, op. cit., p. 307.
to6 Alegătorul Liber, nr. 42, 1 6 mai 1875, p. 1.
10 7 Ibidem.
1os Ciru Economu în Ibidem, nr. 43, 19 mai 1875, p. 1.

1 09 1bidem.
1 1o Constantin Bacalbaşa, op.cit., p. 170.
111 Ibidem.
11 2 Constantin Dissescu, Partidele politice fntr-un stat constituţional, EL$,1884, p. 308.
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alegătorii ci guvernul şi agenţii săi formează majoritatea "113. Alegerile parţiale din ianuarie 1876

indicau tendinţa electoratului, inclusiv a aceluia de la colegiul 1, de a se îndepărta de guvern, acesta
pierzând, după estimările principalului organ de opoziţie, un procent de aproape cincizeci la sută din
preferinţele alegătorilor114. Totodată, gradul ridicat al absenteismului de la urne le dezvăluia practic
liberalilor capitalul politic major de care se bucurau la acel moment.
Fiind primul mare examen electoral de la formarea ei, alegerile senatoriale stabilite pentru zilele
de 26 (colegiul 1), 28 (colegiul Il) şi 30 (colegiile universitare) martie 1876115 au constituit un impor
tant test pentru verificarea coeziunii Coaliţiei de la Mazar-Paşa, precum şi pentru tranşarea chestiunii
preponderenţei în interiorul acesteia. Ele au marcat începutul contradicţiilor din interiorul marii
formaţiuni liberale, în ciuda faptului că organismul de coordonare a campaniei electorale, "Comitetul
Partidului Naţional Liberal", purta o denumire care sugera însăşi solidaritatea tuturor liberalilor116.
Dintre grupările politice componente, aceea a liberalilor-radicali dovedea energie şi serioase
preocupări în vederea propriei sale organizări, pregătindu-şi statutul de centru de referinţă al "stângii"
în viitoarea configuraţie politică. La nivelul capitalei, influenţa politică a radicalilor era deja cunoscută,
întrunirile publice, dezbaterile precum acela din cadrul "Cercului liberal", articolele din principalul lor
organ de presă, Românul, talentul de animator politic al lui C. A. Rosetti menţinând valabilă opţiunea
proliberală a unei mari părţi din electoratul bucureştean 11 7. Dacă în Muntenia şi Oltenia gradul de
aderenţă al radicalilor în opţiunile alegătorilor era destul de ridicat, nu acelaşi lucru se întâmpla în
Moldova, acolo unde influenţa era mai scăzută, "roşii" din Muntenia având adversari redutabili în
"fracţionişti ", în apropiaţii lui M. Kogălniceanu sau aceia ai lui Manolache Costache Epureanu. Iniţiati
vele pentru remedierea acestei stări de fapt nu au lipsit, ele concretizându-se în promovarea candida
turii carismaticului lider 1. C. Brătianu pentru Senat pe lista "oposiţiunii naţionale liberale" la colegiul 1
de Dorohoi. Eficienţa unor astfel de acţiuni politice nu s-a lăsat aşteptată, calitatea de veritabil
conducător al mişcării liberale care îi era în mod neoficial recunoscută de liberalii de la sud de Milcov,
îi era atribuită şi de cei din M oldova, Brătianu fiind considerat "un drapel în jurul căruia astăzi mai
mult decât totdeauna datorim a ne grupa. Unirea, libertatea, moralitatea şi virtuţile cetăţeneşti sunt
înscrise pe acest drapel "11B. Prezenţa sa în capitala Moldovei şi scopul vizitei electorale nu putea scăpa
vigilenţei presei guvernamentale, care remarca entuziasmul cu care "comitetul partidului naţional" din

laşi şi numerosul public îl întâmpinase119, Astfel de manifestări sporeau încrederea opoziţiei în reuşita
finală, C. A Rosetti preconizând "que toutes les sommites de notre parti entreront au Senat", căderea
Cabinetului Catargiu şi formarea unui nou guvern de către liberalit2o.
În ciuda influenţei de care se bucura în Bucureşti, gruparea liberalilor-radicali trebuia să ţină
cont totuşi şi de interesele partenerilor de coaliţie, fiind nevoiţi în anumite momente să le facă
concesii. Liberalii radicali şi gruparea "vernescană" s-au confruntat cu prilejul propunerii candidatului
opoziţiei liberale pentru colegiul al Il-lea din Bucureşti, G. Vernescu, reuşind să se impună în faţa
contracandidatului său, C.A. Rosettit2t, Ambiţiilor politice ale lui G. Vernescu se adăugau acelea ale
"Fracţiunii libere şi independente", scopul acesteia de a obţine un scor electoral favorabil fiind sesizat
în interiorul "stângii" radicale122, În ciuda defecţiunii depistate în cadrul coaliţiei liberale, în forma
unei "conspiration separatiste" condusă de G. Vernescu, animat de ambiţiile conducerii unei grupări
proprii, C. A Rosetti însuşi mărturisea că împreună cu 1. C. Brătianu dispunea la acel moment de cea
mai mare influenţă politicăt2J.
Într-un interesant articol publicat în anul 1889 în organul de presă al junimiştilor, "Constituţio
nalu/", reputatul gazetar 1. L. Caragiale, având deja perspectiva succesiunii atâtor guverne, aborda tema
preocupării exclusive a celor două partide, liberal şi conservator, de a accede la putere, demagogia
privind necesitatea apărării Constituţiei împotriva celor de la putere care o încalcă sistematic fiind
1 1 3 Românul, 15 ianuarie 1876, p. 38.
1 1 • 1bidem, 1, 2 februarie 1876.
1 1 5 fon Mamina, op. cit, p. 208.
1 1 6 fbidem, 11 martie 1876.
1 1 7 Ibidem, 29 ianuarie 1876.
1 1 B ibidem, 1 aprilie 1876.
11 9 Timpul, nr. 6, 23 martie 1876, p. 1.
12o C. A. Rosetti către Maria Rosetti, pp. 137-138.
1 21 Constantin Bacalbaşa, op.cit., p. 170.
122 C. A. Rosetti către Maria Rosetti, pp. 137-138.
1 23 La 25 martie 1876, Rosetti scria soţiei sale: "C'est moi et Bratiano qui disposons en ce moment de toutes les forces
du pays ". Ibidem.
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laitmotivul opoziţiei, indiferent de culoarea politică. Coaliţia de la Mazar-Paşa alcătuită din elemente
liberale, moderate şi conservatoare nu făcuse excepţie de la regulă, nerefuzându-şi nimic din arsenalul
persuasiv pentru a-şi atrage aderenW "Mijloacele demagogice" exersate în întruniri publice şi în co
loanele Românului de către "advocaţi" metamorfozaţi în gazetari oricând gata să apeleze la "autori
celebri", "înrolarea cu tot felul de monedă, mai cu sunători, mai cu strălucite perspective, volintiri
apelpisiţi " împinşi în "răscoala de uliţă" aveau ca unic scop: 'jos conul Lascarache! Sus conul lancu f"12 4
Peste doisprezece ani de îndelungată "răbdare", reapăru jocul de roluri, de data aceasta, fostul acuzat
devenind acuzator, conservatorii allându-se în opoziţie, iar liberalii la putere, în esenţă mesajul fiind
identic: "Brătianu calcă Constituţia de sus În jos; o călcăm şi noi de jos În sus. El o calcă spre a se _tine la
putere în ciuda ei şi a noastră; noi o călcăm ca să-I răsturnăm şi în ciuda lui să restaurăm domnia ei!
Adică, mai scurt: el o calcă de dragul lui; noi o călcăm de dragul ei''l zs. Caragiale recomanda partidelor,
"călduroşii amanţi ai Constituţiei să aibă pentru dânsa mai puţină iubire şi mai mult respect''lz&.

Rezultatele alegerilor pentru Senat din primăvara anului 1876 aduceau mandate pentru toţi
liderii opoziţiei, 1. C. Brătianu, D. Brătianu, M. Kogălniceanu, Manolache Costache Epureanu, Ion Ghica,
D. A. Sturdza, G. Vernescu, Al. G. Golescu, C. A. Rosetti şi N. lonescutz7. Din partea "opoziţiunii"
provenită din interiorul fostei coaliţii conservatoare, George Gr. Cantacuzino şi Alexandru Orăscu,
pretabili unei colaborări cu liberalii, reuşeau să-şi câştige mandatul de senatortzu. "Guvernamentalii"
lui Lascăr Catargiu obţineau 28 de locuri în noul Senat, ocupate de conservatori puri precum Gen. Ion
Emanoil Florescu sau colaboratori interesaţi ca Ion Bălăceanu129. Candidând iniţial cu succes la
colegiul 1 de llfovtl o, alegerea lui Dimitrie Ghica era anulată pentru neîntrunirea majorităţii voturilor
exprimate, un eşec asemănător înregistrând şi candidatura lui Vasile Boerescu la lalomiţa, Centrul
rămânând fără reprezentanţi printre senatori lll.
După victoria electorală, un veritabil "punct de plecare al întregii transformări politice a Româ
niei''132 şi după demisia Cabinetului Catargiu, domnitorul, consiliat de Generalul 1. Em. Florescu, de C.
Brăiloiu, preşedintele Camerei şi de P. Mavrogheni, invita pe G. Vernescu la 3 1 martie 1876 să formeze
un nou guvern. În urma discuţiilor care au avut loc între liderii coaliţiei liberale, la 2 aprilie 1876
Vernescu, propunea spre aprobare lui Carol o formulă guvernamentală în care se regăseau, cu excepţia
profesorului N. Ionescu, şeful "Fracţiunii" de la laşi, toţi reprezentanţii grupărilor opoziţiei liberale: în
afara lui Vernescu, îi găsim pe 1. C. Brătianu la Război, Ion Ghica la Justiţie, D. A. Sturdza la Finanţe,
Manolache Costache Epureanu la Lucrări Publice, M. Kogălniceanu la Externe şi E. Stătescu Ia Cultelll .
Considerându-şi poziţia politică mult consolidată în urma longevivei guvernări a "dreptei ", Carol 1
uzează din plin de prerogativele sale şi, împotriva aşteptărilor coaliţiei victorioase în alegeri, refuză
combinaţia ministerială propusă. Principalul motiv invocat se referea la nominalizarea unui civil, a lui
Brătianu Ia Război, în detrimentul unui militar de carieră. Se pare că nici prezenţele unora în schema
ministerială precum 1. Ghica, făcut responsabil pentru dezordinile din seara de 11 martie 1871 de Ia
sala Slătineanu sau D. A. Sturdza, autorul broşurii antidinastice, nu erau pe placul principelui. Reacţia
opoziţiei denotă intenţia acesteia de a uza de aceeaşi poziţie de forţă, neacceptând condiţiile Palatului,
G. Vernescu îşi depunea mandatul. În acele condiţii, Domnitorul Carol !, într-un mod cu totul neaştep
tat, sfidând rezultatul alegerilor, încredinţa mandatul formării cabinetului tot conservatorilor, în
persoana Gen. 1. Em. Florescu care, la 4 aprilie 1876, forma acel "Sabei Ministerium" cum 1-a numit presa
germanăl l4. La Cameră, deşi o parte dintre deputaţi, precum P. P. Carp, îi contestă caracterul conserva
tor, cabinetul obţinea votul de încredere la 19 aprilie 1876, însă Senatul ieşit din alegeri, se dovedea
încă de Ia început opoziţionist, cu Vernescu şi Epureanu ca vicepreşedinţi. Ca urmare a refuzului lui
Carol de a încuviinţa dizolvarea Senatului, Guvernul Florescu demisiona la 24 aprilie 1876135.
Lista miniştrilor propusă în aceeaşi zi de Manolache Costache nu a fost acceptată de Carol care,
1 24 [ . L. Caragiale, Cerc viţios în Constituţionalul, an 1, nr. 16, 4 iulie 1889.
1 2S Jbidem.
126 Jbidem.
121 Romdnu/, 31 martie 1876.
12s Ibidem, 29 30 martie 1876, p. 281.
129 Ibidem, 3 1 martie 1876.
1 30 MOR, nr. 70, 28 martie/9 aprilie 1876, p. 1914.
1 3 1 Românul, 1 aprilie 1876.
132 Constantin B acalb aşa op.cit, p. 166.
1 33 Mihail Polihroniade, Alexandru-Christian Tell, op.cit., p. 3 1 5 .
1 34 Ibidem, p. 316.
1 35 Memoriile Regelui Carol 1 de un martor ocular, vol. lll, l876-1877, ediţie şi indice de Stelian Neagoe, EMa, 1995, p. 29.
,
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interpretând un rol activ în lupta politică dintre grupările politice pentru putere, folosea ca instrument
de intimidare varianta revenirii lui 1. Em. Florescu în fruntea guvernului. A avut din nou câştig de cauză
deoarece, în urma consultărilor din cadrul coaliţiei, Epureanu accepta condiţiile principelui, 1. Ghica şi
D. A. Sturdza fiind excluşi din schema ministerială. Palatul repurta o nouă victorie, imixtiunile sale
având ca bază tocmai cunoaşterea anumitor realităţi din interiorul opoziţiei, unele contradicţii dintre
lideritJ6.
În afara încrederii personale de care se bucura Manolache Costache în ochii domnitorului, "om
de mari însuşiri dar nu şi de tot atât de mari concepţii", chestiune de altfel exploatată de către colegii săi
de coaliţie, menajarea susceptibilităţilor cabinetelor europene faţă de un guvern condus de un prim
ministru radical, au cântărit mult în decizia Domnitorului Carol 1 de a-i oferi mandatul fostului mem
bru al grupării conservatoare. Temerile din străinătate faţă de politica liberalilor radicali, consideraţi
susţinători ai "conspiraţiilor balcanice" şi având intenţii republicane, I-au determinat pe principe să
mizeze pe un guvern de tranziţie, în schimb cu o puternică tentă liberaJă 137.
În guvernul Coaliţiei de la Mazar-Paşa, format la 27 aprilie 1876, intrau Manolache Costache
Epureanu ca prim-ministru şi ministru al Lucrărilor Publice, 1. C. Brătianu la Finanţe, G. Vernescu la
Interne, M. Kogălniceanu la Externe, G. Chiţu la Culte şi Col. G. Slăniceanu la Război. Celelalte două
personalităţi ale coaliţiei, rămase în afara organigramei ministeriale, D.A. Sturdza şi 1. Ghica, vor prelua
cele două funcţii de vicepreşedinte al SenatuluitJB. Camera conservatoare dovedea aceeaşi moderaţie
în relaţiile cu noul cabinet precum cea cuprinsă în declaraţia ministerială, oameni politici de "dreapta"
sau de "centru" precum D. Ghica, Al. Lahovary, V. Boerescu, A. Pascal promiţându-i, în şedinţa din 30
aprilie 1876, concursul lor pentru votarea legilor financiare, fără a echivala însă un vot de încredere.
Programul de guvernare al cabinetului condus de Manolache Costache Epureanu se baza pe principiile
şi obiectivele cuprinse în programul Coaliţiei de la Mazar-Paşa: respectarea drepturilor şi libertăţilor
constituţionale atât pentru cetăţenii individuali cât şi pentru partide, aplicarea strictă a principiilor
responsabilităţii ministeriale, promovarea unei politici de economii în domeniul bugetar, îmbună
tăţirea stării materiale a cetăţenilor prin măsuri de reducere a numărului de impozite, dezvoltarea
agriculturii ca un obiectiv complementar creşterii performanţei comerţului şi a industriei naţionaJetJ9.
Necesitatea însă a unei omogenizări politice a întregului legislativ atrăgea decizia dizolvării
Camerei la 3 mai 1876, noile alegeri fiind fixate pentru intervalul 3-9 iunie 1876.
Alegerile pentru Cameră din vara lui 1876 oferă prilejul unei reaşezări a raportului de forţe din
cadrul coaliţiei liberale. Din desfăşurarea ulterioară a evenimentelor, se poate constata că, încă de la

început, formaţia guvernamentală, astfel cum era ea compusă, era percepută ca tranzitorie, membrii ei
urmărind o reconfigurare a ei în funcţie de propriile lor intereset4o. Totodată, interesele divergente şi
comportamentul politic aferent al grupărilor liberale din cadrul coaliţiei indicau o intensificare a
procesului de disoluţie a acesteia. Alegerile dezvăluiau intenţia "roşilor" şi a "vernescanilor" de a-şi
consolida poziţiile prin obţinerea unui număr cât mai mare de mandate de deputaţi pentru aderenţii
lor în vederea unei ulterioare modificări favorabile a componenţei cabinetului. Ambiţiile politice ale
ministrului de Interne, G. Vernescu şi destituirile unor prefecţi apropiaţi ai radicalilor, operate, i-au
nemulţumit pe liberalii din j urul lui 1. C. Brătianu şi C. A. Rosetti141. Acesta scria, la 13 mai 1876, că
Vernescu devenise "la grande corde discordante" în cadrul Cabinetului Manolache Costache, submi
nând armonia ministerială. Dorindu-se a fi "maître absolu", numea prefecţii după propria sa voinţă
ignorând orice recomandare din partea colegilor săi, atrâgându-şi astfel criticile majorităţii acestora.
Prin numirea în funcţiile de prefecţi pe "tous les licencies en droit", el spera să-şi poată crea "un parti"
în viitoarea Camerăt4z. La rândul lor, liberalii radicali conduşi în campania electorală de C. A. Rosetti
înfiinţau comitete electorale precum cel compus din 23 de membri constituit Ia sala Ateneuluit43, chiar
I36

Mihail Polihroniade, Alexandru-Christian Tel!, op.cit, p. 3 1 5.
N. Iorga, Războiul pentru independenţa României. Acţiuni diplomatice şi stări de spirit, Bucureşti, Cultura
Naţională, 1927, p. 84
138 Mihail Polihroniade, Alexandru-Chrisian Tel!, op.cit., p. 317.
1 3 9 MOR, nr. 94, 29 aprilie/1 1 mai 1876, pp. 2369-2370.
140 N. Iorga, op. cit, p. 84.
1 41 Timpul, nr. 53, 15 iunie 1876, p. 1.
1 4' C. A. Rosetti către Maria Rosetti, p. 152.
1 13 Comitetul electoral constituit în vederea coordonării alegerilor pentru Cameră număra personalităţi de primă
mână ale partidului radical, ca Dumitru Brătianu, Pană Buescu, Dr. latropol, C.A. Rosetti, Grigore Serurie, alături de
tineri de perspectivă ca N. Fleva, Emil Costinescu, Eugeniu Stătescu. Autoritatea lui îi conferea dreptul de a hotărî
candidaţii colegiilor din Bucureşti, astfel că, în ciuda unei contestări venită din partea lui Bonifaciu Florescu, dornic
13 7
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şi o formaţiune de tineret liberal-radicală, "Unirea Democratică Română"t44. După cum reieşea din
însuşi programul acestei societăţi, ea grupa cetăţeni care consimţeau Ia "împlinirea datoriilor către
ţară şi către societate precum şi eserciţiul conştiincios al drepturilor cetăţeneşti".

Activitatea ei se desfăşura potrivit următoarelor principii: "naţionalitatea şi democraţia" ca
principii fundamentale, "onestitatea" ca valoare morală, în viaţa politică şi în viaţa privată, păstrarea
sistemului de relaţii externe care garanta existenţa României, garanţia europeană şi, în acelaşi timp,
stabilirea de relaţii strânse cu toate popoarele din Orient, respectarea relaţiilor tradiţionale cu Poarta
şi cultivarea cu prioritate a relaţiilor cu naţiunile de origine latină, modificarea Constituţiei urma să fie
susţinută numai în spiritul principiilor democratice şi naţionale, iar a legii electorale, numai pe baza
inteligenţei, ca criteriu de admitere a dreptului electoral, astfel încât să poată fi asigurată indepen
denţa corpului electoral de ingerinţele puterii, necesitatea ca justiţia să devină cu adevărat a treia
putere în stat, pentru aceasta impunându-se ca prestigiul magistraturii să fie confirmat prin admiterea
în corpul ei a celor mai demni şi mai bine pregătiţi funcţionari şi să fie ferită de imixtiunile puterii exe
cutive, descentralizarea administrativă, responsabilitatea ministerială, libertatea individuală garantată
prin noi măsuri legiuitoare care să sancţioneze abuzurile din partea judecătorilor împotriva cetăţe
nilor, interzicerea arestului preventiv în materie de presă, îmbunătăţirea situaţiei ţăranilor, riguroasa
aplicare a legii privind învăţământul primar obligatoriu, încredinţarea educaţiei naţionale unei admi
nistraţii separate, dotată cu resurse, pusă sub controlul puterii legislative, ferindu-o astfel de fluctua
ţiile luptelor politice, impozite proporţionale pe venit, mult mai echitabile decât cele stabilite de fosta
guvernare conservatoare, fără nici un sistem, numai pentru a umple golurile din buget, desfiinţarea
impozitelor indirecte, a "barbarei contribuţiuni personale" şi înlocuirea ei cu un impozit proporţional,
mobilizarea tinerilor la o vârstă stabilită prin lege, independenţa Bisericii Ortodoxe Române de orice
organizare bisericească străină şi organizarea ei democratică, pe baza electivităţii, crearea de şcoli
profesionale şi industriale, crearea unui număr cât mai mare de industrii naţionale din iniţiativă pri
vată, ajutate şi protejate de stat, construirea unui mare port şi reglementarea comerţului maritim na
ţional, protejarea împotriva invaziei economice străine, crearea instituţiilor financiar-bancare româ
neşti precum "Banca naţională de scont şi cisculaţiune" şi bănci agricole. Era un program liberal ex
haustiv care îşi va găsi aplicarea în multe din punctele sale în timpul marii guvernări liberale din 18761 888145.
Dacă organizarea radicalilor în Muntenia făcea progrese însemnate, nu acelaşi lucru se putea
spune despre poziţia lor în Moldova, acolo unde baza susţinătorilor continua să rămână modestă în
comparaţie cu aceea a personalităţilor liberale din regiune. În cadrul alegerilor pentru Cameră din
vara lui 1876, candidaţii liberalilor-radicali au fost puternic combătuţi de susţinătorii lui M. Kogălni
ceanu şi Manolache Costache Epureanut46. În ciuda acestor fricţiuni, rezultatele alegerilor îi aduceau
în Cameră pe reprezentanţii tuturor grupărilor care compuneau marea formaţiune liberală, majori
tatea însă revenind liberalilor-radicali t 47.
Competiţia dintre grupările liberale se relua cu prilejul alegerilor pentru preşedinţia Adunării
Deputaţilor din 20 iunie 1876, în cadrul cărora D. Brătianu candida împotriva lui C. A. Rosettit48. Inte
resantă rămâne opţiunea lui D. Brătianu, contrară aceleia a majorităţii radicală din Cameră, el fiind
sprijinit de amicii politici ai lui Manolache Costache şi ai lui M. Kogălniceanu, poziţie care anunţa
anumite divergenţe de opinii faţă de colegii săi radicali, care urmau să se adâncească după instaurarea
cabinetului condus de fratele său t49.
Divergenţele de opinii dintre membrii coaliţiei sunt readuse în prim plan de discuţiile în jurul

şi el de a candida, la colegiul al lll, lista hotărâtă iniţial rămăsese nemodificată. Cu excepţia concesiei ce să făcea, din
raţiuni tactice lui Vernescu, cadrele active al partidului precum Costinescu, Fleva, Stătescu, Serurie, alături de
figurile consacrate ca D. Brătianu, C.A. Rosetti, gen. N. Golescu îşi impuseră candidaturile în Bucureşti. Era o dovadă
a forţei radicalilor în capitală. Constantin Bacalbaşa, op. cit" p. 190.
1 44 Românul, 30 mai 1876.
"' Semnatarii programului liberal al societăţii erau: Arvanezu Vasile, Bosie C., dr. Calinderu, Candiano Sergiu, G.
Cantacuzino (Râfoveanu), Carp Eliodor, Carp Anton, Costinescu Emil, Economu Ciru, Fleva N., Fărcăşanu 1.,
Furculescu, Giani Dimitrie, Col. Gherghel, Heliade Rădulescu, Lecca C., Opran Remus, Opran Romulus, Perieţeanu
Buzău St, dr. Pastia, Pache Prototpopescu, Poenaru Bordea M. şi 1., Stătescu Eugeniu, Stolojan Anastasie ş.a.
Românul, 26 mai 1876.
1 46 C. A. Rosetti către Maria Rosetti, pp. 1 60-164.
1 47 Ibidem, p. 169.
1 48 Anastasie Iordache, Pe urmele lui Dumitru Brătianu, EST, 1984, pp. 291-292.
1 49 Trompetta Carpaţilor, nr. 1 291, 25 noiembrie 1876, p. 2.
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răspunsului la mesajul Tronului. Cu această ocazie, premierul Manolache Costache îşi exprima
rezervele faţă de conţinutul violent al mesajului la adresa fostului guvern conservator din care făcuse
parte la 1872-1873 şi indirect la adresa domnitorului. Reacţia premierului indica începutul unei
atitudini de distanţare faţă de noua orientare a Camerei, dominată de radicali. Ea se va adânci din
momentul în care Adunarea Deputaţilor va demara acţiunea de acuzare a foştilor miniştri
conservatori. Concepută ca o tactică menită a neutraliza opoziţia conservatoare şi a îndepărta din
anturajul puterii pe aliaţii liberali de parcurs, iniţiativa liberalilor radicali de acuzare a foştilor miniştri
conservatori acceptată de majoritatea Camerei şi ulterior votarea dării în judecată a acestora, la 19/31
iulie 1876, atrăgea demisia Cabinetului Epureanu la 23 iulie/4 august 1876. Instaurarea noul guvern
liberal radical în frunte cu 1. C. Brătianu la 24 iulie/5 august 1877150.
Printre consideraţiile care au stat la baza întocmirii noii scheme ministeriale, raportarea favo
rabilă continuării procesului împotriva conservatorilor a jucat un rol important, nu însă definitoriu.
Astfel, cooptarea lui N. Ionescu în guvern prin preluarea ministerului de Externe, se datora şi acestui
argument, însă, mai curând unei sume de motive. Decizia lui Brătianu de a şi-1 asocia la guvernare pe
şeful "Fracţiunii" ni se pare explicabilă mai ales dacă ne gândim la faptul că această grupare beneficia
de un număr însemnat de deputaţi, care împreună cu cei radicali puteau să asigure şi în continuare o
puternică susţinere guvernului, în urma retragerii lui Mihail Kogălniceanu. Raţiunile de tactică politică
care reclamau necesitatea pulverizării blocului opoziţionist din Cameră, constatat cu prilejul alegerii
preşedintelui şi întărit cu foştii miniştri M. Kogălniceanu şi Manolache Costache Epureanu, i-au impus
lui 1 . C. Brătianu cooptarea celui mai puternic grup, acela al "Fracţiunii"tst. De asemenea, necesitatea
menajării susceptibilităţilor cabinetelor europene faţă de o eventuală politică intervenţionistă a
României în conflictul balcanic impunea prezenţa unui ministru de Externe cunoscut pentru principiile
sale neutralistet sz . De asemenea, raţiunile de imagine ale guvernului liberal reclamau prezenţa unui
reprezentant al Moldovei în cabinetlSJ. La unele ministere erau promovate elemente "tinere" în politi
că, implicate activ în acţiunile grupării liberale radicale, precum Eugeniu Stătescu 154, la justiţie, reputat
avocattss, publicistts6 şi un zelos susţinător al procesului fostului ministerts7, precum şi G. Chiţu la
Culte şi Instrucţiune Publică, un apropiat al cercului brătienist. G. Vernescu, bucurându-se de o susţi
nere politică importantă în Senat, îşi păstra portofoliu! Internelor rămânând, în ciuda afişării unei
atitudini rezervate, un susţinător al procesului conservatorilor. În această calitate, el putea dispune
măsurile necesare în vederea efectuării nenumăratelor anchete prelungind astfel soluţionarea proce
sului adversarilor politicilSH. D. A. Sturdza intra în cabinetul liberal drept un reputat specialist în
finanţe şi economie, cunoscut pentru orientarea sa neutralistă în politica externăt59. Foarte incomod
ca parlamentar de opoziţie, postură cu care guvernul se va familiariza mai ales în perioada 1877- 1878,
pentru premierul Brătianu era preferabil să şi-1 apropie tocmai pentru a-1 neutraliza pe autorul
virulentei critici la adresa politicii financiare a guvernării Lascăr Catargiut6o.
Decizia instaurării Guvernului 1. C. Brătianu a fost, fără îndoială, consecinţa unei mature
reflecţii din partea Domnitorului Carol I. bazată deopotrivă pe argumente de politică internă şi de
t so Timpul, 4 august 1876, p. 1.
t s t Constantin Bacalbaşa, op.cit., p. 193.

N. Iorga, Istoria românilor, voi. X Întregitorii, Bucureşti, 1939, p. 164.
Maiorescu, op.cit, p. 89.
1 54 Tânărul jurist se bucura de aprecierea deosebită a mult mai experimentatului său coleg din coaliţie, Mihail
Kogălniceanu, care îl considera un 'June de viitor, niciodată pasionat pentru măsuri extreme şi de aceea fi cred
destinat a fi sttl/pu/ partidului naţional libera/''. Mihail Kogălniceanu, Opere, voi. IV, p. 246.
tss Apostol Stan, Mircea Iosa, op. cit, p. 178.
1 5 6 Eugeniu Stătescu semnase multe dintre articolele politice în ziarul opoziţiei liberale, "Alegătorul liber" în
perioada 1875-1876. Romtlnu/, 19, 20 mai 1876, p. 53.
t s7 Ti tu Maiorescu, op.cit, p. 89.
1 59 Gheorghe Cliveti, Independenţa naţională... , p. 69.
1 59 N. Iorga, Un om de severă muncă şi aprigă autoritate: D. A. Sturdza. O comemorare, în AARMSI, seria a 111-a, tom
XIV, pp. 1 7 1- 1 77.
160 Noul ministru de Finanţe publicase broşura Finanţele României de la 1871 la 1875, în care prezenta starea
financiară a ţării ca aflându-se într-o "ruină desăvârşită" din cauza falsificării datelor din contabilitatea generală de
către guvernul conservator în scopul de a ascunde, cu ocazia prezentării situaţiilor periodice către Corpurile Legiui
toare, a adevărate proporţii ale deficitelor anilor respectivi. Demersul omului politic moldovean a fost contestat de
opoziţia conservatoare, deoarece broşura fusese tradusă şi comunicată ziarelor austro-ungare, tocmai în momentul
în care devenea ministru, mediul financiar-bancar european începând să privească cu o mare neîncredere România,
compromiţându-i astfel creditul. "Timpul", an II, nr. 6, 9 ianuarie 1877, p. 1.
tsz

t s3 Titu
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politică externă. Acesta nu putea să ignore noul raport de forţe de pe scena politică internă favorabil
radicalilor lui 1. C. Brătianu şi C. A. Rosetti. Majoritari în Cameră şi cu o pondere însemnată în Senat,
mai organizaţi sub aspect partinic decât adversarii lor politici, promovând un discurs de tip
naţionalist, liberalii radicali puteau asigura o bază parlamentară pentru un guvern stabil.
De asemenea, politica externă energică inaugurată de M. Kogălniceanu sub guvernul Coaliţiei
de la Mazar-Paşa vădind un veritabil proiect princiar al independenţei, se impunea continuată cu
elemente la fel de decise, care, de altfel. îşi exprimaseră prin diferite canale, în special prin presă,
disponibilitatea de a colabora cu domnitorul la materializarea dezideratului naţiona(161, Din acest
punct de vedere, reluarea dialogului politic cu liderului liberal 1. C. Brătianu apare astfel explicabilă
după opt ani în care relaţiile dintre ei fuseseră compromise atât de presiunile externe cât şi de
frustrările încercate de grupările "stângii", îndepărtate de sferele puterii după 1868162, Totodată,
oferind o nouă dovadă a abilităţii de a-şi alege colaboratorii163, principele nu putea să nu se oprească
asupra persoanei capabil ului său sfetnic din perioada de debut a domniei sale, cel căruia îi dezvăluia, la
3 1 martie 1866, la Diisseldorf, intenţia ruperii legăturilor umilitoare cu Imperiul Otoman164,
Imprimarea unei politici externe active de către Guvernul 1. C. Brătianu menită a realiza o
apropiere faţă de Rusia în vederea unei colaborări pentru schimbarea statutului internaţional al
României a reprezentat un moment de cotitură în cadrul raporturilor dintre partenerii de coaliţie.
Vechilor rivalităţi se adăugau concepţiile diferite ale liberalilor în privinţa atitudinii de urmat a
României în contextul crizei balcanice declanşată în vara lui 1875, tandemul Brătianu-Rosetti, asistat
de Domnitorul Carol 1, trebuind să facă faţă unei puternice opoziţii neutraliste atât din partea "dreptei"
conservatoare cât şi din partea membrilor propriei formaţiuni politice, cazurile lui D. A. Sturdza, N.
Ionescu, D. Brătianu şi G. Vernescu fiind elocvente din acest punct de vedere1 &s.
Începând cu toamna anului 1876, liberalii radicali, prin intermediul articolelor din oficiosul
Românul, paralel cu tratativele pe care primul-ministru le demarase cu oficialii ruşi în vederea
realizării unei baze de colaborare, se pronunţa în favoarea unei politici active conformă cu "calea
datoriei", care impunea României să abandoneze statutul de spectator pasiv al derulării chestiunii
orientale166.
Această nouă orientare în politica externă a României a fost întâmpinată cu o puternică
opoziţie chiar în interiorul fostei coaliţii liberale, o mare parte din membrii aceştia neezitând să-şi facă
publice concepţiile neutraliste de la tribuna Camerelor sau prin scris. Se va ajunge, la începutul anului
1877, la o veritabilă polarizare a opţiunilor, preşedintele Adunării Deputaţilor, C. A. Rosetti plasându
se alături de primul-ministru 1. C. Brătianu în favoarea unei colaborări cu Rusia în cadrul unui iminent
război împotriva Turciei, pe când vicepreşedintele Senatului, Ion Ghica, alături de ministrul de Finanţe,
D. A. Sturdza, se pronunţau în favoarea menţinerii neutralităţii, şi a unor iluzorii garanţii de securitate
de care România ar fi beneficiat prin Tratatul de Pace de la Paris din 1856167. În chiar interiorul
grupării liberal-radicale, D. Brătianu, trimisul guvernului la Conferinţa Marilor Puteri de la Instanbul
din decembrie 1876, în vederea obţinerii unei garanţii speciale de neutralitate, începea să-şi facă
cunoscută concepţia sa refractară oricărei politici riscante care ar fi putut pune în pericol valabilitatea
Tratatului de la Paris, faţă de care toţi antiintervenţioniştii perioadei, indiferent de orientarea lor
politică, manifestaseră un adevărat fetişism168.
Protestul guvernului român la adresa dispoziţiilor cuprinse în Constituţia otomană promulgată
la 1 1/23 decembrie 1 876, care lezau dreptul de autonomie al României, interpretat de o parte a
majorităţii liberale a Camerei nici mai mult, nici mai puţin decât o "provocare" la adresa Turciei169,
atrăgea, după câtva timp, demisiile miniştrilor D. A. Sturdza la 5/17 ianuarie 1877 şi G. Vernescu la 19
1 61 N. Iorga, Războiul pentru independenţa României, p. 29.
1 62 Sorin Liviu Damean, Carol /, p p . 20-2 1.
1 63 Constantin Kiriţescu, O per.;onalitate morală: Carol /, Re9ele Întemeietor, în Domnia Re9elui Carol 1: 5 conferinţe
ţinute la Universitatea Liberă În anul 1 940, Bucureşti, Imprimeriile "Independenţa", 1941, p. 12.
1 64 Gheorghe 1 . Brătianu, Politica externă a Re9elui Carol /, în Domnia Re9elui Carol 1: 5 conferinţe ţinute la

Universitatea Liberă În anul 1 940, Bucureşti, Imprimeriile "Independenţa", 1941, p. 82.

1 65 Gheorghe Cii veti, op.cit., p. 101.
1 66 Romdnul, 2 octombrie 1876.
1 67 Ti tu Maiorescu, op. cit., p. 314.
1 68 Radu Rosetti, . .Documente privitoare la misiunea lui Dimitrie Brătianu la Constantinopole, În toamna 1876 şi alte

documente din arhiva D-lui G. G. Cantacuzino" (extras) în AARMSI, seria a III-a, tomul XXV, Bucureşti, Imprimeria
Naţională, 1943, p. 1.
169 MOR, nr. 4, 6/18 ianuarie 1877, p. 1 09.

http://www.cimec.ro / http://www.muzeubt.ro

Gheorghe-Florin Ştlrbăţ, Marea formaţiune liberald fn an/1 1876-1878

137

ianuarie/1 februarie 1877.
Disensiunile dintre membrii formaţiunii liberale în privinţa politicii adecvate României în
complicatul context politic sud-est european puteau fi constatate în cadrul întrunirii liberalilor din
data de 6/18 ianuarie 1877, în cadrul căreia opţiunea menţinerii neutralităţii era reprezentată de 1.
Ghica şi D. A. Sturdza. Spre deosebire de aceştia, primul-ministru Brătianu susţinuse deschis opţiunea
unei alianţe cu Rusia împotriva Turciei, poziţie căreia se raliaseră o mare parte dintre liberalii-radicali
prezenţi, puterea de convingere a liderului liberal având câştig de cauzăt7o. Evoluţia evenimentelor
vor confirma impunerea punctului de vedere al preşedintelui Consiliului, acţiunea politică demarată
cu asentimentul Palatului în vederea unei colaborări cu Rusia a trebuit însă să fie dublată de o
reconfigurare a cabinetului, în sensul îndepărtării miniştrilor ezitanţi şi cooptarea unor fideli politici.
La 27 ianuarie 1877, 1. Câmpineanutn şi 1. Docan preluau portofoliile justiţiei, respectiv al Lucrărilor
Publice şi nu după mult timp D. A Sturdzatn, reintrat în guvern la aceeaşi dată, părăsea ministerul
Finanţelor în urma ostilităţii cu care majoritatea liberal-radicală îi respinsese proiectul de lege privind
contabilitatea statului, în care măsurile de austeritate propuse afectau şi bugetul alocat iniţial
armateit7J.
Nici ministrul de Externe, N. Ionescu, recunoscut ca liderul "Fracţiunii libere şi independente"
şi reprezentantul acesteia în guvern, nu împărtăşea linia de politică externă pe care o imprimase
preşedintele Consiliului, 1. C. Brătianu. El îşi făcuse cunoscută preferinţa pentru o atitudine neutră a
României faţă de frământările care cuprinseră sud-estul european, prin publicarea broşurii L'etat
roumain et la paix d'Orient, apreciată de Domnitorul Carol 1 în partea ei de argumentare juridică, nu
însă şi în cea politicăt74. Utilă atâta timp cât prezenţa sa în fruntea ministerului de Externe menţinea în
faţa Europei aparenţa neutralităţii României, în urma tratativelor româno-ruse purtate de primul
ministru Brătianu prin care pregătea României un rol activ în apropiatul război ruso-turc, N. Ionescu
trebuia înlocuit printr-o persoană mai energică şi mai capabilăt7s.
Grăbirea acestei măsuri a fost facilitată şi de opoziţia deosebit de dură pe care fostul şef al
diplomaţiei româneşti din cabinetul Coaliţiei de la Mazar-Paşa, M. Kogălniceanu, o declanşase la
începutul anului 1877 împotriva "fracţioniştilor" şi a conducătorului acestora, mascată prin interpelări
adresate ministrului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, G. Chiţu, asupra stării învăţământului superior
ieşean. Printr-o astfel de interpelare, la 25 ianuarie 1877 M. Kogălniceanu, vorbind în calitate de
membru al "partidului liberal naţional", făcea o critică severă guvernului liberal-radical pentru
colaborarea acestuia cu "fracţioniştii" fapt ce-i atrăsese o diminuare a popularităţii, mai ales în
Moldova dar şi o pierdere a legitimităţii de la Mazar-Paşa prin îndepărtarea elementelor moderate din
guvern, acelea care contribuiseră practic la înfrângerea fostului Guvern Lascăr Catargiu. În finalul
intervenţiei sale, M. Kogălniceanu ameninţa practic cu sistarea sprijinului politic din partea "liberalilor
moderaţi din Moldova", nevoiţi, în urma alianţei radicalilor cu "fracţioniştii" să se pronunţe în favoarea
"principiilor" şi în "detrimentul oamenilor"t76. Kogălniceanu revenea la 1 februarie 1877 cu o
interpelare în Senat în legătură cu starea de decadenţă a Universităţii din laşi pe care o considera ca
1 7° C. E. Mansfield către Contele Derby, Bucureşti, 8/20 ianuarie 1877, în Independenţa României. Docuente, voi. /,
Documente şi presă internă (în continuare I.R.D.), EAR, Bucureşti, 1977, pp. 263-264.
17 1 Dimitrie R. Rosetti, Dicţionarul contimporanilor, ediţia 1, ELTP, 1897, p. 41.
1 72 Ion Mamina, op.cit, p. 305.
1 73 Memoriile Regelui Carol /, pp. 96-97.
1 74 Regele Carol ! al României, Cuvântări şi scrisori, tom 1, 1866-1877, IAGCG, 1909, p. 507.
1 75 Într-un articol intitulat D. Ionescu în faţa chiar a fracţioniştilor, oficiosul conservator reproducea o scrisoare
deschisă a unui fost partizan politic al profesorului ieşean, "botezat în apa intrigilor şi a calomniilor de ministru " de
către " roşii" lui Brătianu, cu un conţinut mai mult decât sugestiv: "Conjudeţenii acum te cunosc bine că eşti incapabil,
ne-ai dovedit cu prisosinţă; că eşti ne/eal, ne-ai convins. Nimic nu-i crimă din tot ce poate sluji coteriei dumitale, nimic
nu-i virtute din tot ce vă este contrar[...] Duşman jurat al oricărei individualităţi însemnate prin capacitate, nume şi
avere, nu tinzi decât a nivela societatea; a ameliora soarta morală, intelectuală şi materială a popu/aţiunii, moft!
Egalitatea consistă pentru d-ta în a face pe toţi deopotrivă asemănaşi d-ta/e, nulă! Ieşit din popor, ai avut întotdeauna
acest cuvânt pe buze; ai gustat însă din mierea dulce a măririi şi acum când te-ai deochiat, ai voit să te întorci liniştit
iarăşi la popor, din stlnul căruia n-ar fi trebuit să ieşi niciodată. Dar nu mai eşti primit acum! Reintră mai bine în
colivia din Păcurari şi lasă fotoliul de ministru acelora care au şi capacitate şi ştiinţă, calităţi ce d-tale îţi lipsesc. "
Timpul, an I l, nr. 4, 6 ianuarie 1877, p. 1.
Conform unei mărturii de epocă, N. Ionescu era contestat de "tous ses partisans meme le trouvent incapable en la
matiere [a politicii externe, n.ns. G.-F.Ş]". în .,Correspondance de Georges G. Cantacuzene par Ştefan Cuciureanu"
(extrait), în ARBSH, tome XXIII/2, Bucureşti, Imprimeria Naţională, 1943, p. 36.
1 76 Mihail Kogălniceanu, Opere, p. 251.
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fiind consecinţa implicării "fracţioniştilor" în politică şi a neglijării activităţii didactice177. La 2
februarie 1877 el propunea aplicarea de sancţiuni profesorilor universitari care continuau să
absenteze de la cursuri, însă se lovea de rezistenţa ministrului Chiţu şi a premierului Brătianu,
interesul politic al afişării unei solidarităţi a cabinetului determinându-i pe aceştia să susţină cauza
"fracţioniştilor". Ei nu puteau împiedica însă votarea de către Senat, la 4 februarie 1877, a unei moţiuni
de blam împotriva lui N. Ionescu, gest politic care contribuia în mare măsură la decizia ministrului de
Externe de a demisiona la 25 martie/6 aprilie 1877178.
Faza finală a tratativelor româna-ruse pentru încheierea unei convenţii de tranzit care să
reglementeze marşul armatei ţariste înspre sudul Dunării a impus decizia domnitorului de a-i consulta
pe foştii miniştri şi pe cei în funcţie cu privire la oportunitatea încheierii unui asemenea act, în cadrul
unui Consiliu de Coroană în data de 2/14 aprilie 1877. Cu acest prilej s-au putut constata divergenţele
dintre liberali, alături de şeful statului, favorabil unei apropieri faţă de Rusia, plasându-se primul
ministru 1 . C. Brătianu, preşedintele Camerei, C. A. Rosetti şi M. Kogălniceanu, în timp ce pe poziţii
contrare, în speranţa păstrării unor iluzorii garanţii de neutralitate pe care le-ar fi oferit textul
Tratatului de la Paris, s-au situat 1. Ghica şi D. A. Sturdza179. Concepţiile diferite de acelea ale grupului
constituit în jurul primului-ministru Brătianu, cărora s-au adăugat "pasiunile personale" şi
resentimentele, au determinat îndepărtarea de politica şi de persoana premierului a unor personalităţi
liberale ca D. Brătianu, l. Ghica, D. A. Sturdza, Manolache Costache Epureanu, G. Vernescu18o. 1. Ghica, în
broşura sa, O cugetare politică (1877) 181 şi D. Brătianu, prin intermediul articolelor sale publicate în
Românul şi al broşurii Uă datorie de consciinţă către ţeara mea, se manifestau împotriva oricărei
colaborări cu Rusia, semnarea convenţiei de tranzit cu aceasta fiind considerată ca un preambul al
colaborării militare dincolo de Dunăre, considerată ca un veritabil "război de agresiune împotriva
Turciei"182.
Fratele primului-ministru liberal. deşi înţelesese că noul episod al chestiunii orientale era
tocmai consecinţa dezechilibrului european cauzat de războiul franca-german şi că Ia 1876 devenise
evident că "o înţelegere sinceră între Marile Puteri nu mai este cu putinţă şi că o mare furtună zguduie
Europa din nou înainte de a reapare seninul pe orizontul său politic ", nu sesizase totuşi că divergenţele
dintre Marile Puteri, precum şi pregătirile militare ruseşti, făceau imposibilă o politică de neutralitate
din partea României pe care, de altfel. nu i-o respecta nici o putere europeană: "Ideea neutralizării
României, zămislită odată cu luarea ei sub protecţiunea colectivă a Marilor Puteri, desigur nu va întârzia
a se realiza; multe din Puteri regretă că n-au realizat-o mai înainte căci, în momentul acesta, când Rusia
de şase luni de zile concentrează pe Prut sute de mii de soldaţi în vederea şi cu consimţământul
oareşicum al Europei pentru a forţa la trebuinţă pe Turcia de a garanta îmbunătăţirea sorţii supuşilor
săi creştini, le-ar veni cu greu celorlalte Puteri să taie drumul ruşilor şi să-i oprească de a se întâlni cu
turcii"18l. Din punctul său de vedere, neutralitatea era singura politică preferabilă în cazul izbucnirii

războiului, mai ales în contextul crizei financiare în care se afla România şi a armatei sale atât de slab
echipată. După cum nici una dintre Puteri nu va pretinde ca România să reziste vreuneia dintre
Puterile beligerante, considera el, rezistenţa în faţa uneia semnificând alianţa cu cealaltă, se impunea
ca guvernul să protesteze în faţa Europei împotriva oricărei încălcări a teritoriului naţional. În cazul în
care vreuna dintre armatele aflate în conflict ar invoca necesităţile strategice pentru a tranzita
teritoriul român, atunci se impunea fixarea unei zone delimitate şi reglementarea condiţiilor trecerii
acesteia, în lipsa căreia ar fi considerate ca inamică. D. Brătianu susţinea că interesele României
impuneau următoarea politică: "Nici să arătăm pumnul nimănui, nici să ne aruncăm cu ochii închişi în
braţele cuiva; susţinând cu tărie drepturile noastre, trebuie să căutăm a întreţine cele mai bune relaţiuni
cu vecinii noştri; emoţiunile momentului să nu ne facă însă să uităm că constelaţiunea din care facem
parte este la apus "184.
m ldem, Cestiunea Universităţii de laşi Înaintea Senatului. Cuvinte rostite În şedinţele din 1, 2 şi 4 februarie 1878,
Bucureşti, Imprimeria Statului, 1877, p. 5.
"" Curierul, an V, 30 ianuarie 1877, p. 4.
1 79 Mihail Polihroniade, Alexandru-Christian Te li, op.cit, p. 352.
1 oo Nicolae Iorga, Un om de o severă muncă. . . , p. 1 75; Sabina Cantacuzino, Din viaţa familiei 1. C. Brătianu {18211891}, Bucureşti, "Universul", 1933; Anastasie Iordache, op.cit, p. 298.
1 " 1 Ion Ghica, Scrieri, voi. IV, cu o prefaţă, indice de lucruri, localităţi şi persoane de Petru V. Haneş, EM, 1915, pp. 96-97.
182 Dimitrie Brătianu, Uă datorie de consciinţă către ţeara mea, Bucureşti, Noua Tipografie Naţională C. N. Rădulescu,
1877, p. 5.
183 ldem, România şi resbelul, în Românul, 8 aprilie 1877, p. 312.
184 fbidem.
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Alegerile pentru Senat din aprilie 1877 aduceau victoria detaşată a liberalilor radicali, dintre
personalită�ile conservatoare adjudecându-şi mandatul L. Catargiu, V. Boerescu, G. Gr. Cantacuzino şi
P. P. Carp tas. Reconfigurarea guvernului într-o formulă adecvată direcţiei de politică externă dirijată
de şefului cabinetului permitea pătrunderea Generalului Al. Cernat şi a lui M. Kogălniceanu în cadrul
executivului, primul la 2/24 aprilie 1877 la conducerea ministerului de Război, celălalt la 3/15 aprilie
1877 în fruntea diplomaţiei româneşti186. Ra�iunile cooptării celor două personalită�i răspundeau, fără
îndoială, necesităţii promovării intereselor politica-militare în acord cu politica proprusă, ale cărei
baze fuseseră puse de Domnitorul Carol 1 în cooperare cu primul său ministru. Lor însă se adăugau şi
unele considerente care urmăreau consolidarea pozi�iilor Cabinetului liberal radical, identitatea de
vederi a miniştrilor fiind considerată de 1. C. Brătianu o condiţie indispensabilă a stabilităţii
executivului român. Intrarea lui M. Kogălniceanu în echipa ministerială se datora, în afara capacităţii
sale politice şi intelectuale recunoscută inclusiv de adversarii săi, poziţiei favorabile unei înţelegeri cu
Rusia, adoptată cu prilejul Consiliului de Coroană din 2/14 aprilie 1877, după ce anterior şeful statului
avusese ocazia să constate ralierea acestuia unei astfel de politici, cu prilejul audienţei pe care i-o
oferise cu o zi mai înainte187. Presa de opoziţie sesizase, de altfel, necesitatea politică care îl obligase
pe primul-ministru să-I accepte pe M. Kogălniceanu în echipa sa guvernamentală, în ciuda deosebirilor
dintre ei în privinţa concepţiilor politicetsa. Cooptarea Generalului Al. Cernat în guvern pentru a-1
înlocui pe Colonelul Slăniceanu, reîntors în cadrul Marelui Stat Major, răspundea, în afara obiectivelor
administrării armatei şi acelora privind consolidarea poziţiei cabinetului şi a grupului din jurul
premierului Brătianu în fa�a diferitelor alte grupuri liberale din Cameră cu opţiuni diferite în privinţa
persoanei ministrului de Război precum acela al amicilor lui D. Gianni îl susţinea pe Generalul LuputH9.
Încheierea convenţiei româna-ruse la 4/16 aprilie 1877 a fost primită cu ostilitate chiar de o
parte a parlamentarilor liberali. În Şedinţa Camerei din 14 aprilie 1877, G. Vernescu sugera că
încheierea de către guvern a convenţiei cu Rusia ascundea pregătirea acestuia pentru războit9o, iar N.
Ionescu cu stilul său opoziţionist caracteristic respingea perfectarea unui asemenea act19t . Aceeaşi
ostilitate manifestă şi D. A Sturdza în Şedinţa Senatului din 17 aprilie 1877192. Conven�ia cu Rusia a
fost în cele din urmă votată de către Cameră şi Senat la 16, respectiv 1 7 aprilie 1877, premierul 1. C.
Brătianu impunându-şi voinţa în faţa partizanilor săi politici, profilul liderului conturându-se din ce în
ce mai mult. Reticenţele unor liberali faţă de ideea unei politici îndrăzneţe, inerţiile lor faţă de o
politică tradiţională şi lipsa perspectivei "marelui moment" al obţinerii independenţei printr-un
sacrificiu naţional au fost depăşite graţie autorităţii primului-ministru. Ea se va confirma în toate
marile momente de decizie ale pregătirii şi participării României la Războiul de Independenţă, primul
ministru liberal, asistat de colaboratorii săi apropiaţi, precum C. A Rosetti, reuşind să obţină de fiecare
dată concursul Corpurilor Legiuitoare, subordonându-le treptat voinţei executivului. Liberalii
dovedeau aşadar o puternică tendinţă de se grupa în jurul persoanei primului ministru, gruparea
liberală radicală dovedind veleităţi de centru de gravita�ie al întregii mişcări liberale.
Dacă ideea încheierii unei convenţii cu Rusia înregistrase atâtea împotriviri, soluţia proclamării
independen�ei şi a colaborării militare cu armatele ţarului împotriva curţii suzerane a fost o adevărată
provocare la adresa capacităţii de persuasiune a guvernului liberal-radical. Chiar în rândul membrilor
guvernului existau unele ezitări în această privinţă, consulul francez, Fr. Debains atribuindu-i
ministrului de Externe, M. Kogălniceanu, o atitudine ambiguă în această privinţă, izvorâtă dintr-o
nesiguranţă în privinţa modului de receptare a respectivului demers din partea cabinetelor
europenet9J. El se plia în cele din urmă pe poziţia oficială a domnitorului şi a primului său ministru,
expectativa afişată fiind interpretată de consulul italian ca o strategie prin care, pe fondul unor noi acte
de violenţe din partea turcilor pe linia Dunării, M. Kogălniceanu să proclame în mod solemn
independenţa Românieit94.
185 Pressa, nr. 66, 14 aprilie 1877, p. 1.
I 86 Jon Mamina, op.cit., p. 305.
1 87 Fr. Debains către Ducele Decazes, Bucureşti, 3/15 aprilie 1 877, în /RD, pp. 320-321.
1 88 Pressa, nr. 1 3 1, 6 iulie 1877, p. 1.
1 89 JRD, pp. 3 1-32.
1 9° Românu/, 16 aprilie 1877, p. 340.
191 Mihail Kogălniceanu, op.cit, p. 406.
192 Dimitrie A. Sturdza, Convenţiunea cu Rusia. Discurs rostit În Senat În 1 7 aprilie 1877, Bucureşti, Tipografia Thiell
et Weiss, 1877, p. 4.
193 Fr. Debains către Ducele Decazes, Bucureşti, 23 aprilie/5 mai 1877, /RD, p. 360.
194 Fava către L. A. M elegari, 26 aprilie/8 mai 1877, /bidem, p. 365.
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Pledoarii în favoarea unei atitudini îndrăzneţe în raport cu Turcia începeau să umple coloanele
oficiosului liberalilor-radicali, Românul, începând cu luna aprilie 1877. Deosebit de energic se dovedea
C. A. Rosetti, semnatarul majorităţii articolelor de fond din perioada premergătoare sau aceleia a
Războiului de Independenţă. Încercându-se popularizarea unei decizii luată "la vârf', în culisele
puterii, Românul se pronunţa deschis pentru proclamrea independenţei şi a participării României la
război împotriva Turcieit9s.
Momentul proclamării independenţei, act de energie şi de mare responsabilitate totodată,
menit a evidenţia pozţia distinctă a României faţă de cei doi beligeranţi, Rusia şi Imperiul Otoman, în
raport cu care să adopte poziţia cea mai conformă intereselor naţionale şi să facă cunoscută Europei
dorinţa românilor de a schimba un statut juridic de subordonare faţă de Turcia, devenit anacronic faţă
de aspiraţiile, progresele şi a dreptului lor istoric, a fost asumat şi pregătit de liberalii radicali. În
vederea înlăturării eventualelor ezitări ale parlamentarilor din majoritate, nucleul conducător liberal
radical a recurs la procedura interpelări/ar, pe fondul cărora, un membru al guvernului să proclame
formal independenţa României. Astfel se întâmpla în cadrul Şedinţei Camerei din 27 aprilie 1877, când
Anastase Stolojan interpela pe ministrul de Externe Kogălniceanu în legătură cu violenţele otomane de
la Dunăre, de la care nu reuşea să obţină decât aluzii vagi despre un iminent "divorţ" dintre România şi
Turciat96. Percepută ca un eşec în cadrul sferelor conducătoare radicale, iniţiativa din Cameră a fost
urmată de întruniri organizate la inspiraţia lui C. A. Rosetti în vederea convingerii parlamentarilor din
majoritate asupra oportunităţii proclamării independenţei. O foarte importantă întrunire avea loc la 7
mai 1877 la Hotelul "Herdan" din Bucureşti, urmată de aceea din 8 mai 1877 de la Hotelul "Bulevard",
în cadrul căreia C. A. Rosetti a depus eforturi de natură a-şi convinge partizanii politici că Rusia urma
să fie recunoscătoare pentru cooperarea armatei române, ale cărei termene fuseseră negociate de
premierul Brătianu la Cartierul general rus, obţinând pentru domnitor comanda asupra unui corp mixt
care să opereze în Oltenia197. Hotărârea proclamării independenţei fusese luată în Şedinţa Consiliului
de Miniştri din 7 mai 1877, în care se decisese ca M. Kogălniceanu să proclame solemnul act,
preşedintelui Camerei C. A Rosetti revenindu-i sarcina de a mijloci pentru asigurarea unui vot
majoritar. Urmarea a fost proclamarea şi votarea moţiunii independenţei României la 9 mai 1877 cu
majoritatea a 79 de deputaţi, una dintre cele două abţineri aparţinând lui N. Ionescu, conducătorul
"Fracţiunii"t9B. La Senat, N. Voinov, un apropiat al "fracţioniştilor" se împotrivea votării independenţei
în numele Tratatului de la Paris şi a punctului unu din programul Coaliţiei de la Mazar-Paşa. Era o
atitudine lipsită de perspectivă şi de apreciere a importanţei momentului istoric, care însă nu îi va
împiedica pe "fracţionişti" ca după victoria în Războiul de Independenţă să-şi aroge meritele de a fi
fost parte a majorităţii Camerei care a votat convenţia cu Rusia şi proclamase independenţat99.
Implicarea armatei române în războiul ruso-turc şi operaţiunile desfăşurate de aceasta la sudul
Dunării a constituit principala temă a opoziţiei care se constituise chiar în cadrul majorităţii liberale, în
urma divergenţelor faţă de orientarea prorusă a Guvernului Brătianu. În interiorul marii formaţiuni
liberale pot fi sesizate, îndată după începerea sesiunii parlamentare în toamna anului 1877, unele
poziţii care tindeau a pune în discuţie moralitatea actelor de guvernare ale premierului 1. C. Brătianu.
Pentru o parte a deputaţilor liberali, politica desfăşurată de primul-ministru în planul reorientării
politicii externe, concretizată în participarea armatei la importantele operaţiuni militare din Bulgaria,
devenea expresia unei atitudini discreţionare prin care reuşise să-şi subordoneze legislativul.
transformându-1 într-o instituţie specializată în validarea tuturor actelor guvernului. În acest sens, în
Şedinţa Camerei din 2 5 noiembrie 1877, Pantazi Ghica se întreba retoric "pentru ce să dăm ţara pe
mâna unei singure persoane?", iar fostul ministru de Externe, N. Ionescu, îşi îndrepta virulenta critică
împotriva persoanei primului-ministru, acuzându-1 de lipsă de prevedere în reglementarea tuturor
aspectelor politice şi juridice pe care le implica alianţa cu Rusia, anterior trecerii Dunării de către
armata română.
Încheierea Războiului de Independenţă prin victoria armelor rusa-române a majorat
semnificativ capitalul politic al primului-ministru 1. C. Brătianu şi, prin extensie, al liberalilor radicali,
în ciuda regretelor încercate de întreaga opinie publică românească în urma dispoziţiilor nefavorabile
19 5

Românul, 14 aprilie 1877, p. 332.
Mihail Kogălniceanu, op.cit, p. 463.
1 97 Fre d e ric Hoorickx către Contele d'Aspremont-Lynden, Bucureşti, 2 7 aprilei/9 mai 1877, în /RD în voi. !, p. 370.
190 Istoria Parlamentului şi a vieţii parlamentare din România, coordonatori Paraschiva Câncea, Mircea lasa, Apostol
Stan, EA, 1983, pp. 237-238.
199 Steaua României, an Il, 15-16 ianuarie 1878.
1 96
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României statuate prin Tratatul de la Berlin din 1878, silită la cesiunea unei părţi a teritoriului
naţional, sudul Basarabiei şi la modificarea condiţiilor privind acordarea împământenirii străinilor,
cuprinse în articolul 7 al Constituţiei, cea care s-a dorit a fi preambulul independenţei României.
Devenea evident în conştiinţa contemporanilor că războiul pusese în lumină o mare personalitate
politică a cărei energie şi capacitate asigurase administrarea ţării într-unul din cele mai dificile
momente ale istoriei naţionale. În privinţa situaţiei "stângii", în persoana lui I.C. Brătianu se impunea
"liderul de autoritate" al liberalilor, nu numai al celor radicali, devansându-i pe M. Kogălniceanu, 1.
Ghica sau N. lonescu2oo. După cum îi mărturisea tatălui său, Principelui Carol Anton de Hohenzollern
Sigmaringen, la 23 iulie/4 august 1 878, pentru Domnitorul Carol 1 faptul că "stânga" s-a aflat la
guvernare în acea perioadă critică a Războiului de Independenţă, întruchipată mai ales prin persoana
primului-ministru Brătianu, se dovedise de bun augur în gestionarea multiplelor probleme cu care
statul român se confruntase în perioada 1876-1878. Inclusiv pentru imaginea dinastiei, forţată de
decizia mai marilor Europei de a ceda o parte din teritoriul naţional, un guvern liberal, care se bucura
de o sporită popularitate în cadrul opiniei publice româneşti, fusese un aliat preţios, interesele statului
impunând menţinerea pe mai departe a acestuia la putere2ot. Şi lucrul acesta s-a întâmplat, liberalii
menţinându-se în fruntea executivului până în anul 1888, marcând cea mai lungă guvernare din istoria
modernă a românilor.
Personalitatea liderului I.C. Brătianu, activitatea sa şi a principalilor săi colaboratori politici,
miniştri şi nu numai, a jucat rolul de vehicul în propulsarea grupării liberal-radicale în prim planul
vieţii politice româneşti în deceniile şapte-opt ale secolului al XIX-lea. O grupare bine individualizată,
având ascendentul unui grad de coeziune mai mare şi al organizării superioare celorlalte grupuri
liberale, prin practica guvernării într-un moment esenţial pentru devenirea statului român modern,
acela al obţinerii independenţei naţionale, prin conjugarea experienţei şi a patriotismului generaţiei
paşoptiste reprezentată de tandemul I.C. Brătianu - C.A. Rosetti, cu energia şi capacitatea cadrelor în
ascensiune precum E. Stătescu, 1. Câmpineanu, A. Stolojan, Gh. Chiţu, P. S. Aurelian sau M. Pherekide, îşi
va asuma rolul de catalizator al întregii mişcări liberale şi de nucleu în jurul căruia se va constitui în
timpul "marii guvernări liberale", Partidul Naţiona-Liberal.
Opera de reconstrucţie internă a statului român independent a impus domnitorului soluţia
continuării colaborării cu guvernul liberal, având în fruntea pe I.C. Brătianu, cel care făcuse deja
dovada încrederii acordate2o2. Necesitatea unei remanieri ministeriale era dictată de consolidarea
poziţiilor cabinetului dar şi ale grupării liberal radicale, confruntată cu o puternică opoziţie din
"dreapta" cât şi din "stânga" spectrului politic românesc, în urma dispoziţiilor cuprinse în Tratatele de
Pace de la San Stefana şi Berlin, care încălcau integritatea teritorială a României. În acest scop, în 1878,
liberalii-radicali se vor dovedi preocupaţi de menţinerea colaborării politice cu "fracţioniştii" moldo
veni, a căror tendinţă de integrare în ceea ce începea să fie perceput ca "marele partid al lui Brătianu"
nu a scăpat observatorilor politici ai timpului. La 4 februarie 1878, oficiosul liberalilor moderaţi din
laşi, Steaua României, semnala unele indicii ale dezorganizării "Fracţiunii libere şi independente",
autoritatea lui N. Ionescu fiind pusă în discuţie şi întrevedea perspectiva ralierii membrilor ei, fie în
jurul lui Brătianu, fie în cel al lui Kogălniceanu, prima variantă fiind mai plauzibilă203. Tot în scopul
păstrării influenţei politice în Moldova pot fi explicate demersurile guvernului de a-1 convinge pe
prefectul de laşi, V. Gheorghian, să nu cedeze "neajunsurilor personale" dându-şi demisia în urma
atacurilor adversarilor politici locali, mai ales când "în momentele actuale trebuie să ne uităm bine la
ţară şi la interesul public", după cum îi scriau în 1878 miniştrii 1. C. Brătianu şi M. Kogălniceanu2o4.
Aceluiaşi scop era subordonată şi vizita pe care ministrul de Interne, C. A. Rosetti o întreprindea la laşi,
la 22 iulie 1878, prilej cu care a stabilit împreună cu grupul "fracţionist" bazele colaborării în cadrul
viitoarelor alegeri pentru Adunarea Constituantă2os.
În condiţiile criticilor la adresa deciziei implicării ţării în război prin cooperarea militară cu
ingratul aliat rus, în vederea salvării propriei imagini şi a popularităţii "partidului" său, "omul politic"
I.C. Brătianu decidea "sacrificarea" lui M. Kogălniceanu, făcut răspunzător pentru semnarea Convenţiei
cu Rusia la 4/16 aprilie 1877, în ciuda faptului că nu acesta negociase termenii convenţiei şi nu
Gheorghe Cii veti, op.cit, p. 62.
Regele Carol l al României, Cuvdntări şi scrisori, tom Il, 1877-1886, IAGCG, Bucureşti, 1909, p . 299.
2oz N. Iorga, op. cit, p. 221.
2°3 Steaua Romdniei, an Il, nr. 25, 4 februarie 1878, p. 1.
zo• D.A.N.I.C., fond Gheorghian, dosar nr. 2, f. 60.
z os Steaua Romdniei, an Il, nr. 163, 26 iulie 1878, p. 2.
zoo
Wl
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demarase acţiunile diplomatice în vederea apropierii de Rusia. Această intenţie a primului-ministru
liberal, făcută cunoscută domnitorului încă din 18 februarie 1878, răspundea necesităţii depăşirii
momentului politic delicat pentru guvern şi susţinătorii acestuia, care refuzau o asociere a grupării lor
cu eşecul politic al pierderii Basarabiei206, Îndepărtarea lui M. Kogălniceanu de sferele guvernamen
tale se producea la 25 noiembrie 1878, atunci când al doilea guvern constituit de 1. C. Brătianu îi refuza
prezenţa în componenţa sa, marele om politic moldovean revenind însă în fruntea ministerului de
Interne în al treilea cabinet 1. C. Brătianu constituit la 1 1 iulie 1879207.
Grupul contestatarilor liberali a fost neutralizat de către I.C. Brătianu fie prin atragerea lor în
guvern sau prin numirea lor în funcţii diplomatice: lui D.A. Sturdza i se oferea portofoliu! Finanţelor la
25 noiembrie 1878208, Ion Ghica era numit agent diplomatic al României la Londra, iar D. Brătianu, pe
un post similar la lnstanbu!Z09. Rezulta, la 2 5 noiembrie 1878, o formaţiune guvernamentală, condusă
tot de Brătianu, cu 1. Câmpineanu la Afaceri Externe, D.A. Sturdza la Finanţe, E. Stătescu la Justiţie, G.P.
Cantili la Culte şi M. Pherekyde la Lucrări Publice2to.
Schimbarea viziunii de guvernare a primului-ministru I.C. Brătianu, îndreptată tot mai mult
înspre un anumit "conservatorism" ce trebuie înţeles ca demers de consolidare a statului român
devenit independent şi de dezvoltare graduală, intra în coliziune cu viziunile radicale ale apropiatului
său colaborator C.A. Rosetti, adeptul lărgirii reformelor în favoarea implicării masive a cetăţenilor în
viaţa politică şi a unor reforme ce vizau modificarea structurii proprietăţii la nivelul întregii ţări.
Respingerea de către majoritatea liberală a două proiecte de legi în domeniile agrar şi electoral iniţiate
de el avea să determine ruptura politică dintre cei doi fruntaşi liberali începând cu 188221 1 .

În ciuda utilizării frecvente in epocă a termenului de "partid'; el trebuie să indice mai curând o
aspiraţie decât o realitate a vieţii politice româneştfZ12, Forţele politice interne din perioada următoare
instaurării monarhiei constituţionale nu au depăşit statutul de ''grupări politice" constituite în jurul unor
personalităţi. În interiorul acestora , diversitatea opiniilor, afinităţile sau animozităţile personale şi mai
puţin chestiunile doctrinare au determinat o mare mobilitate a "membrilor", astfel că doar momentele
electorale păreau să indice preocupări pentru o apropiere a acestora într-o formulă de tipul coaliţiilor
politice. Din această realitate a vieţi politice româneşti a rezultat, inevitabil, perioada instabilităţii
guvernamentale.

Un pas înainte pentru depăşirea acestei etape a fost realizat prin guvernarea de cinci ani a
cabinetului conservator condus de Lascăr Catargiu (1871- 1876), propulsat de o coaliţie a grupărilor
de "centru" şi "dreapta". Lunga guvernare conservatoare nu a facilitat însă şi o autentică organizare
partinică în sensul creări unui partid conservator. Rivalităţile dintre personalităţile "dreptei" au
împiedicat această finalitate.
Faţă de adversarii lor conservatori, liberalii şi mai cu seamă cei radicali din jurul lui 1. C.
Brătianu şi C.A. Rosetti au dovedit o mai mare tenacitate organizatorică. Utilizând un arsenal ideologic
axat pe idea naţională, bazându-se pe entuziasmul unor oameni politici în ascensiune precum E.
Stătescu, E. Costinescu, 1.1. Câmpineanu, M. Pherekide, An. Stolojan, dar şi pe capacitatea confirmată a
fruntaşilor politici paşoptişti, aceştia reuşeau la 1875 să închege o mare formaţiune liberală care
reunea toate nuanţele radicale şi moderate ale "stângii".

În ciuda utilizării frecvente a denumirii de "partid naţional-libera/" sau de "partid liberal
naţional'; marea formaţiune liberală constituită din personalităţi care urmăreau obţinerea unor
avantaje politice, nu a corespuns titulaturii declarate. Ascensiunea acesteia la guvernare în aprilie 1 876,
prin Cabinetul Mano/ache Costache Epureanu, a dezvăluit rivalităţi/e şi interesele divergente ale
partenerilor de coaliţie. Competiţia pentru fntâietate a fost tranşată de liberali radicali, care vor forma
''guvernul de război" la momentul independenţei şi vor constitui nucleul în jurul căruia se va cristaliza
Partidul Naţional-Liberal în timpul îndelungate; lor guvernări 1876-1888.
2o• Memoriile Regelui Carol /,

p. 60.
Ion Mamina, op.cit, p. 307.
2oa Nicolae Iorga, op.cit., p. 221.
2o9 Constantin Bacalbaşa, op.cit., p. 259.
21 0 Ion Mamina, op.cit., p. 46.
21 1 Apostol Stan, Mircea Iosa, op.cit, pp. 256-257.
m Faptul că principiile foloseau numai în campania electorală devenise o realitate constatată de contemporani,
dintre aceştia, paradoxaL chiar de către cei care în ianuarie 1878 constituiau "Partidul Liberalilor Moderaţi" din Iaşi: "O
dată mâna pe putere pusă, fantomele dispar spre a face loc goalei realităţi. Aceasta a fost În general politica şi condu
ita oamenilor noştri politici, a diferitelor colectivităţi şi individualităţi politice, impropriu numite partide politice care
s-au succedat la putere de la 1866 şi până În ziua de astăzi ", în Steaua României, an Il, nr. 201, 7 octombrie 1878, p. 2.
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THE GREAT LIBERAL COALITION BETWEEN 1876-1878
(Summary)
Key words: Liberal coalition, radica/ liberals, the War of lndependence, opposition, governement

Despite using the name "National Liberal Party'', the great Liberal group consisting of many
divergent interests did not match this designation.
Competition for the Liberal movement has been gained by the Radicals who will form the
National Liberal Party during their long government of 1876-1888.
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Sergiu BALANOVICI
UN DOCUMENT
PRIVIND EROII RĂZBOIULUI PENTRU INDEPENDENTA ROMÂNIEI
Independenţa de stat a României, proclamată de Parlament la 9/2 1 mai 1877, a fost consacrată
pe câmpul de luptă prin participarea armatei române la prima sa campanie din istoria modernă.
.,Strădanii şi sacrificii mari, înfruntate cu seninătate" - scria istoricul Radu R. Rosetti. .. Numai
mulţumită lor s-a pus temelia României reînviate şi s-a putut crea regatul român, cheag al unirii - după
noi sforţări şi suferinţe - într-un singur tot, a românimei despărţită, prin vitregia vremurilor, în mai
multe ramuri. Binecuvântaţi fie deci, în vecii vecilor, cei peste 4000 români care şi-au sacrificat viaţa,
în anii 1877-1878, pe câmpiile de luptă şi în spitale!"t. După opinia sa, din cauza lipsei ..unei statistici
sistematice", numărul exact al ostaşilor căzuţi în războiul din anii 1877-1878 este imposibil de stabilit,
cu excepţia ofiţerilor: 55 de morţi. Coroborând datele unor surse diferite, el considera că cifra .. mai
aproape de adevăr" - 4247 - este cea rezultată din Tabela de ostaşii morţi în războiul din 1877-78,
publicată de Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice2, document la care vom face referire în
continuare şi din care publicăm, în extras, paginile referitoare la fostele judeţe Botoşani şi Dorohoi.
Tabela cuprinde numele şi prenumele combatanţilor care şi-au pierdut viaţa în timpul sau din
cauza acţiunilor militare, precizându-se judeţul şi comuna de origine, gradul militar şi unitatea din
care a făcut parte fiecare. Judeţele şi, în cadrul acestora, comunele urbane şi rurale, sunt trecute în
ordine alfabetică, după acelaşi criteriu - la care s-a adăugat cel al ierarhiei militare - fiind înscrise
numele ostaşilor. Unele nume conţin porecla .,care s-a transmis mai mult timp din tată în fiu", pentru
.,ca să se cunoască şi să se distingă mai bine ostaşul, şi ca numele lui să devină oarecum legendar în
micul cerc de oameni în care şi-a trăit tinereţea înainte de-a pleca la război"l .
Pentru fostele judeţe Botoşani şi Dorohoi documentul consemnează numele a 254 de
combatanţi căzuţi la datorie (Botoşani - 146, Dorohoi - 108), majoritatea din Regimentul 16 dorobanţi
(anexa nr. 1). Menţionăm că regimentul era alcătuit din trupe .,cu schimbul" recrutate din cele două
judeţe, având în compunere două batalioane (1 Botoşani şi II Dorohoi) a câte patru companii fiecare.
Comandamentul unităţii îşi avea reşedinţa la Botoşani. În timpul războiului, a participat la operaţiunea
de acoperire strategică a liniei Dunării, apoi Ia cea de-a treia bătălie de la Plevna, Batalionul 1
numărându-se printre subunităţile care, la 30 august/1 1 septembrie 1877, au cucerit reduta Griviţa 1.
În lunile septembrie-noiembrie 1877, regimentul a luat parte la acţiunile de încercuire şi asediere a
Plevnei. După capitularea grupării otomane conduse de Osman Paşa, unitatea a fost dirijată la
Belogradcik, unde a contribuit la asediu! şi cucerirea cetăţii, remarcându-se în luptele de la Kalugher.
Regimentul a revenit în garnizoanele de reşedinţă în august 18784.
Tabela de ostaşii morţi în războiul din 1877-78 a fost întocmită în urma cercetărilor efectuate în
teren de revizorii şcolari şi de învăţătorii săteşti, sprijiniţi de autorităţile locale, de preoţi şi de
populaţies . Iniţiativa a aparţinut lui Spiru Haret, în calitate de titular al Ministerului Cultelor şi
Instrucţiunii Publice. Pornind de la ideea că un mijloc eficient pentru educaţia naţională a tinerei
generaţii îl constituie cultul eroilor, el a înaintat revizorilor şcolari (19 decembrie 1897) listele
existente la acea dată, cuprinzând numele locuitorilor din fiecare comună căzuţi în război, cerând ca
acestea să fie verificate şi, eventual, corectate şi completate&. ..ca un omagiu adus memoriei eroilor
căzuţi în războiul pentru independenţa patriei specifica ordinul - Ministerul Instrucţiunii Publice a
-

decis să tipărească numele eroilor din acea comună, aşa ca şcolarii să citească şi să-şi întipărească în
minte şi în inimă pe acei fii ai patriei care au murit pentru dânsa pe câmpul de luptă"'·

În localităţi ca Bucureşti, Iaşi, Craiova, Galaţi, Botoşani, Piteşti, Dorohoi etc. cercetarea nu s-a
1 General Radu Rosetti, Partea luată de Armata Română la Răsboiul din 1877-1878, Cultura Naţională, Bucureşti,
1926, p. 96.
2 1bidem, p. 156.
J Eroii Războiului de Independenţă, Institutul de Arte Grafice .,Carol Giibl", Bucureşti, f.a., p. IV.

4 Arhivele Militare Române, Fond 1037, dosar nr. 3, ff. 1-4; Ştefan Cervatiuc, Contribuţia fostelor judeţe Botoşani şi
Dorohoi la susţinerea Războiului de Independenţă. Mărturii documentare, Editura Axa, Botoşani, 2002. pp. 131-159.
s Ibidem, p. lll.
6 N. Stănescu, ..Comemorarea vitejilor morţi fn Războiul pentru Neatârnare ", în Lui Spiru Haret Ale tale dintr-ale tale.
La Împlinirea celor şasezeci de ani, Institutul de arte Grafice .,Carol Giibl", Bucureşti, 1 9 1 1, p. 950.
1 /bidem.
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putut desfăşura prin intermediul corpului didactic, deoarece, după 20 de ani, ,.aducerea aminte a
acestor ostaşi a dispărut în aceste centre mai mari de popu/aţiune"a. Numele lor a fost reprodus după
tabelele publicate într-o lucrare a Marelui Stat Major, dedicată participării României la războiul rusa
româna-turc din 1877-18789. Aceste tabele erau, însă, incomplete (nu cuprindeau pierderile suferite
în zilele cu lupte de mai mică intensitate, nici pe cele înregistrate ca urmare a bolilor, îngheţului etc.)lO
fapt care, după opinia noastră, a generat erori şi în documentul care constituie subiectul articolului de
faţă. Nu sunt excluse şi alte inexactităţi, cauzate de mişcările de populaţie, transformările
administrativ-teritoriale şi, nu în ultimul rând, gradul de implicare al participanţilor în acţiunea de
culegere a datelor.
Rezultatele cercetării au fost centralizate la Bucureşti, tipărindu-se câte un tablou cu numele
ostaşilor din fiecare comună, înscrise cu litere mari în mijlocul a două ghirlande, una de laur şi alta de
stejar, unite printr-o panglică tricoloră. Deasupra coroanei era înfăţişat vulturul cu aripile deschise,
ţinând în gheare două drapele naţionale11. Grafica a fost realizată de pictorul Nicolae Grimani. Un
tablou cuprinzând numele ,.vitejilor" din fosta comună Zlătunoaia, ,.morţi pentru ţară" în anii 18771878, se află în patrimonial Muzeului Judeţean Botoşani (anexa nr.2).
În luna august 1898, tablourile - tipărite la Institutul de Arte Grafice ,.Carol Gob!" din Bucureşti
- au fost distribuite în teritoriu, pentru a fi afişate în toate şcolile şi bisericile din comuna respectivă,
precum şi la sediul Primăriei. Cu această ocazie, Spiru Haret recomanda ,.ca ele să fie puse în rame cu
geamuri, pentru a fi mai bine păstrate". El atrăgea atenţia ca diriginţii ,.să nu scape nici o ocaziune"
pentru a întipări ,.în inima şcolarilor lor aceste nume sfinte pentru ţară, înălţându-/e simţămintele
patriotice şi dragostea de ţara pentru care vor fi chemaţi vreodată să-şi dea tributul lor de devotament şi
sacrificiu. Să le fie scumpe aceste nume şi să fie mândria comunei lor aceşti eroi, care şi-au dat viaţa
pentru patria /or''l2. Spiru Haret cerea ca, la sărbătorile naţionale, cadrele didactice ,.să facă totdeauna
un mic istoric al Războiului de independenţă, arătând elevilor şi punând în evidenţă vitejia ostaşilor
români, care, sub conducerea înţeleaptă a regelui nostru, au cucerit cu viaţa lor independenţa fiilor şi
urmaşilor /or''lJ. Anterior, într-o circulară transmisă preoţilor prin intermediul mitropolitului primat,
el indica locul unde urma să fie aşezat tabloul: ,.înlăuntrul bisericei, la locul de onoare", şi dispunea ca,
.,la fiecare serviciu divin ", preotul să pomenească ,.numele acestor viteji"14.

Tablourile realizate în 1898 s-au păstrat în unele biserici până în zilele noastre. La Ipoteşti, de
exemplu, în biserica familiei Eminovici, se află tabloul care aminteşte numele celor trei eroi din fosta
comună Cucoreni: A Creţului Dumitru, Cosma Gheorghe şi Olaru Vasilel s.
UN DOCUMENT REGARDANT LES HEROS DE LA GUERRE
POUR L'INDEPENDANCE DE ROUMANIE

r: article contient deux tables avec les soldats des anciens departements Botoşani et Dorohoi,
morts pendant et a cause des actions militaires des annees 1877- 1878. De telles tables ont ete redigees
au niveau de toutes les villes et les communes de Roumanie, apres les recherches entreprises par les
cadres didactiques locales a !'initiative de Spiru Haret.

8 Eroii Războiului de Independenţă, p. IV.

Istoricul Răsboiului din 1877-1878. Participarea României la acest răsboi. Lucrare făcută de mai mulţi ofiţeri,
părţile a II-a şi a III-a, Institutul de arte Grafice ,.Carol Giibl ", Bucureşti, 1898. Partea 1 a lucrării a văzut lumina
tiparului în anul 1887.
10 Eroii Războiului de Independenţă, pp. IV-V; General Radu Rosetti, op. cit., p. 156.
1 1 Eroii Războiului de Independenţă, pp. V-VI.
I z Apud N. Stănescu, op. cit., p. 951.
1 3 1bidem.
1 4 Foaia Populară, nr. 7, 1 martie 1898.
1 5 Ionel Bejenaru, .,Figuri de eroi botoşăneni ai războiului pentru independenţă ", în Muzeul Naţional. Volum omagia/
dedicat centenarului independenţei României, redactor responsabil Florian Georgescu, Bucureşti, 1978, p. 272.
9
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Anexa nr. t
Tabelă de ostaşii morţi în războiul din 1877-78
Judeţul Botoşani

Băluşeni

Bobuleşti

Botoşani

Brăteni

Bobuleşti

Bucecea-Târg
Buimăceni

Burdujeni-Sat

Călin eşti

Comândăreşti
Corni

Burlacu Manole
Drăghici Ion
Luca Constantin
Mânzat Iordache
Zaharia Toader
Melinte Ion
Floroiu Vasile
Romana Mihai
Elefterescu V. Ion
Danielescu Dumitru
Beşete Grigore
Ciocan Dumitru
Dascalovici Ion
Rotaru Petre
Ştefănescu Petre
Ungureanu Haralambie
Untanu Iancu
Costea Ion
A Balaşei Vasile
Sosu Nicolae
A Casandrei Vasile
A Mihălăciţei Dumitru
Bălan Nicolae
Bedreagă Valache
Chirilă Iancu
Dămian Gheorghe
Gavril Iancu
Pascaru Nicolae
Pintilei Vasile
Tapu Gheorghe
Valache Ursache
Badale Ion
Ghilenschi Iordache
Satcău Nicolae
Scutaru Iordache
Toma Gheorghe
Corman Vasile
Dan Alexandru
!chim Dumitru
Magazin Gheorghe
Munteanu Gheorghe
Pâslaru Ilie
Râsca Grigore
Rotaru Costache
Havriliuc Dumitru
A Măriutei Gheorghe
Ciubotăraşu Vasile
Onofrei Gheorghe
Miron Gheorghe
Daniliuc Toader

Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Caporal
Soldat
Căpitan
Sublocotenent
Caporal
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Caporal
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Caporal
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat

Regimentul 16 dorobanti
Regimentul 5 linie
Regimentul 8 linie
Regimentul 16 dorobanti
Regimentul 2 Rosiori
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 5 linie
Regimentul 2 artilerie
Regimentul 5 linie
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 1 6 dorobanţi
Regimentul 1 6 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 7 călăraşi
Regimentul 8 linie
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 1 6 dorobanţi
Regimentul 8 linie
Regimentul 8 1inie
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 1 6 dorobanţi
Regimentul 4 artilerie
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi
călăraş
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanti
Regimentul 5 linie
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 3 artilerie
Regimentul 7 călăraşi
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 5 linie
Regimentul 8 1inie
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 1 6 dorobanţi
Regimentul 5 linie
Regimentul 7 călăraşi
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 7 călăraşi
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Costeşti

Costineşti

Coşul a
Cristeşti
Cucoreni
Curteşti
Dângeni

Deleni
Dobârceni
Dracşani

Dumbrăveni

Fântânele

Feredeni

Flămânzi

Hârlău
Movila Ruptă
Ostopceni

Tufă Vasile
Turcuman Dumitru
Văcăreanu Gheorghe
Chiribuţă Vasile
Ciobanu Ion
Lamanciuc Dumitru
Maxim Dumitru
Susciuc Dumitru
Gorbănescu Dumitru
Cazacu lancu
!van Nicolae
A Creţului Dumitru
Cosma Gheorghe
Olaru Vasile
Chiţan Dumitru
Bunduc lon
Hobjilă Vasile
Pasat Gheorghe
Pavel Iancu
Purice Nicolae
Rotundu Alexandru
A Irimeoaei Dumitru
Bunduc Costache
Antoci Costache
Hârgău Toader
Ilinca Costache
Pavel Andrei
A Babei Gheorghe
Apă-Rece Gheorghe
Cocieru Dumitru
Pentilii Ion
Pentrijel Dumitru
Silivestru Vasile
Ureche Enache
Vezeteu Teodor
Butnaru Dumitru
Michiu Teodor
Păduraru Mihai
Hlihor Constantin
Iacob Dumitru
Munteanu Dumitru
Costiniuc Ion
Dolache Ion
Grosu Andrei
Haidău Ilie
Maxim Teodor
Sănăutanu Costache
Chelciuc Ion
Halbudea Costache
Parascan Ion
A Preutesei Ion
Mihai Vasile
Balan Petre
Brehuescu Dumitru

Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Caporal
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Caporal
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Caporal
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Caporal
Soldat

Regimentul 7 călărasi
Regimentul 5 linie
Regimentul 5 linie
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanti
Regimentul 16 dorobanti
Regimentul 16 dorobanti
Regimentul 16 dorobanti
Regimentul 16 dorobanti
Regimentul 16 dorobanti
Regimentul 16 dorobanti
Regimentul 16 dorobanti
Regimentul 1 6 dorobanţi
Regimentul 1 6 dorobanti
Regimentul 1 6 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanti
Regimentul 16 dorobanti
Regimentul 16 dorobanti
Regimentul 16 dorobanti
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 7 călărasi
Regimentul 1 6 dorobanti
Regimentul 16 dorobanti
Regimentul 16 dorobanti
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanti
Regimentul 16 dorobanti
Regimentul 16 dorobanti
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 1 6 dorobanti
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 1 6 dorobanti
Regimentul 16 dorobanti
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 5 linie
Regimentul 1 6 dorobanti
Regimentul 1 6 dorobanti
Regimentul 16 dorobanti
Regimentul 4 artilerie
Regimentul 16 dorobanti
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanti
Regimentul 16 dorobanti
Regimentul 16 dorobanti
Regimentul 16 dorobanti
Regimentul 16 dorobanti
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanti
Regimentul 16 dorobanti
Regimentul 16 dorobanti
Regimentul 16 dorobanti
Regimentul 16 dorobanti
Regimentul 7 călăraşi
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Poiana Lungă

Popăuti
Rădeni
Rânghileşti
Salcea

Storeşd

Şoldăneşti

Ştefăneşti-Sat
Târgui Burdujeni

Todireni

Truşeşti
Tudora
Ungureni
Zlătunoaia

lvancov Dumitru
Sandu Grigore
Scutelnicu Dumitru
Bilea Gheorghe
Foca Teodor
Mezănuc Ion
Panaitescu Costache
Ciobanu Tudor
Ifrim Dumitru
Porochniuc 1. Vasile
Radeş Gheorghe
Tucaliuc F. Vasile
Filip Ilie Tudorache
Filip Ion Dumitru
Moscalu Vasile
Popa iordache
Enescu Dumitru
Irimia Ion
Mihalache Gheorghe
Simion lorgu
Irimia Gheorghe
Constantinovici Alex.
Călinescu Petre
Culararu Nicolae
A Saftei Ion
Ciornei Dumitru
Muraru Gheorghe
Murgocea Gheorghe
Pantiru Ţugui Toader
Rotaru Vasile
Sava lon
Sulugiuc Alexa
Ceacâru Gheorghe
Lungu Costache
Şalaru Costache
Alexa Ion
Sandu Gheorghe
Barnea Costache
Simiriuc Vasile
Atanase Ion
Bordianu Gheorghe
Donose Axinte

Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Sergent
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Sergent
Soldat
Soldat
Caporal
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Caporal
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat

Regimentul 7 călăraşi
Regimentul 16 dorobanti
Regimentul 7 călăraşi
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanti
Regimentul 5 linie
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 5 linie
Regimentul 16 dorobanti
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi
artilerist
Regimentul 1 6 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanti
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanti
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 2 linie
Regimentul 16 dorobanţi
Batalionul 1 geniu
Regimentul 7 călăraşi
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanti
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi

Judeţul Dorohoi

Avrămeni
Bivol
Brăeşti
Broscăuţi

Nechilcic Vasile
Epure Petrache
Spătaru Nicolae
Spiru Gheorghe
Otrocol Manole
A Vasilichioaei Vasile
Ifrim Gheorghe
A Niţei Iordache

Brigadier
Soldat
Soldat
Sergent
Soldat
Brigadier
Fruntaş
Soldat

Regimentul 4 artilerie
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi
călăraş
călăraş
călăraş
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Buda
Cordăreni
Corlăteni

Coţuşca

Dersca
Dimăcheni
Dorohoi
Drăguşeni

Grămeşti

Hântesti
Herţa
Hilişeu Curt
Horodiştea

Hreaţca

Hudeştii Mari

Hudeştii Mici
!băneşti

Buga Gheorghe
lferdei Gheor!!he
Muraru Gheorghe
Andriese Nicolae
Chiorescu Gheorghe
Duca Ion
Iosub Grigore
Sună Ion
lacobută Ion
Butnaru Ion
Ciorescu Teodor
Ghimiţă Gheorghe
Mutu Vasile
Stigleţ Vasile
Lemnea Dumitru
Dascălu Dumitru
Oberschi Ion
Butnaru Ion
Hârghilie:iu Gheor!!he
Muraru Gheorghe
Vreme Vasile
A lvănesei Costache
A Pârcioaei Ion
Grădinaru Gheorghe
Nechita Mihalache
Pamparău Dumitru
Pânzaru Costache
Sauciuc Dumitru
Dulgheru Vasile
Bojoc Dumitru
Coşman Gavril
Pasăre Ion
Crăciun Petre
Muraru Gheore:he
Nemernicu Toader
Vatavu Ilie
Ceucă Dumitru
A Căzăcitei Stefan
Butnaru Teodor
Ceucă Constantin
Grădinaru Stefan
luzic Nicolae
Lupu Gheorghe
Tărnăuceanu Gheorghe
Popovici Meleti
A Grapine Costache
Cheptănaru Ion
Goşu Vasile
Olaru Ion
Părpăuti Ion
Târziu Ion
Eşanu Gheore:he
Slabu 1. Nicolae
A Ciuntulesei Gheorghe

Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Sergent
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Sublocotenent
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Caporal
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Caporal
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
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Re!!imentul 16 dorobanţi
Re!!imentul 1 6 dorobanţi
Regimentul 1 6 dorobanti
Re!!imentul 5 linie
Regimentul 7 călăraşi
Regimentul 1 6 dorobanţi
Regimentul 4 artilerie
Ree:imentul 16 dorobanti
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanti
călăraş
Regimentul 1 6 dorobanţi
Re!!imentul 7 linie
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 7 linie
Regimentul 8 linie
Regimentul 8 linie
[lipsă în text]
[lipsă în textl
fiipsă în text]
călăraş
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi
Re!!imentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanti
Regimentul 16 dorobanti
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanti
Regimentul 16 dorobanţi
Ree:imentul 4 artilerie
Regimentul 16 dorobanti
Ree:imentul 1 6 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanti
Ree:imentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanti
Regimentul 16 dorobanti
Ree:imentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanti
Ree:imentul 16 dorobanţi
Ree:imentul 1 6 dorobanţi
Regimentul 1 6 dorobanti
Ree:imentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi
Ree:imentul 1 6 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi
Ree:imentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanti
Regimentul 16 dorobanţi
Tliosă în textl
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Lozna

1

Danilciuc Ion
Iacob Ion
Molotei Mihalache
Manoleasa
Fecioru Mihai
Mihăileni
Dumit riu Gheorghe
Mitoc
Aramă Costache
Seliman Grigore
Păltinis
A Catrinei Ion
Haha Mihalache
Hulub Dumitru
Martinas Gheorehe
Pilipăuţi
Bambur Costache
Hrib Ilie
Lohan Manolache
Oboroceanu Gheorghe
Pomârla
A Giuoenesei Grigore
Babliuc Teodor
Bălan Dumitru
Dumitras Ananie
Surmei Ion
Tezer Dumitru
Rădăuti
A Vlăsoaei Gheorghe
Săveni
Grădinaru Dumitru
Suharău
Nafornită Ion
Schioou Nicolae
Şendriceni
A lordăchioaei Vasile
Catun Teodor
Tureatca
Păduraru Ilie
Pricope Costache
Văculeşti
Ursache Ion
Ciobanu Costache
Gherasim Gheorghe
Saghin Gheorghe
Vârfu Câmpului A Marandei Gheorghe
Antohi Gheorghe
A Tomei Ion
Gavriluţ Dumitru
Dobrogeanu Gheorghe
Vorniceni
Roman Ion
Stefan Ion
Chelaru Gheorghe
Zamostea
A Tofanei Toader
Bârzu Toader
Găină Manolache
Lazăr Gheorghe
Zvoreştea
Serediuc Vasile
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Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Sergent
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Sergent
Caporal
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Sergent
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat

flipsă în textl
flipsă în textl
rii osă în text1
Reeimentul 16 dorobanţi
Reltimentul 4 artilerie
Reltimentul 16 dorobanţi
Reeimentul 16 dorobanti
Reltimentul 16 dorobanţi
Reltimentul 16 dorobanti
Reltimentul 16 dorobanti
Regimentul 16 dorobanţi
Reeimentul 16 dorobanti
Regimentul 16 dorobanţi
Reeimentul 16 dorobanţi
Reeimentul 16 dorobanţi
Reeimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanti
Reeimentul 16 dorobanţi
Regimentul 1 6 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 3 artilerie
Regimentul 16 dorobanţi
flipsă în textl
Regimentul 1 6 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanti
Regimentul 8 linie
Regimentul 1 6 dorobanti
fii osă în text1
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 1 6 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanti
Regimentul 1 6 dorobanţi
Regimentul 1 6 dorobanţi
Reltimentul 1 6 dorobanţi
Reltimentul 16 dorobanti
Regimentul 16 dorobanţi
Reltimentul 16 dorobanţi
Reeimentul 4 Artilerie
Reeimentul 16 dorobanti
Regimentul 1 6 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi
Regimentul 16 dorobanţi
ReJtimentul 16 dorobanti
Reeimentul 16 dorobanţi
Regimentul 7 călărasi

Eroii Războiului de Independenţă,
Institutul de Arte Grafice "Carol Gtibl ", Bucureşti, f.a., pp. 10-13, 35-38.
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ANEXA NR. 2

I N A M I NT I R EA
V I T E J I L O R

solda!
Reg. 16 Dorob.
A T A N AS E I O N
d
B O R D 1 A N U G H E O R G H Eneo.8�� ��ro�
soldat
Reg.
16 Doro�
D O N O S E A X I NTE
Din comuna Zlătunoaia, judelul Botoşani

MORŢI PENTRU ŢARÂ
In resboiul de neatîrnare din lSTI-78.
PATRIA RECUNOSCATOARE.
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Gheorghe M EDIAN
MONUMENTELE BOTOŞANILOR - PALATUL DE JUSTIŢIE

Una dintre marile probleme cu care s-au confruntat autorităţile administrative din
România, după aplicarea reformelor iniţiate de Al. Ioan Cuza, a fost lipsa unor clădiri în care
să-şi desfăşoare activitatea numeroasele instituţii care au luat fiinţă în urma legislaţiei
reformatoare iniţiată de acesta: ministere, primării, prefecturi, consilii judeţene etc. Afectată
de această stare de lucruri era şi justiţia, a cărei modernizare a presupus, între altele,
instalarea magistraţilor şi a instanţelor judecătoreşti în localuri de sine stătătoare.
Î nfiinţarea tribunalelor judeţene, în urma legii de organizare judecătorească din anul 1864,
impunea cu necesitate acest lucru, cu atât mai mult cu cât, activitatea acestora a fost extinsă
şi în materie corecţională şi comercială.
Conform noii legi, la 9 iunie 1865, Tribunalul ţinutal Botoşani devenea Tribunal
Judeţean, fapt care impunea instalarea sa într-un local propriu, în care să se poată desfăşura
o activitate pe măsura importanţei pe care o căpătase. Neavând posibilitatea de a instala
noua instituţie într-un local propriu, oficialităţile judeţului au decis să-i ofere un spaţiu în
localul Primăriei. Datorită amplificării activităţii acesteia, a nevoii de spaţiu pentru serviciile
nou create, ca urmare a Legii Comunale din 14 aprilie 1864, Tribunalul judeţean nu a putut
funcţiona aici decât puţin timp, fiind nevoit să se mute cu chirie în diverse clădiri din oraş.
Dat fiind această situaţie, după adoptarea de către Parlament, în anul 1882 a Legii pentru
construirea de edificii şi construcţii publice, care permitea autorităţilor judeţene să
contracteze împrumuturi garantate de stat pentru construirea de clădiri de interes public, s
a pus pentru prima dată problema construiri unui local propriu pentru Tribunalul Judeţean.
Deoarece nici alte instituţii de importanţă judeţeană nu dispuneau de localuri proprii,
Consiliul Judeţean a decis la data de 17 noiembrie 1889, să solicite Serviciului Tehnic al
judeţului, să elaboreze un proiect, cu toate accesoriile, pentru construirea Palatului
Administrativ, Palatului Justiţiei şi Penitenciarului Judeţean1. După dezbaterea şi aprobarea
de către consilierii judeţeni, proiectul urma să fie trimis spre aprobare Consiliului Tehnic
Superior din cadrul Ministerului de Interne, iar în cazul aprobării sale, Consiliul Judeţean
putea să angajeze un împrumut bancar pentru construirea celor trei edificii.
Această primă iniţiativă nu s-a finalizat, demersurile fiind reluate nouă ani mai târziu
când, în urma trimiterii unui proiect similar, Consiliul Tehnic Superior a aprobat construirea
a două clădiri, una pentru Palatul Administrativ şi de Justiţie şi cealaltă pentru Cazarma
armatei teritoriale. Devizul pentru cele două edificii nu trebuia să depăşească suma de
520.000 lei2. În urma primirii adresei prin care se permitea construirea celor două edificii,
Prefectura judeţului Botoşani a organizat o licitaţie pentru realizarea proiectelor acestora,
licitaţie câştigată de arhitectul Th. Dobrescu din Bucureşti, care prin contractul semnat cu
prefectul LV. Arapu, se angaja ca până la 1 martie 1898 să elaboreze documentaţia necesară.
Din nefericire, din cauza depăşirii devizului aprobat, proiectele arhitectului Th.
Dobrescu au fost respinse, Prefectura fiind nevoită să angajează un alt arhitect pentru
realizarea acestora. Noului arhitect, Al. Săvulescu, i s-a solicit ca în proiectarea clădirii
Palatului Administrativ şi de Justiţie, să prevadă ca Ia parter să fie instalate Tribunalul şi
Curtea cu Juri, Ia etaj Prefectura cu serviciile aferente şi locuinţa prefectului, iar Ia subsol
arhiva şi depozitul de combustibiJ3. Al. Săvulescu a elaborat proiectele celor două clădiri în
limita timpului prevăzut, dar intrând în conflict cu prefectul Gheorghe Morţun şi le-a retras.
A trebuit să mai trecă încă şase ani până când problema s-a repus în discuţie şi în sfârşit şi-a
găsit rezolvarea: în anul 1904, prefectul Gh. Chernbach împrumută în numele Prefecturii
t ANSJBT, fond Prefectura Botoşani, dosar 1 1/ 1889, f. 8.

2

C. Cojocaru,judeţul Botoşani-structuri administrative, Editura "Quadrat", Botoşani, 2008, p. 257.
3ANSJBT, fond Prefectura Botoşani, dosar 1 1/ 1889, f. 34.
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judeţului Botoşani suma de 400.000 lei, rambursabilă în 40 de ani, cu care a comandat
renumitului arhitect Petre Antonescu proiectele separate pentru Palatul Administrativ şi
Palatul de Justiţie4.
La data de 28 mai 1904, arhitectul Petre Antonescu înaintează prefectului judeţului
schiţele de proiect pentru construirea Palatului de Justiţie, împreună cu un deviz sumar al
lucrării5. După analizarea şi aprobarea de către consilierii judeţeni, proiectul, al cărui deviz
era de 260.000 lei, a fost trimis spre avizare Consiliului Tehnic Superior din cadrul
Ministerului de Interne, care 1-a amendat favorabil în şedinţa sa din data de 29 iulie, cu
singura recomandare, de a se mai studia arhitectura faţadelor6. Î n lunile care au urmat,
autorităţile judeţene şi arhitectul Petre Antonescu şi-au concentrat atenţia asupra Palatului
Administrativ, a cărui construcţie fusese demarată. Prima acţiune concretă în direcţia
construirii Palatului de Justiţie a avut loc la data de 3 decembrie 1904, când au fost
convocaţi de prefectul Gheorghe Chernbach, în sala Prefecturii, preşedintele Tribunalului
judeţean, judecătorul Ocolului Botoşani, decanul Baroului, inginerul şef al judeţului şi
consilierul judeţean G.M. Cerchez, "spre a formula împreună schiţa ce va servi ca bază la
facerea planului pentru localul ce urmează a se construi pe locul de lângă sucursala Băncii
Naţionale'?. Î n fapt, discuţia avea ca subiect locul unde urma să fie amplasat Palatul de
Justiţie, întrucât proiectul construcţiei era deja definitivat.
La data de 12 mai 1905, între noul prefect al judeţului, Ilie Văsescu şi arhitectul Petre
Antonescu se semna un Contract8, prin care arhitectul se angaja ca în termen de 15 zile să
întocmească schiţa de plan, devizul sumar, caietul de sarcini şi toate celelalte documente
privitoare la construcţia Palatului de Justiţie, în vederea organizării licitaţiei pentru
desemnarea constructorului, iar prefectul să-i achite pentru această lucrare 1.600 lei din
suma prevăzută de Consiliul Judeţean. Trei zile mai târziu, la data de 15 iulie, între cei doi se
semna un nou Contract, conform căruia arhitectul Petre Antonescu îşi asuma sarcina
dirigentării lucrărilor de construcţie a Palatului de Justiţie, urmând să fie plătit pentru
această activitate cu suma de 10.000 lei. Din această sumă, 6.000 lei urma să i se achite la
predarea planurilor, devizului şi caietului de sarcini, iar restul de 4.000 lei în două tranşe a
câte 2.000 lei fiecare, una la 1 octombrie 1905 şi cealaltă la aceeaşi dată, anul următor9•
Paralel cu rezolvarea problemei proiectului Palatului de Justiţie, autorităţile judeţene
s-au preocupat de achiziţionarea unui teren pe care acesta să fie construit. Deoarece
arhitectul a propus ca în cele două clădiri pe care le proiectase să fie introdus iluminatul
electric, centrala electrică urmând să fie amplasată la subsolul Palatului Administrativ,
terenul pe care urma să fie construit Palatul de Justiţie trebuia să fie aproape de acesta,
pentru a face cât mai uşor racordul la generatorul de curent electric. Bulevardul constituia
locul cel mai potrivit pentru amplasament, drept pentru care căutările au avut ca obiectiv
mai ales acest spaţiu, dar primele oferte de vânzare au venit pentru terenuri situate în
strada Cuza Vodă, prima fiind făcută de Antoaneta Dobjanschi, care oferea spre vânzare
"locul şi casa mea din strada Cuza Vodă nr. 2" 10• O altă ofertă a fost făcută de Al. Prasa, fost
consilier judeţean, care oferea spre vânzare un teren situat la întretăierea străzilor Cuza
Vodă cu Marchian. Sondajul făcut pe terenul respectiv, la comanda Prefecturii, de inginerul
Michele Zorio, a pus în evidenţă umiditatea excesivă a acestuia, fapt care-I făcea impropriu
amplasării unei clădiri masive, cum era proiectat Palatul de Justiţie. Mai mult decât atât, în
referatul către prefectul judeţului întocmit după efectuarea sondajului, Michele Zorio opina
4 ldem, f.l84.

s ANS)BT, Fond Prefectura j udetului Botoşani, dosar 179/1904, f. 7
6

Idem, f. 19.
7 fdem, f. 2.
8 ldem, f. 4.
9 ldem, f. 12.
10 ldem, f. 5.
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că "Pentru înlăturarea acestei ape ar trebui făcute drenaje care să scoboare nivelul lor;
lăsându-se la nivelul actual, cu greu s-ar putea obţine o clădire lipsită de umezeală"11•
Părerea acestuia a împărtăşit-o şi arhitectul Petre Antonescu, care într-o adresă către
prefectul judeţului, din data de 6 iunie 1905, îl informa că el consideră că locul oferit de Al
Prasa " este aproape impropriu pentru a primi o clădire de importanţa celei proiectate,
cheltuielile cu lucrările de asanare şi cele de făcut la fundaţia clădirii pentru a evita infiltraţiile
de apă, ar urca la cel puţin 15 000 lei "12• Î nainte ca Prefectura să se pronunţe asupra celor
două oferte, a venit o a treia, din partea Pulcheriei Ciolac, care oferea spre vânzare un teren
situat foarte aproape de Palatul Administrativ, la intersecţia bulevardului cu strada Sf.
Dumitru. Considerând-o cea mai potrivită, şi având şi aprobarea lui Petre Antonescu, la data
de 22 iulie 1905, Prefectura a decis să cumpere terenul, dând drum liber construcţiei
Palatului de justiţie13,
Rezolvarea problemei terenului făcea posibilă organizarea licitaţiei pentru
desemnarea constructorului. Anunţul licitaţiei s-a făcut printr-o Publicaţiune a Prefecturii,
care făcea cunoscut celor interesaţi că "Duminică 7 August anul curent 1 905, ora 2 după
amiază, se va ţine licitaţia publică la această Prefectură pentru construirea Palatului pentru
Tribunal şi Curtea de juraţi, al cărui preţ aproximativ se ridică la suma de 200.000 lei. " De
asemenea, era specificat faptul că " licitaţia se va ţine cu oferte scrise şi sigilate, însoţite de o
garanţie de 6% în numerar sau efecte publice garantate de stat': iar "planul, devizul şi caietul
de sarcini se puteau ridica de la grefa serviciului judeţean, cu începere de la 25 iulie până la
începerea licitaţiei "H. Caietul de sarcini a fost cumpărat de trei firme de antreprenoriat - E.
Gambara din laşi, inginerii asociaţi L. Vitoz şi H. Rosier din Botoşani şi 1. Rădăuceanu. La
data de 7 august 1905, în prezenţa reprezentanţilor primelor două firme (1. Rădăuceanu a
fost respins), au fost deschise plicurile cu oferte, E. Gambara fiind declarat câştigător,
întrucât a oferit preţul cel mai mic - cu trei lei şi doisprezece bani sub preţul devizului1s.
La data de 5 octombrie 1905 este semnat de către antreprenorul Enrico Gambara şi
Ilie Văsescu, prefectul judeţului Botoşani, Contractul de Intreprindere, conform căruia,
lucrările de fundaţie trebuiau să fie terminate în toamna aceluiaşi an, iar construcţia să fie
predată pentru recepţia provizorie la 31 octombrie 190616. Cinci zile mai târziu, Ia data de
10 octombrie, o comisie formată din prefectul Ilie Văsescu, primarul V. Isăcescu, şeful
Serviciului Tehnic al judeţului, inginerul !. Tudor şi antreprenorul E. Gambara, a vizitat locul
unde urma să fie construit Palatul de Justiţie, stabilind ultimele detalii legate de viitoarea
construcţie. Cu această ocazia s-a decis ca " Faţada principală să fie paralelă cu axul
Bulevardului, iar linia soc/ului să fie la 31 m de la împrejmuirea locului, sau la 35,5 m de la
bordura trotuarului ... Pe normala la această linie şi la 28,13 m cât rezultă din planul
subsolului, s-a stabilit colţul sud-vestic al construcţiei, la 5 m de la gard sau la 6, 95 m de la
bordura trotuarului străzii Sf Dumitru''17•
La data de 3 noiembrie 1905, a avut loc ceremonia punerii pietrei fundamentale a
Palatului de Justiţie, eveniment onorat de Ilie Văsescu, prefectul judeţului, precum şi de
" Protoiereul judeţului cu clerul oraşului, reprezentanţii judeţului în Parlamentul Ţării şi
membrii Consiliului judeţean, Preşedintele şi membrii Tribunalului Botoşani cu Parchetul
Tribunalului şi judecătorul de Ocol, Primarul oraşului, foştii Prefecţi ai judeţului, Comandantul
Diviziei din Botoşani, Decanul şi membrii Corpului de Avocaţi, reprezentanţii Învăţământului
Public, Preşedintele Camerei de Comerciu, Preşedinţii Corporaţii/ar de Meseriaşi, capii tuturor
" ldem, f. 12.
ldem, f. 29.

12

1 3 fbidem.

1 4 Idem, f B.
1 s ldem, f. 16.

16 ldem, f. 26.
1 7 ldem, f. 29.
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serviciilor administrative alejudeţului şi oraşului de reşedinţă, Arhitectul, Inginerul diriginte şi
antreprenorii c/ădirii"1B. Cu acest prilej a fost redactat un Act Comemorativ, în trei
exemplare, două dintre acestea urmând să fie păstrate în arhivele statului şi în arhiva
judeţului, iar al treilea, împreună cu o colecţie a tuturor monedelor în curs în ţară, zidit la
temelia construcţieP9.
Lucrările de construcţie a Palatului de Justiţie, începute în noiembrie 1905, n-au fi
executate conform celor stabilite în Contractul de Intreprindere, din cauza timpului nefavo
rabil. Din acest motiv, în chiar ziua punerii pietre fundamentale, antreprenorul E. Gambara
adresează o cerere Prefecturii, solicitând sistarea lucrărilor şi devansarea termenului de
predare a clădirii de la 31 octombrie 1906 la 30 iunie 190720. Solicitarea sa a fost susţinută
şi de arhitectul Petre Antonescu, cu condiţia ca termenul de predare a clădirii să fie stabilit
la 15 aprilie 1907, "sub condiţiunea ca tencuielile să nu se înceapă în campania 1 906, decât la
30 de zile de la sfârşirea completă a zidăriei''21. La data de 7 februarie 1906, Primăria
Comunei Botoşani a eliberat Autorizaţia de construcţie a Palatului de Jutiţie " pe locul Nr. 54
de pe Bulevardul oraşului, Despărţirea 1-a , Circumscripţia a 11-a, în zidărie de cărămidă pe
fundaţie de piatră şi acoperită cu ţiglă ". Construcţiunea va avea subsol, antresol, parter şi
etagiu şi va ocupa subso/ul suprafaţa de 423, OS mp, parterul 921, 74 mp, antresolul 6 74, 85
mp, iar etagiul 851, 63 mp. ''22.
Î n primele luni ale anului 1906 lucrările au fost reluate, dar ritmul în care se desfăşu
rau a nemulţumit atât beneficiarul, Prefectura judeţului, cât şi pe arhitectul Petre Antonescu.
Îngrijorat de lentoarea cu care se lucra, Petre Antonescu solicita la 6 iunie 1906 prefectului,
să nu mai acorde antreprenorului nicio prelungire, deoarece exista riscul real ca serviciile
tribunalului să nu-şi poată începe amenajarea spaţiilor în care urmau să lucreze, cu cel puţin
o lună înainte de recepţia provizorie, stabilită pentru data de 1 septembrie 1906. Cu acelaşi
prilej el solicita prefectului să ia o decizie rapidă şi în privinţa altor lucrări legate de Palatul
de justiţie, în special cele privitoare la instalaţia electrică şi de mobilier. Î n cazul iluminatului
el atrăgea atenţia asupra faptului că " instalarea conducte/ar trebuie făcută înainte de vopsirea
pereţilor şi tavanelor", iar relativ la mobilier sublinia că " mobila Palatului de justiţie nefiind o
mobilă ce se găseşte în comerţ şi trebuind, prin urmare să se execute de acum în atelierele
fabricanţilor, urmează să nu avem mobilier pentru amenajarea serviciilor la vreme"23•
Datorită unor cauze obiective, între care lipsa mâinii de lucru şi întârzierea sosirii
unor materiale de construcţii aduse din alte localităţi, dar şi a insuficienţei preocupări a
antreprenorului, angajat în acelaşi timp alături de asociatul său 1. Vignali în construcţia
Palatului Administrativ, clădirea Palatului de Justiţie nu a putut fi terminată în anul 1906,
recepţia provizorie făcându-se deabia la data de 26 octombrie 1907. Î n Procesul Verbal în
cheiat cu acest prilej, semnat de inginerul Ioan Tudor şi arhitectul Petre Antonescu din par
tea beneficiarului şi de Ignatio Vignali (asociatul lui E. Gambara) din partea constructorului,
se specifica faptul că lucrările erau în cea mai mare parte executate, rămânând să fie făcute o
serie de completări. Astfel, în exterior trebuiau rostuite ţiglele, completate burlanele,
construite scările laterale, marchiza de fier, aşezată scara principală şi completat trotuarul,
iar în interior completată pardoseala cu cărămizi şi luminatoarele din pod, terminată
zugrăveala Curţii cu juraţi şi pe alocuri parchetele şi pervazele, vopsirea balustradelor,
refacerea lambriului sălii de şedinţă şi revizuirea ferestrelor şi uşilor. Termenul de rezolvare
a problemelor constatate Ia recepţia provizorie a fost fixat la 8 ianuarie 190824.
ts ldem, f. 34.
t9 fbidem.
2 0 ldem f. 40.
2 1 /bidem.
2' ldem f. 54.
" ldem f. 132.
2• ldem f. 206.
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Î n urma recepţiei provizorii, la data de 10 noiembrie 1907, a avut loc ceremonia de
sfinţire a noului locaL Cu această ocazie a fost redactat un Act Comemorativ cu următorul
conţinut: Astăzi 1 O Noiembrie 1907, fiind Preşedinte al Consiliului de Miniştri Dl. Dimitrie A.
Sturdza iar Ministru de Interne Dl. Toma Stelian. În prezenţa noastră Ioan Mavrocordato Prefect judeţ Botoşani şi M. Ciulei, Preşedintele Tribunalului şi în asistenţa Domnilor
Magistraţi din localitate, a Decanului Baroului de Avocaţi, a Dl. Preşedinte al Consiliului
judeţean, a Domnilor reprezentanţi ai judeţului în corpurile legiuitoare, invitaţi fiind şi fostul
Preşedinte al Consiliului judeţean, fostul Prefect de judeţ şi foştii reprezentanţi în corpurile
legiuitoare în timpul cărora s-a pus piatra fundamentală a acestui Palat, precum şi în faţa
unui numeros public, s-a oficiat un serviciu divin de Protoiereul judeţului, asistat de mai mulţi
preoţi, sfinţindu-se astfel Palatul de justiţie. Despre care s-a încheiat acest act în triplu
exemplar subscris de noi şi de cei ce am luat parte la această serbare, să se păstreze în Arhivele
Statului, Prefecturii şi Tribunalului''25•
Ţinând cont de faptul că existau suficiente lucrări neexecutate, mutarea Tribunalului
Judeţean în localul Palatului de Justiţie ar fi putut fi amânată. Lucrul s-a dovedit a fi
imposibil de făcut datorită unei împrejurări care a impus instalarea în Palatul de Justiţie a
serviciilor Tribunalului Botoşani. Din anul 1903, Tribunalul Judeţean funcţiona în casa
fraţilor Ioan şi Gheorghe Gh. Miclescu, proprietari funciari cu domiciliul în localitatea
Călineşti-Botoşani, situată la intersecţia bulevardului cu strada Mihail Kogălniceanu.
lmobilul fusese închiriat pe timp de trei ani de Prefectura judeţului Botoşani, începând cu
data de 23 aprilie 1903, până la aceeaşi dată a anului 1906, cu o chirie anuală de 3.500 lei26,
Inainte de expirarea celor trei ani, fraţii Miclescu au vândut imobilului căpitanului Gh.
Ursian, care în anul 1906, cere Prefecturii eliberarea acestuia. Nefiind terminată construcţia
Palatului de Justiţie, cererea n-a putut fi satisfăcută. Nemulţumită, soţia noului proprietar,
Louise cpt. Ursian, acţionează Prefectura în judecată şi câştigă procesul, determinând
evacuarea clădirii, în luna octombrie a anului următor. Î n Procesul Verbal încheiat la data de
5 noiembrie 1907 între delegatul Prefecturii, inginerul Ioan Tudor şi Louise cpt. Ursian la
predarea-primirea imobilului, se specifica faptul că .. Odată cu aceasta ...Tribunalul a început
a se muta în noul său palat la 23 octombrie, astfel că până la 26 octombrie s-au evacuat
încăperile Judecătorului de Instrucţie şi Procuror, iar parterul complet a fost evacuat Ia 30
octombrie" 27.
Paralel cu urmărirea realizării Palatului de Justiţie, Prefectura judeţului, prin
delegatul acesteia, inginerul Ioan Tudor şi arhitectul Petre Antonescu s-a preocupat şi de
celelalte probleme legate de funcţionarea acestuia - iluminatul, încălzirea şi dotarea cu
mobilier. Î n toate aceste probleme, ca şi în cazul Palatului Administrativ, arhitectul Petre
Antonescu a avut contribuţia cea mai importantă, el fiind cel care a ales furnizorii
echipamentelor pentru iluminat şi încălzit şi firmele care au executat lucrările respective şi
a executat schiţele unei mari părţi a mobilierului instalat în clădire. Î n privinţa iluminatului
s-a stabilit ca Palatul de Justiţie să fie conectat la centrala electrică a Palatului Administrativ,
urmând a se angaja o firmă pentru realizarea racordului celor două clădiri, a instalaţiei
aferente şi procurării de corpuri de iluminat.
Dacă în cazul Palatului Administrativ, Prefectura a primit mai multe oferte pentru
realizarea acestei lucrări, în cazul Palatului de Justiţie singurul ofertant a fost inginerul C.
Reschowschi, reprezentantul în Bucureşti al Fabricii Rhenane de Motoare Benz et C-ie
Manenheim Berliner Aktiengesellschaft din Germania. La data de 27 mai 1907, acesta se
oferea să execute " ,ucrările necesare pentrufurnitura şi aşezarea cab/ului de plunb şi armat în
fier de 70jm2 secţiune şi 130 Amperi ce urmează a lega uzina din Palatul Administrativ cu
..

zs Idem, f. 204.
Z6 ANS)BT, Fond Prefectura Botoşani, dosar 158/1907, f. 21.
Z7

Idem, f. 9.
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Palatul de justiţie, cu preţul de 22, 75 de fiece metru liniar"28, preţ în care erau cuprinse şi
lucrările de săpături, umpluturi, fixarea cablului într-un canal de cărămidă fără mortar şi
umplut cu nisip. Tot C. Reschowschi a făcut şi cea mai avantajoasă ofertă pentru corpurile de
iluminat - atârnători pentru încăperile de la subsol, vestibul şi aprozi, braţe pentru intrarea
la bufet, intrarea personalului şi scara secundară, plafoniere cu abajur din porţelan şi lămpi
de masă pentru judecători - în sumă totală de 3.792,50 lei, adjudecându-şi comanda
Prefecturii29•
Racordarea Palatului de Justiţie la centrala electrică de la Palatul Administrativ,
presupunea instalarea unui cablu subteran care să traverseze bulevardul, iar acest lucru nu
se putea face fără aprobarea Primăriei. Solicitarea făcută în acest sens de Prefectură a primit
aviz favorabil, autorizaţia semnată de primarul Octav Lupaşcu indicând şi traseul pe care
urmau să fie executate şanţurile pentru cablul de legătură " ...din ograda Palatului
Administrativ, pe lângă îngrădirea D-lui Meltzer şi la depărtare de 2 m de ea, mergând apoi
alăturea cu trotuarul în partea dinspre îngrăditura D-lui Meltzer, având distanţa de 4 m, 20 de
la marginea exterioară a bordurii până la marginea săpăturii dinspre grilaj, continuând până
în dreptul îngrăditurii despărţitoare de megieşi a D-lui Nicu/eseu şi la 2 m de ea, va trece
Bulevardul normal şi va intra în ograda Palatului de justiţie" (distanţa cea mai scurtă de la
stradă). Facerea şi refacerea străzii urma a fi făcută de judeţ30. Lucrarea a costat, conform
devizului înaintat Prefecturii de C. Reschowschi 9.201, 75 leP1. Instalarea şi darea în
folosinţă a sistemului de iluminat din Palatul de Justiţie s-a finalizat în toamna anului 1907,
dar decontarea lucrării a fost făcută cu mare întârziere. Edificatoare în acest sens este
adresa lui C. Reschowschi către Prefectură din data de 25 aprilie 1911 prin care, reamintind
că lucrările cu care fusese însărcinat au fost de mult terminate, solicita decontul acestora şi
restituirea garanţiei de 8% care i se reţinuseJz.
Î n privinţa sistemului de încălzire, ca şi în cazul Palatului Aministrativ, arhitectul Petre
Antonescu a optat pentru încălzirea cu aburi. Inginerul !. Colin, care realizase şi sistemul de
încălzire la Palatul Administrativ, a fost singurul care s-a oferit să realizeze această lucrare,
devizul prezentat şi acceptat de Prefectură fiind de 19.581 lei33. La data de 5 decembrie
1906, J. Colin a trimis Prefecturii proiectul de încălzire a clădirii şi instalaţia aferentă, cu
rugămintea " de a dispune de pe acum adjudecarea acestei instalaţii, spre a permite antrepre
norului să efectuieze montajul (găururea zidurilor, caisoane pentru cazane, şanţuri în ziduri,
încercări înaintea aplicării tencuielii)". Î n aceeaşi adresă, J. Colin preciza că având în vedere
faptul că tipurile de cazane din fontă cu presiune joasă şi elemente demontabile sunt foarte
complexe, nu a inclus în deviz şi cazanele, urmând să prezinte ulterior mai multe tipuri de
cazane, pe care se obliga să le achiziţioneze în limitele sumei acceptate pentru instalaţia din
Palatul de Justiţie34. Adresa lui J. Colin a fost trimisă de Prefectură arhitectului Petre
Antonescu, care o avizează favorabil iar într-o adresă de răspuns, din data de 23 decembrie
1906, recomandă încheierea imediată a contractului cu J. Colin, deoarece lucrările care fac
obiectul ofertei acestuia trebuiau sfârşite înaintea datei de 1 martie 1907, când urmau să
înceapă lucrările de tencuieliJs.
Î n urma primirii avizului favorabil din partea arhitectului, la date de 25 decembrie
1907, între Prefectura judeţului Botoşani, reprezentată de prefectul Ilie Văsescu şi inginerul
J. Colin se încheie Contractul de montare a instalaţiei de căldură în Palatul de Justiţie. Acesta
prevedea introducerea de radiatoare de tip Corona decorat, produse de fabrica Handela et.
2o

ANSJBT, Fond Prefectura Botoşani, dosar 181/1904. f. 1 .
Idem, f. 3-7.
30 Idem, f.26.
31 ldem, f. 16.
3 2 ldem f. 43.
33 ANSJBT, Fond Prefectura Botoşani, dosar 180/1904, f. 2.
34 Idem, f. 1.
35 Idem, f. 10-11.
29
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Industrie Gesellschaft din Cologne - Germania, al căror cost se ridica Ia suma de 19.561, 80
leil6. Termenul de predare a lucrării era 1 martie 1907. La data de 1 februarie 1907,
inginerul j. Calin înainta Prefecturii devizul, aprobat de Petre Antonescu, pentru instalarea a
două cazane cu aburi împreună cu anexele lor - tuburi de comunicare, reglatoare automate,
cârlige, robineţi etc. - în urnă de 9.530 lei37• Trei zile mai târziu, J. Calin solicita Prefecturii
înlocuirea radiatoarelor Corona, prea largi, cu radiatoare de tip Romanisch, mai înguste şi
mai avantajoase. Acestea urmau să fie montate în toate încăperile mari, mai puţin în WC şi
casa scărilor. Î n aceste ultime două spaţii ca şi în încăperile de Ia antresol, mansardă şi
scările de serviciu, urmau să fie montate radiatoare S.N.4 produse de Casa Gustav Kiinze din
Gopingen - Germania3B,
La data de 13 martie 1907, Prefectul Ilie Văsescu şi j. Colins semnau Contractul de
furnizare şi montare în clădirea Palatului de justiţie a două cazane de tip Kărting, cu toate
accesoriile, termenul de predare fiind stabilit la 60 de zile de la semnarea contractului. Î n ce
priveşte recepţia definitivă, aceasta urma a fi făcută odată cu cea a întregii instalaţii de
încălzire39. Î n cursul primăverii anului 1907, instalaţia de încălzire a fost montată, iar la data
cde 4 iunie s-a făcut proba cu apă rece a celor două cazane, Procesul Verbal încheiat cu
această ocazie, semnat de inginerul Ioan Tudor, J. Calin şi Umberto Poliari, şef monteur al
Casei Kărting. constatând buna funcţionare a acestora ..fără nici o scăpare sau defecţiune"40.
La data de 26 octombrie 1907 s-a făcut recepţia provizorie a instalaţiei de încălzire. Procesul
Verbal încheiat cu acest prilej, semnat de inginerul l. Tudor şi de arhitectul Petre Antonescu
consemna executare corectă a lucrării, nominalizând câteva lucruri care trebuiau remediate:
vopsirea cu negru de fum a fierăriei, izolarea ţevilor, înlocuirea sticlei plesnite de la
manometre, punerea unor rondele de tablă la ieşirea ţevilor din pereţi şi montarea sobelor
în sala Curţii cu juri, .,după facerea tribunei"41.
Recepţia definitivă a instalaţiei de încălzire s-a făcut la date de 8 iunie 1908, Procesul
Verbal încheiat la această dată şi semnat, ca şi cel de recepţie provizorie, de 1. Tudor şi Petre
Antonescu, consemnând faptul că .,instalaţia se află în cea mai bună stare, funcţionarea sa nu
a lăsat nimic de dorit în cursul anului de Întreţinere, iar micile lipsuri semnalate au fost
remediate la vreme"42. Dacă în cazul Palatului Administrativ arhitectul Petre Antonescu nu a
admis decât încălzirea cu aburi, în cazul Palatului de justiţie, a acceptat şi montarea unor
sobe cu lemne, pentru încăperile cu destinaţie specială. Cu avizul său, Ia data de 9 iunie
1908, inginerul 1. Tudor înainta Prefecturii caietul de sarcini şi devizul în sumă de 750 lei,
pentru furnizarea şi montarea a patru sobe de teracotă, a unui cazan de aramă şi a unei plite
pentru ,,încălzitul şi preparatul bucatelor În camerelor intendentului, portarului şi celor doi
aprozi "43. Sobele au fost livrate de atelierul de sobe de teracotă 1. Pollak, din strada Liceului
nr. 25 din localitate, pentru suma de 165 lei bucata, cum reiese din oferta făcută de patronul
acesteia Prefecturii, la data de 12 mai 190844•
O ultimă problemă care trebuia rezolvată pentru buna funcţionare a Palatului de
justiţie, era cea a mobilierului. Ca şi în cazul Palatului Administrativ, arhitectul Petre
Antonescu a stabilit mobilierul necesar fiecărei săli din clădire, a întocmit schiţele după care
să fie executate o parte a acestuia şi a calculat devizul estimativ al investiţiei. Î n urma rapor
tului estimativ asupra necesarului de mobilier întocmit de Petre Antonescu, la 10 martie
1907 Prefectura a făcut public devizul pentru mobilier, în sumă de 33.000 lei, avizând
36 fdem, f. 1 2.
37 ldem, f. 22.
38 Idem, f. 3 1 .
3 9 Idem, f. 20.
40 Idem, f. 67.
4 1 Idem, f. 97.
42 Idem, f. 100.
4 2 Idem, f. 86.
44 Idem, f. 90.
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firmele interesate că ofertele trebuiau prezentate până la data de 25 martie, iar termenul de
predare nu trebuia să depăşească data de 1 iulie acelaşi an45• Devizul a fost comunicat în
scris unui număr de unsprezece firme, singura care a cumpărat caietul de sarcini şi a făcut o
ofertă concretă fiind firma bucureşteană Prager & Biller, care dotase cu mobilier şi Palatul
Administrativ. Luând notă de acest fapt, la data de 4 iunie 1907, Petre Antonescu solicită
Prefecturii să se trateze cu Casa Prager & Biller, pe baza ofertei făcută de aceasta46. O
săptămână mai târziu, aceeaşi solicitare este adresată Prefecturii şi de inginerul 1. Tudor,
care sublinia faptul că mobilierul trebuie executat şi montat până la data de 1 septembrie,
când se va redeschide Tribunalul47•
Contractul pentru executarea mobilierului pentru Palatul de Justiţie, în sumă totală de
32.500 lei, după schiţele şi mostrele vizate de arhitectul Petre Antonescu şi inginerul 1.
Tudor, precum şi după instrucţiunile date în cursul execuţiei de Serviciul Tehnic al Judeţului,
a fost semnat la data de 31 iulie 1907, de către reprezentanţii firmei Prager & Biller şi de
prefectul Ioan Mavrocordat48. Conform acestuia, termenul de execuţie şi montare a
mobilierului nu trebuia să depăşească zece luni de la semnarea contractului, iar sala de
şedinţe a Tribunalului trebuia complet mobilată până la 20 decembrie. Recepţia provizorie a
mobilierului urma să se facă după completa furnizare şi predare a acestuia către Serviciul
Tehnic al judeţului, iar cea definitivă la un an de la recepţia provizorie49• Având în vedere
numărul mare de piese de mobilier care trebuiau aduse şi lucrările speciale ce trebuiau
executate (între acestea un podium pentru sala de judecată şi un grilaj pentru separarea
tribunei completului de judecată de public), Casa Prager & Biller a respectat în cea mai mare
parte prevederile contractului. Cu acceptul lui Petre Antonescu şi al Prefecturii, pentru a nu
pune în pericol inaugurarea clădirii la termenul fixat, pentru o serie de piese de mobilier s-a
apelat totuşi la meşteri din Botoşani, unul dintre aceştia, tâmplarul David Luigi primind
comanda pentru executarea rafturilor pentru arhivăso.
Recepţia provizorie a mobilierului s-a făcut la 6 aprilie 1908 în prezenţa reprezen
tanţilor Casei Prager & Biller, a şefului Serviciului Tehnic al judeţului inginerul 1. Tudor şi a
arhitectului Petre Antonescu. Procesul Verbal încheiat cu această ocazie, consemna faptul că
mobilierul a fost executat şi montat în condiţii bune, cu câteva mici erori (în loc de cinci
mese s-au executat cinci birouri, birourile magistraţilor aveau pe părţile laterale două pano
uri decorative în loc de numai unul cum fusese prevăzut, iar dulapurile pentru robe nu
fuseseră făcute din lemn de tei cum se ceruse ci din stejar), şi o nerealizare - grilajul din sala
de judecată nu fusese montat - motivată de faptul că până la acea dată nu fusese montată în
sală tribuna pentru completul de judecată51. Recepţia definitivă a mobilierului s-a făcut la
data de 20 aprilie 1909, Procesul Verbal încheiat cu această ocazie specificând că tot
mobilierul prevăzut a fi livrat de Casa Prager & Biller se află în spaţiile prevăzute din Palatul
de Justiţiesz.
După un an şi jumătate de la mutarea Tribunalului Judeţean în Palatul de Justiţie, la
data de 26 aprilie 1909, s-a făcut recepţia definitivă a clădirii, eveniment la care au
participat inginerul 1 . Tudor, arhitectul Petre Antonescu, vicepreşedintele Consiliului Jude
ţean şi antreprenorii lucrării. Procesul Verbal încheiat cu acest prilej avea următorul conţi
nut: "Subsemnaţii delegaţi de către Dl. Prefect al judeţului, constituiţi în comisiune, ne-am
întrunit astăzi, 26 aprilie 1 909 În localul Palatului de justiţie din Botoşani de unde, în faţa
domnilor antreprenori inginerii E. Gambara şi /. Vignali am luat În examinare lucrările acestei
45 ANSJBT, fond Prefectura Botoşani, dosar 182/1904, f. 4.
46 1dem, f. 6.
47 ldem, f. 18.
48 ldem, f. 30.

49 1bidem.

5o ANSJBT,

Fond Prefectura Botoşani, dosar 179/1904, f. 202.

51 ldem, dosar 1 82/1904, f. 64.
52

ldem, f. 75.
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clădiri în vederea punerii în recepţie definitivă.
Cercetând lucrarea în întregime, am constatat că pe de o parte s-au îndeplinit
specificăriie din P. V. de recepţie provizorie din 26 octombrie 1 907, iar pe de altă parte am găsit
că s-au îmbunătăţit acele lucrări menţionate antreprizei anterior a se face şi fără de care nu
era posibilă recepţionarea definitivă.
Facem însă următoarele observatii:
1} În lambriul de stejar al sălii de şedintă sunt de înlocuit trei plachete de 0,30j0,30, atinse de
cari.
2) Trei plachete crăpate de 1,60/0,30 şi una de 0,35/1,00 făcută din două bucăţi a lipite.
3) In lambriul de brad de la bufet şi Curtea cu juraţi sunt de înlocuit câteva plachete şi anume:
una la bufet de 1,60/0,80 şi două la Curtea cu juraţi de 1,60/0,30.
4) A se înlocui un geam plesnit la o fereastră ovală dinfaţada principală, în pod.
Lucrările de mai sus sunt evaluate la 871, 00 lei, sumă ce se va reţine domnilor
antreprenori.
Faţă de cele precedente declarăm recepţia definitivă " . Botoşani - 26 aprilie 190953.
Mutarea Tribunalului Judeţean în noua clădire nu a însemnat terminarea tuturor
lucrărilor care priveau elegantul edificiu. Amenajarea curţii acestuia, a trotuarelor şi
realizarea unei împrejmuiri pe măsura clădirii, s-au realizat treptat, unele în anii 1909-1910.
Astfel trotuarele şi pavajul curţii executate de Serviciul de poduri şi şosele al judeţului au
fost terminate în luna octombrie 190954, grilajul din fier forjat pe soclu de beton executat de
maistru! lăcătuş C. Ionescu, în noiembrie acelaşi an55, iar gardul de lemn din părţile laterale
şi din spatele curţii, executat de David Luigi, în aprilie 201056.
Din anul 1910, aşa cum îl redau ilustratele timpului, Palatul de Justiţie intra în rândul
celor mai frumoase clădiri ale oraşului. Realizat în stil neoromânesc, ca şi alte clădiri
proiectate de Petre Antonescu, el avea să devină un reper al Botoşanilor, o adevărată perlă a
arhitecturii româneşti, a cărei frumuseţe a fost încă odată pusă în valoare de atenta
restaurare pe care a suferit-o în ultimii ani.

5 3 ANSJBT, Fond Prefectura Botoşani, dosar 179/1904, f. 301.

S4 Idem, dosar 183/1904, f. 44.
55 Idem, f. 64.
s 6 Idem, f. 60.
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Palatul justiţiei - Botoşani

THE MONUMENTS OF BOTOŞANI - PALACE OF JUSTICE
(Abstract)

The Palace of Justice is among the representative edifices of Botoşani and was built
between 1906 and 1907, following the plans of famous architect Petre Antonescu. Our
research is concerned with the presentation of this edifice, containing data regarding the
design, the provided utilities, the furniture, the set-up of the outdoor space and the costs of
the project. The research aims at a better understanding of the cultural heritage of Botoşani
and it is part of a project devoted to the cultural history of our city.
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Dan PRODAN
BIBLIOGRAFIA SELECTIVĂ A ORIENTALISTICII-TURCOLOGIEI ROMÂNEŞTI
ÎN PERIOADA 1850-1950

Bibliografia orientalisticii-turcologiei româneşti în perioada 1850-1950, selectivă
datorită vastităţii subiectului analizat, selectivitate asupra căreia nu insist acum şi aici, din
varii şi înţelese motive, include diverse categorii de surse, grupate iniţial pe categorii de
izvoare istorice, apoi tematic pe etape ale evoluţiei fenomenului istoriografic precizat în
titlu şi pe "actorii" importanţi ai "scenei " istoriografice, veritabile studii de caz: Mihai
Eminescu, poetul-istoric; Nicolae Iorga, polihistorul-turcolog; Franz Babinger, turcologul
german cu activitate universitară didactico-formativă şi ştiinţifică-de cercetare în România,
1935-1943.
Izvoarele istorice au fost clasificate în: 1.1. Fonduri arhivistice; 1.2. Izvoare
documentare, manuscrise; 1.3. Izvoare narative-cronistice; 1.4. Izvoare memorialistice epistolare. Etapele tematice ale evoluţiei orientalisticii-turco/ogiei româneşti în perioada
1 850-1 950 avute în vedere au fost: II. Orientalism, turcologie mondială şi românească:
definirea conceptelor, evoluţia cercetărilor, orientalişti, turcologi, contribuţii (secolele XV
XX); III. Europa de Sud-Est, Peninsula Balcanică: definirea conceptelor, identitate zonală,
promovarea personalităţii geografica-istorice; V. Societatea românească în perioada 18501950: de la paşoptişti la comunişti, modernizare, europenizare, personalitate naţională,
identităţi şi manifestări istoriografice; V. Orientalistica-turcologia românească în perioada
1850-1 91 8: definirea conceptelor, evoluţia cercetărilor, orientalişti, turcologi, contribuţii,
instituţii; VI. Orientalistica-turcologia românească în perioada 1 918-1 950: definirea
conceptelor, evoluţia cercetărilor, orientalişti, turcologi, contribuţii, instituţii; VII. Mihai
Eminescu; VIII. Nicolae Iorga; IX. Franz Babinger.
După fiecare sursă bibliografică a fost notată, în paranteză rotundă, abreviarea
utilizată în viitoarea analiză a subiectului din titlu. Abrevierile periodicelor citate sunt
explicitate în: Bibliografia Istorică a României, voi. I-XIII, 1970-2010, şi în tabelul
echivalenţelor, de la sfârşitul textului acestei Bibliografii.

1. Izvoare istorice
1.1. Fonduri arhivistice
• Arhivele Nafionale ale României, Direcţia Arhivelor Istorice Centrale, Bucureşti,
fondurile:
• Ministerul Educafiei Nafiona/e, dosarele din anii 1936-1938;
• Savel Rădulescu, dosarul din anul 1935;
• Arhivele Nafionale ale României, Direcţia judeţeană laşi, fondurile:
• Universitatea din laşi, Rectoratul, dosarele din anii 1937-1948;
• Universitatea din Iaşi, Facultatea de Litere şi Filo/osofie, dosarele din anii 1935-1948;
• Arhivele Nafiona/e ale României, Direcţia Municipiului Bucureşti, fondurile:
• Universitatea din Bucureşti, Rectoratul, dosarele din anii 1935-1937; 1941-1943;
• Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere şi Filosofie, dosarele din anii 19351937; 1940-1943;
• Arhiva Ministerului Afacerilor Externe din România, Bucureşti, fondul nr. 71, Turcia,
dosarele n-le 58-66/1923-1948;
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• Arhiva de familie N. Iorga, Bucureşti, aflată în custodia d-lui Andrei Pippidi,
corespondenţă din anii 1919-1940, passim;
• Arhiva de familie Victor Papacostea, Bucureşti, aflată în custodia d-nei Cornelia
Papacostea-Danielopolu, corespondenţă din anii 1946-1948;
• Arhiva personală Dan Prodan, Botoşani, corespondenţă cu diferiţi istorici şi oameni
de cultură din anii 1989-1997;
• Biblioteca Academiei Române, fondul Corepondenţă Nicolae Iorga, dosarele /
volumele din anii 1900-1914; 1920-1938;

1.2. 1zvoare documentare, manuscrise

Anuarul Universităţii Mihăilene "Alex. /. Cuza " din Iaşi pe anul academic 1 936-1 937,
voi. XXII, publicat de dr. 1. Tănăsescu, laşi, 1938, pp. 240-241, idem, 1937-1 938, voi. XXIII,
publicat de dr. Tănăsescu, laşi, 1939, pp. 116; 150; 242-243, idem, 1938-1 939, publicat de
Mihai David, Iaşi, 1943, pp. 7; 152; 155; 161; 170; 178-179; 245-246; idem, 1 939-1 959,
redactor responsabil conf. D. Gafiţanu, Bucureşti, 1960, pp. 17; 2 1; 30; 34; 40; 42 (Anuarul
U.M. "Alex. /. Cuza');
• Arhiva Istorică a României, t.l/1-2, Il, Bucureşti, 1865 (izvoare istorice otomane
publicate de B.P. Haşdeu) (AJR);
• Cândea Virgil, "«Creşterile şi descreşterile Imperiului Otoman» de Dimitrie Cantemir.
Manuscrisul original': în voi. Dimitrie Cantemir. Dimensiuni ale universalităţii. Studii. Sinteze.
Eseuri, Chişinău, 2008, pp. 159-185 (<<Creşterile şi descreşterile Imperiului Otoman»);
• Coranul, traducere după originalul arab, însoţită de o introducere de dr. Silvestru
Octavian lsopescu, Cernăuţi, 1912, 538 p.; reeditare, Editura Eta, Cluj-Napoca, 1995, 511 p. şi
următoarele (Coranul);
• Codrescu Theodor, Uricariul cuprinzătoriu de Hrisoave, Anafore şi alte Acte, din
sutele a XIV-a, ..., a XIX-a, Tipografia "Buciumul Românesc", laşi, voi. I-XXV, 1852-1895
( Uricariul);
• Furnică D.Z., Documente privitoare la comerţul românesc, 1473-1868, Tipografia
"România Nouă", Bucureşti, 1931, pp. 3-14 (Documente);
• Gemi! Tahsin, Relaţiile Ţărilor Române cu Poarta Otomană în documente turceşti
(1 601-1 712), DGAS, Bucureşti, 1984, 532 p. + 54 fotocopii (Relaţiile 1601 -1 712);
"
• Gorovei Ştefan S., « "Şcoala nouă de istorie. Mărturii documentare (1}», în Al/AX/, t.
XXII/1, 1985, laşi, pp. 3 38-340 ("Şcoala nouă': /);
"
• Gorovei Ştefan S., Năstasă Lucian, Ţurlea Petre, « "Şcoala nouă de istorie. Mărturii
documentare (III)», în Al/AX/, t. XXIV/2, 1987, laşi, pp. 429-430 ("Şcoala nouă': III);
• Guboglu Mihail, Pa/eografta şi diplomatica turco-osmană. Studiu şi album, Editura
Academiei, Bucureşti, 1958, 351 p. + 4 planşe + index (11 p.) (Paleografta);
• Guboglu Mihail, Catalogul documentelor turceşti [aflate la DGAS şi la BAR], întocmit
de ... , voi. ! (1558-1 913}, 1960, 686 p. + 40 faţă copii; voi. II {1455-1829}, 1965, 696 p., cu 18
fotocopii, Bucureşti (Catalogul);
• Hurmuzaki Eudoxiu de, şi colaboratorii, Documente privitoare la istoria românilor,
1 1 99-1836, voi. I-XXI, cu 1-3 părţi şi 10 voi. suplimentare, total 45 de vol.(consultate cele
referitoare la secolele XIV-XIX), Bucureşti, 1876-1942 (Documente);
• Iorga Nicolae, Acte şi fragmente cu privire la istoria românilor, adunate din depozitele
de manuscrise ale Apusului, voi. !, Bucureşti, 1895, pp. 55-63 (Acte şi fragmente);
• Iorga Nicolae, "Documente noi, în cea mai mare parte româneşti, referitoare la Petru
Şchiopul şi Mihai Viteazul ", în MRMSJ, s. II, t. XX, nr. 7, 1897-1898, Bucureşti, 68 p.
("Documente no;'1;
•
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Iorga Nicolae, "Manuscripte din biblioteci străine relative la istoria românilor. Al
doilea memoriu", în AARMSI, s. II, t. XXI, nr. 2, 1899, Bucureşti, cap. I II, pp. 53-62
("Manuscripte'1;
• Iorga Nicolae, Studii şi documente cu privire la Istoria Românilor, voi. IX, Povestiri,
scrisori şi cronici, Bucureşti, 1905, cap. II-IV, pp. 39-207; XI, Cercetări şi regeste documentare,
1906, pp. 3-43, 131-178; XX, cap. II-III, 19 1 1, pp. 59-159; XXI, Documente interne,
Miscel/anea, 1911, pp. 36-60 (Studii şi documente);
• Iorga Nicolae, "Câteva manuscripte şi documente din ţară şi din străinătate relative la
istoria românilor (Il)", în AARMS/, s. II, t. XXVIII, nr. 6, 1905-1906, Bucureşti, pp. 51 1-513
("Câteva manuscripte'1;
• Lahovary G.l., "Tălmăcirea prea-înaltului hati-şerif ce s-a trimis de către Sublima
Poartă lui Grigore- Vodă Ghica la anul 1826 (sic!) după încheierea tratatului de pace de la
Akerman, în CL, anul XXI, nr. 6/1887, Bucureşti, pp. 489-508; 580-591 ("Tălmăcirea prea
inaltului hati-şerif1;
• Mana C.G., Documente din secolele XVI-lea - al XIX-/ea privitoare la familia Mano,
Bucureşti, 1907, pp. 172-173 (Documente);
• Marinescu Gh. T., Documente privitoare la Brăila, voi. 1, Brăila, 1929, XVI + 80 p.
(Documente);
• Maxim Mihai, Noi documente turceşti privind Ţările Române şi Înalta Poartă {15261 602), Edit. lstros, Brăila, 2008, 341 p. ( Noi documente turceşti, 1526-1 602);
• Mehmed Mustafa Ali, "Un document turc concernant le Kharatch de la Moldavie et de
la Valachie aux XV-XV/-e siec/es", în RESEE, V-e annee, n-os 1-2/1967, Bucarest, pp. 265-274
("Un document turc'1;
• Năstasă Lucian, "Din arhiva Universităţii Mihăilene din laşi", în Al/AX/, XXII/1, 1985,
laşi, pp. 373-374 ("Din arhiva UMf'1;
• Nistor Ion 1., "Manuscrisele orientale din Biblioteca Academiei Române, cu inventarul
lor", în AARMSI, s. III, t. XXVIII, 1946, nr. 4, Bucureşti, pp. 77-126 (inventarul întocmit de
Mihail Guboglu, pp. 93-126) - ("Manuscrisele orientale din BAR" );
• Popescu Mihail, "Catastih de toate familiile ce s-au găsit la Catagrafia în toate satele
Brăilei şi în oraşul Brăila cum mai jos se arată, 1828, Iunie ", în AnB, IV, nr. 4/1932, pp. 9-64,
Brăila ("Catastih-Catagrafia'1;
• Prodan Dan, "Anu/ 1 649 în relaţiile otomano-transilvane': în AI/X/, 37, 2000, laşi, pp.
205-2 22 ( Anu / 1 64 9 );
• Regleanu Mihai, "Zece documente turceşti din vremea lui Alexandru Ghica Vodă ", în B,
voi. II-III, 1939-1940, Bucureşti, pp. 3 19-330 ("Zece documente turceşti'1;
• Rosetti Radu, general, "Câteva scrisori şi documente turceşti privitoare la ţările
noastre ", în AARMSI, s. III, t. XXIII, 1940, nr. 2, Bucureşti, pp. 17-25 ("Câteva scrisori şi
documente turceşti'1;
Jan, "Die tiirkischen Schutzbriefe fiir Georg Il Râk6czi, Fiirsten von
• Rypka
Siebenziirgen, aus dem jahre 1 649 ", în /, XVIII. Band, 1929, Berlin und Leipzig, pp. 2 13-235
("Die tiirkischen Schutzbriefe'1;
• Siruni H.Dj., "Documente turceşti referitoare la evenimentele din 1 821-1822", în AR,
voi. IV, 1940, Bucureşti, pp. 259-263 ("Documente turceşti'1;
• Siruni
H.Dj., Domnii români la Poarta Otomană, după un manuscris turcesc
conţinând note şi însemnări despre ceremoniile şi recepţiunile din Palatul Împărătesc din
Stambul între anii 1698-1782, tradus şi adnotat de ..., Bucureşti, 1941, 124 p. + XXI planşe, în
colecţia "Studii şi Cercetări ", nr. LV, a Academiei (Domnii româm);
• Siruni H.Dj., Culegere de facsimile pentru Şcoala de Arhivistică, seria turcă, fasc. 1 (128) Bucureşti, 1943, 8 p. + 28 planşe (Culegere defacsimile);
• Siruni H.Dj., "Acte turceşti privitoare la hotarele dunărene ale Ţării Româneşti", în RA,
•

"

'
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V, nr. 1, 1942, Bucureşti, pp. 129-165 ("Acte turceşti');
• Sturza D.A., Petrescu Ghenadie, Colescu-Vartic C., Acte şi documente relative la
istoria renaşterii României, 10 voi., Bucureşti, 1889-1909 (Acte şi documente);
• Tezauru de Monumente Istorice pentru România, voi. Il, 1863, Bucureşti, (Izvoare
istorice otomane publicate de Alex. Papiu-IIarian), pp. 307-3 15; 3 18-319; 324-327; 351·354
(TMIR);
• Veliman
Valeriu, Relaţiile româna-otomane (1 711-1821). Documente turceşti,
Bucureşti, 1984, 795 p. + 30 fotocopii (Relaţiile româna-otomane / 1 711-1821);
• Veress Andrei,
Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării
Româneşti, voi. I-XI, Acte şi scrisori (1527-1 690), Bucureşti, 1929-1939 (izvoarele istorice
otomana-orientale) - (Documente);
1.3. Izvoare narative-cronistice
• Anatolien. Skizzen und Reisebriefe aus Kleinasien (1850-1859}, von A.D. Mordtmann
d. Ă. Eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von Franz Babinger, Orientalbuchhandlung
Heinz Lafaire, Hannover, 1925, XXXIV + 592 p. in-8° (Anatolien. Skizzen und Reisebriefe);
• Babinger Franz, "Ewylâ Tsche/ebi's Reisewege in Albanien ", în MSOS //.Ah. WS, XXXII I,
jahrg., 1930, Berlin, pp. 138-178 ("E. Tche/ebi's Reisewege');
• Brătescu Constantin, "Itinerariul fratelui Wilhelm de Rubruquis, din ordinul fraţilor
minorifi, în anul mântuirii 1253, în părţile răsăritene ", în AD, Il, nr. 4/192 1, Constanţa, pp.
507-535 ("Itinerariu/fratelui Wilhelm de Rubruquis');
• Brătescu Constantin, "Ibn Battutah, un călător arab prin Dobrogea în sec. XIV", în AD,
IV, nr. 2/1923, Constanţa, pp. 138-148 ("lbn Battutah ');
• Cialicoff G.l., traducător, "Din descrierea călătoriei lui Evlyâ <;elehi în Dobrogea (pe la
jumătatea secolului XVII)", în AD, Il, nr. 2/1919, Bucureşti, pp. 134-146 ("Din descrierea
călătoriei lui Evlyâ <;elebi');
• Cioran Emilia, Călătoriile Patriarhului Macarie de Antiohia în Ţările Române, 1 6531 658. Teză pentru licenţa în istorie, Bucureşti, 1900, VI + 271 p. (Călătoriile Patriarhului
Macarie);
• Conrad
jacob Hiltebrandt's dreifache schwedische Gesandtschaftsreise nach
SiebenbUrgen, der Ukraine und Constantinopol (1 656-1 658}, Mit Untersti.itzung des Kungl.
Samfund fâr utgivande av handskrifter rorande Skandinaviens historia zu Stockholm nach
der Stettiner Handschrift herausgegeben und erlautert von Franz Babinger, E.j. Brill Verlag,
Leiden, 1937, XXX + 259 p. (Con radjacob Hiltebrandt's);
• Cronica expediţie turcilor în Mareea, 1 71 5, atribuită lui Constantin Diichiti. Chronique
de l'expedition des Turcs au Mon!e, 1 715, atribuee a Constantin Diichiti, publicată de Nicolae
Iorga, Bucureşti, 1913, XIV + 228 p. (Cronica);
• Die Friihosmanischen jahrbiicher des Urudsch. Nach den Handschriften zu Oxford
und Cambridge erstmals heransgegeben und eingeleitet von Franz Babinger,
Orientbuchhandlung Heinz Lafaire, Hannover, 1925, XXIV + 140 p. in 8° Uahrbiicher des
Urudsch);
• Die Vita (Menâkibnâme) des Schejchs Bedr-ed-Dîn Mahmud, gen. Ibn Qâdî Samauna,
von Chalîl bin lsmâ'îl bin Schejch Bedr ed-Dîn Mahmud, 1 . Teil: Urtext, nach der einzig
erhaltenen Handschrift im Revolutions-Museum zu Istanbul (Sammlung Muallim Cevdet Nr.
228), herausgegeben von. Fr. Babinger, Universitatea Mihăileană din Iaşi, Publicaţiunile
Institutului de Turcologie, voi. Il, partea 1-a, Otto Harrassowitz Verlag, Leipzig, 1943, 124 p.
in-8° (Die Vita-Menâkibnâme);
• Donado da Lezze, Historia Turchesca (1300-1 514), publicată, adnotată, împreună cu
o introducere de dr. 1 . Ursu, Ediţiunea Academiei Române, Bucureşti, 1909, L + 304 p.
(Historia Turchesca);
-

http://www.cimec.ro / http://www.muzeubt.ro

166

AMS, XI, 2012, SEqiUNEA a III-a: ISTORIE MODERNĂ

• Firu N., Evlia Ce/ebi, călător turc, despre ocuparea cetă{ii Oradea de către turci.
Traducere din ungureşte, Oradea, 1939, 32 p. (Evlia Ce/ebi);
• Goldziher lgnaz, Vorlesungen uber den Islam, zweite umgearbeitete Auflage, mit
einem Bildnis des Verfassers und einem Geleitwort van C.H. Becker, herausgegeben und
eingeleitet von Franz Babinger, Cari Winter's Universitatsbuchhandlung, Heidelberg, 1925,
Xll+406 p. in-Ba (Vorlesungen);
• Golpmarh Abdiilbakt, editor, Halîl bin Ismâ'îl bin Şeyh Bedriiddîn Mahmud, Simavna
Kad/Sioglu Şeyh Bedreddîn 'in menâkibi, Istanbul, 1967, XLIV + 127p. (Şeyh Bedreddîn 'in
menâkibl);
• Hans Dernschwam's Tagebuch einer Reise nach Konstantinopel und Kleinasien
(1553/1 555), Nach der Urschrift im Fugger-Archiv, herausgegeben und erlautert von Franz
Babinger, Mit 55 Abbildungen im Text, Duncker und Humblot Verlag, Munchen und Leipzig,
1923, XXXVI + 314 p. in-8° (H. Dernschwam's Tagebuch);
• lbrahim Ali din Caffa, Tevărih-i tătăr hăn ve Dagistăn ve Mosku ve Deşt-i Kip�ak
ii/ke/erinindir (Istoriile hanului tătar şi a {inuturi/or Daghestan, Moscova şi Deşt-i Kîpceak);
Bazarcik, 1930 (Tevărih-i tătăr hăn);
• Ingigian Hugas (1758-1843), părinte, "Mărturii armeneşti despre români. Valahia şi
Moldova, eia/ete guvernate de principi străini ", prefaţă şi traducere de H.Dj. Siruni, în AARMSI,
s. III, t. IX, 1929, nr. 8, Bucureşti , extras, 62 p. ("Valahia şi Moldova'1;
• Ingigian Hugas, "Paşalâkul din Ozu. Sangeacul din Ozu sau Ociacov, unde intră şi
Tătarii din Buceac sau Vessaravia (sic!)", traducere de H.Dj. Siruni, în Ani. Revistă de Cultură
Armeană, I. voi. IV/noiembrie 1936, Bucureşti, pp. 65-69 ("Paşalâkul din Ozu'1;
• Iorga Nicolae, editor, "Cronica lui Wavrin şi românii ", în BCIR, voi. VI, Bucureşti,
1927, pp. 57-148, ("Cronica lui Wavrin'1;
• Iorga Nicolae, "Cronice/e turceşti ca izvor pentru istoria românilor ", în AARMSI, s. III,
t. IX, 1928, m. 1, Bucureşti, extras, 22 p., reeditat în Iorga Nicolae, Despre cronicari şi cronici,
ediţie îngrijită de Damaschin Mioc, EŞE, Bucureşti, 1988 (365 p.), pp. 275-290 ("Cronice/e
turceşti'1;
• Iorga Nicolae, Istoria românilor prin călători, ediţie îngrijită, indice alfabetic şi note
de Adrian Anghelescu, Editura Eminescu, Bucureşti, 1881, 701 p. (Istoria românilor prin
că/ăton);
"
• Karadja C.l., "Cronica lui jărg van Niirenberg , în voi. Omagiu lui Ioan Lupaş, la
împlinirea vârstei de 60 de ani. August 1940, Bucureşti, 1943, pp. 398-409 + 14 fotocopii
("Cronica'1;
"
• Moisil Constantin, "Spicuiri din cronicarii turci , în Revista Societăţii ((Tinerimea
Română», !V, nr. 6-7 /februarie-martie 1923, Bucureşti, pp. 195-202; IV, nr. 9-10 /mai-iunie
1923, Bucureşti, pp. 259-276 ("Spicuiri'1;
• Popescu-Ciocănel Gh., Les Voyages de Patriarche Macarie dans la Moldavie, la
Valachie, le Pays de Cosaques et a Moscou, pendant les annees 1652-1 659, texte arabe, d'apres
le manuscrit no. 6016 de la Bibliotheque Nationale de Paris, colationne avec le manuscrit no.
802-805 du British Museum de Londres. La traduction fran�ţaise du precedent manuscrit,
Paris, 1906 (Les Voyages de Patrarche Macarie);
• Popescu-Ciocănel Gh., Călătoriile patriarhului Macarie în Moldova, Va/achia, Ţara
Cazaci/ar şi Moscova, între anii 1652-1 659, în BSGR, XXIX, t.l/2. 1909, Bucureşti, pp. 33-103 şi
XXXII, t. II, 1912, pp. 3 1-95 (Călătoriile patriarhului Macarie);
• Povestea fărilor Asiei. Cosmografie veche românească, ediţie de Cătălina Velculescu şi
V. Guruianu, ilustraţii de Mihaela Dumitriu, după desene de epocă, Editura Vestala, Bucureşti,
1997, 143 p. (Povestea fărilor Asiei);
• Radu Vasile, Voyage du patriarche Ma carie d'A ntioche. Etude preliminaire. Va/eur des
manuscrits et des traductions, 1, Paris, 1927, 99 p. + IX pl. (Voyage. Etude. Valeur);
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• Radu Vasile, Voyage du patriarche Macarie d'A ntioche. Texte arabe et traduction
franr;aise par ..., Il, în Patro/ogia Orientalis, t. XXI I, fasc. 1, 1930, Paris, pp. 19-194; Il, idem loc.
Cit., t. XXIV, fasc. 4, 1933, Paris, pp. 20 1-364; IV, idem loc. Cit., t. XXVI, fasc. 5, 1949, Paris, pp.
603-720 (Voyage. Texte arabe);
• Spătarui-Milescu Nicolae, jurnal de călătorie în China, traducere, cuvânt înainte,
indicaţii bibliografice de Corneliu Bărbulescu, Editura Eminescu, Bucureşti, 1974 (337 p.),
pp. 57-58 Uurnal de călătorie);
• Trâpcea Th. N., "Din cronica rimată a lui Suzi Celebi ", în B, voi. V, 1, 1942, Bucureşti,
pp. 433-434 ("Din cronica'J;
1.4. Izvoare memorialistice - epistolare

• Călinescu, Armand, Însemnări politice, 1 91 6-1 939, ediţie îngrijită şi prefaţă de dr.
Alex. Gh. Savu, Editura Humanitas, Bucureşti, 1990, 432 p. (Însemnări politice);
• Costăchel Valeria, "N. Iorga, aşa cum /-am cunoscut", în voi. Nicolae Iorga, omul şi
opera, voi. II, coordonatori: Gh. Buzatu şi C. Gh. Marinescu, Editura "Plumb", Bacău, 1994
(295 p.), pp. 230-265 ("N. lorga'J;
• "Din viaţa şi activitatea lui Nicolae Iorga ", în RA, anul XLVIII, voi. XXXIII, nr. 3/1971,
Bucureşti, pp. 441-473 (34 de documente din perioada 1895-1939) - ("Din viaţa şi
activitatea lui N. lorga'J;
• Djuvara T.G., "Souvenirs diplomatiques. Ma mission a Constantinople (1896-1 900) ", în
Revue des Sciences Politiques, 44-e annee, tome LII, 2/ Avrii-Juin 1929, Paris, pp. 205-229,
419-442 ("Souvenirs diplomatiques... Constantinople'J;
• Djuvara T.G., Mes missions diplomatiques. Belgrade - Sofia - Constantinople - Galatz
- Bruxelles - Le Havre - Luxembourg - Athenes, 1887-1 925, Paris, Librairie Felix Alcan, 1930,
IV + 180 p. (Mes missions diplomatiques);
• Duca I.G., Portrete şi amintiri, ediţia a V-a, Editura Humanitas, Bucureşti, 1990, 157
p. (Portrete şi amintiri);
• Duca I.G., Memorii, voi. 1, 1 914, ediţie, schiţă biografică şi indice adnotat de Stelian
Neagoe, Editurile Expres-Helicon-Machiavelli, Bucureşti-Timişoara, 1992 (Memorii);
• Feneşan Cristina, "Les memoirs d'Osman Agha de Timişoara. L'identite islamique face
a l'alterite chretienne': în Etudes et documents balkaniques et mediterraneens, 26, 2003, Paris,
pp. 23-43 ("Les memoirs d'Osman Agha de Timişoara'J;
• Giurescu Constantin C., Amintiri, voi. 1, 1 905-1 938, Editura Sport-Turism, Bucureşti,
1976, 3 39 p. (Amintiri);
• Iordan lorgu, Memorii, voi. 11-111, Editura Eminescu, Bucureşti, 1977, 1981,
(Memorii);
• Iorga Nicolae, "Darda ne/ele. Amintiri istorice ", în AARMSI, s. I I, t. XXXVII, m. 14, 1915,
Bucureşti, 29 p. ("Dardanele/e'J;
• Iorga Nicolae, Memorii, voi. VII, Sinuciderea partidelor {1932-1 938}, Bucureşti, 1939
(Memorii);
• Iorga Nicolae, Orizonturile mele. O viafă de om aşa cum a fost, voi I-V, ediţie îngrijită,
note şi comentarii de Valeriu Râpeanu şi Sanda Râpeanu, Editura Minerva, Bucureşti, 1981
(O viaţă de om);
• Iorga Nicolae, Corespondenţă, voi. I II, Documente literare, Editura Minerva,
Bucureşti, 1991 (422 p.), pp. 300-301 (Corespondenţă);
• Lahovary Emanoil Alexandru, "Amintiri diplomatice. Constantinopol (1 902-1 906)", în
RFR, II, nr. 3/1935, pp. 3 18-337; 550-569; nr. 4/1935, pp. 80-103, Bucureşti ("Amintiri
diplomatice'J;
• Mangu Valeriu, De vorbă cu lorgu Iordan, Editura Eminescu, Bucureşti, 1982, pp.
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373-374 (Iorgu Iordan);
• Moisil Viorica, Un om ca oricare altul, Grigore C Moisi/, Editura Albatros, Bucureşti,
1979, pp. 298-299 (Un om, G.C. Moisil);
"
• Oprişan 1., "Nicolae Iorga - corespondenţă cu Karl Lamprecht , în Ms, XIII, nr. 3/1982,
Bucureştt pp. 72-84 (N. Iorga-K Lamprecht);
• Papacostea-Danielopolu Cornelia, "Nicoară Beldiceanu - ses etudes a Istanbul. La
correspondance adressee au Praf Victor Papacostea (14 oct 1 946 - 28 sept 1948) ", în
Romano-Turcica, 1. 2003, Edit. lsis, Istanbul, pp. 235-248 ("Nicoară Beldiceanu');
• Prodan Dan, "Franz Babinger şi Nicolae Iorga (1 920-1 938). Corespondenţă': în Al/Xl,
XXXVI, 1999, laşi, pp. 171-202 ("Franz Babinger şi Nicolae Iorga');
• Prodan Dan, "Nicoară Beldiceanu sur Franz Babinger·: în Romana-Turcica, !, 2003,
Edit. Jsis, Istanbul, pp. 249-257 ("Nicoară Beldiceanu sur Franz Babinger');
"
• Prodan Dan, "Franz Babinger În izvoare epistolare (1 920-1 991} , în AMS, III, 2004,
Botoşani, pp. 325-341 ("Franz Babinger în izvoare epistolare');
• Scrisori către Nicolae Iorga, voi. 1, (1890-1901), voi. II (1902-1912), Documente
literare, editii îngrijite de Barbu Theodorescu, Editura Minerva, Bucureşti, 1972, X + 630 p.,
1979, 648 p. (Scrisori către Nicolae Iorga);
• Şăineanu Lazăr, O carieră filologică (1885-1 900). I. Istoricul unei împămînteniri.
Memoriu autobiografic, Bucureşti, 1901, VI II + 96 p. (O carieră filoloogică);
• Şăineanu Lazăr,
Une carriere phi/ologique en Roumanie. Les peripeties d'une
naturalisation. Memoire autobiographique, Ed. Larousse, Paris, 1901, VIII + 56 p. (Une
carriere phi/ologique);
" S.A., Bucureşti, 194 7, 154 p., pp.
• Şăineanu Constantin, Amintiri, Editura "Universul
18-19, 61-62, 68-69, 152-153 (Amintin);
• Theodorescu Barbu, Scrisori către N. Iorga, voi. I {1890-1 901), Studiu şi documente,
1972, X + 630 p.; voi. II (1902-1912), Documente literare, Editura Minerva, Bucureşti, 1979,
648 p. (Scrisori către N. Iorga);
• Torouţiu I.E., Studii şi documente literare, voi. VII, Bucureşti, 1935, voi. X, Bucureşti,
1940 (Studii şi documente);
II.Orientalism, turcologie mondială şi românească: definirea conceptelor,
evoluţia cercetărilor, orientalişti, turcologi, contribuţii (secolele XV-XX)

"
• Angelescu Nadia, "Discussions sur /'objet de /'orientalisme , în SAO, VIII, 1971,
Bucarest, pp. 221-228, ("Discussions');
• Aşmarin AN., "Einiges iiber die Vergangenheit der Turkologie und iiber ihren
gegenwărtigen Zustand ", apud Theodor Menzel, Der I. Turkologische Kongress, în I, XVI. Band,
1927, Leipzig, pp. 65-67 ("Einiges');
• Berthold V. V., Istorija izucenija Vostoka o Evrope e v Rosii (Istoria studierii Orientului
în Europa şi în Rusia), ed. 1, Moskva, 1911; ed. A 11-a, Leningrad, 1925, 232 p.; ed. A III-a,
Moskva, 1937; ediţie franceză: La decouverte de /'Asie: Histoire de /'orientalisme en Europe et
en Rusie, trad. B. Nikitine, Ed. Payot, Paris, 1947 (lstorija);
• Berthold V.V., "Der heutige Stand und die năchsten Auf
gaben der geschichtlichen
Erforschung der Tiirkvolker", traducere de Paul Wittek, în ZDMG, N.F., VIII. (LXXXI II.) Band,
1929, Leipzig, pp. 12 1-142 ("Der heutige Stand');
• Bazin
Louis, "La turcologie: bilan provisoire ", în Diogene, nr. 24/1958, Edit.
Gallimard, Paris, pp. 98-130 ("La turcologie');
"
• Bazin Louis, "Mustafa Kemal Atatiirk et la turcologie fran<;:aise , în idem, Les Turks,
des Mots, des Hommes, Akademiai Kiâdo, Budapest, 1994, pp. 414-42 1 ("M.K Atatiirk');
• Braghinski
J.S., Gankovski I.V., " Vostokovedenie (Orientalistică)", în Bo/'şaia
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Sovetskaia Enţiklopedija, voi. V, Moskva, 1971, pp. 389-393 ("Vostokovedenie'1;
• Ciocoiţei M ihaela-Elena, "Nicolae Mi/eseu Spătarul - Călătoria unei stele spre Orient':
în voi. Studia Varia in Honorem Professoris Ştefan Ştefănescu Octogenarii, Bucureşti - Brăila,
2009, pp. 527-542 ("Nicolae Mi/eseu Spătaruf'1;
• Ciurtin Eugen, "L'Asie dans la vie et /'oeuvre du roumain Nicolas Mi/eseu le Spathaire
(1636-1 708) et son contexte europeen': în SA, l, 2000, Bucureşti, pp. 177-208 ("L 'Asie Nicolas Mi/eseu le Spathaire);
• Ciurtin Eugen, "Imaginea şi memoria Asiei în cultura română (1 675-1 928)"-[de la
Nicolae Spătarul "Milescu" la Mircea Eliade], în Archaeus, 3, nr. 1 / 1999, Bucureşti, pp. 213449 ("Imaginea şi memoria Asiei'1;
• Devlet Nadir, Enginun Inci, Gursoy-Naksah Emine, editors, Turkic Studies in the
World and Turkey, Istanbul, 1987, 112 p. (Turkic Studies);
• Dugat, Gustave, Histoire des orientalistes de /'Europe du XJJe au XIXe siecles, 2 voi., Ed.
Adrien Maisonneuve, Paris, 1868-1870 (Histoire des orientalistes);
• Eşanu Andrei, Eşanu Valentina, "Valori bibliofile vest-europene în activitatea şi opera
lui Nicolae Mi/eseu Spătarul': în voi. Probleme actuale de istorie naţională. Studii în onoarea
profesorului Pavel Parasea, Chişinău, 2009, pp. 61-72 ("Valori bibliofile - Nicolae Mi/eseu
Spătaruf'1;
• Eşanu Andrei, Eşanu Valentina, "Dimitrie Cantemir - istoric': în voi. Dinastia
Cantemireştilor. Secolele XVII-XVIII, Chişinău, 2008, pp. 266-296 ("Dimitrie Cantemir istoric'1;
"
• Guidi Michelangelo, "Orientalismo , în EISLA, voi. XXV, Roma, 1949, pp. 537-539
("Orienta/ismo'1;
"
• Kononov A.N., "Tiurkologhija (Turcologie) , în Sovetskaia lstoriceskaia Enţik/opedija,
voi. XIV, Moskva, 1973, coloanele 625-630, şi în Bo/'şaia Sovetskaia Enfik/opedija, voi. XXVI,
Moskva, 1977, pp. 414-415 ("Tiurkologhija'1;
• Konrad
N.l., "Vostokovedenie (Orientalistică) ", în Sovetskaia lstoriceskaia
Entiklopedija, voi. l l l, Moskva, 1963, coloanele 722 - 727 ("Vostokovedenie'1;
• Konrad
N.l., Alexeeva A.V., "Vostokovedenie (Orienta/istică)", în Sovetskaia
lstoriceskaia Enţik/opedija, voi. l l l, Moskva, 1963, coloanele 722-736 ("Vostokovedenie'1;
• Kurela Alfried, Ost und West, "Die Briicke " Verlag, Wien, 1948, 259 p. (Ost und West);
• Lemny Ştefan, Burke et une lecture d'Histoire de l'Empire Ottoman de Demetrius
"
Cantemir a Westminster Hal/: 22 avril 1 788': în voi. Dimitrie Cantemir. Fiirst der Moldau,
Gelehrter, Akteur der europiiischen Kulturgeschichte, Leipzig, 2008, pp. 198-204 G,Burke et
une Jecture d'Histoire de l'Empire Ottoman de Demetrius Cantemir'1;
• Lemny Ştefan, Cantemireştii. Aventura europeană a unei familii princiare din secolul
al XVIII-/ea, Prefaţă de Emmanuel Le Roy Ladurie, traducere de Magda Jeanrenaud, Edit.
Polirom, 2010, 326 p.( Cantemireştii);
"
• Malek Anwar Abdel, "L 'Orientalisme en crise , în Diogene, n°. 44, Hiver 1963, Ed.
Gallimard, Paris, pp. 103-140 ("L'Orientalisme'1;
"
• Menzel Theodor, "Der 1. Turkologische Kongress in Baku, 26. II. Bis 6. J/1. 1 926 , în 1,
XVI. Band, 1927, Leipzig, pp. 1-76; 169-228 ("Der 1. Turkologische Kongress'1;
• Mihail Zamfira,
"Les intellectua/s ((sans frontieres>> du XVJ/e siecle: Nicolae le
Spathaire Mi/eseu': în RESEE, 44, 2006, nr. 1-4, Bucarest, pp. 185-194 ("Nicolae le Spathaire
Milescu'1;
• Mihail Zamfira, "Nicolae Spătarul Mi/eseu şi scrierile sale': în Academica, 18, 2008, nr.
71-72, Bucureşti, pp. 48-52 ("Nicolae Spătarul Mi/eseu şi scrierile sale'1;
• Mirambel Andre, "Orientalisme d'hier et d'aujourd'hui ", în RENLJ, nr. 1/1964, Paris,
pp. 1-29 ("Orientalisme'1;
• Mohl Jules, Vingt-sept Ans d'histoire des etudes orientales: Rapports faites d la Societe
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asiatique de Paris de 1840 a 1867, 2. voi., Ed. Reinward, Paris, 1879-1880 (Vingt-sept Ans);
• Moldovanu Dragoş, Dimitrie Cantemir între Orient şi Occident, Bucureşti, Edit.
Fundaţiei Culturale Române, 1997, 198 p. (Dimitrie Cantemir între Orient şi Occident);
• Momina M. A., "«Atlas Sinensis>> i «Opisanie Kitaja>> (1 677 goda) Nikolaia Spafaria" 
(Atlasul Chinei şi Descrierea Chinei-1677 ale lui Nicolae Spătarul), în RESEE, 45, 2007, nr. 1-4,
Bucarest, pp. 261-277("<<Atlas Sinensis» i «Opisanie Kitaja» (1 677 goda) Nikolaia Spafaria ");
• Nakamura Hajime, Orient şi Occident: o istorie comparată a ideilor, traducere din
limba engleză de Dinu Luca, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997, 547 p. (Orient şi Occident);
• Prodan Dan, "Preocupations roumaines de turcologie-osmanistique (XV• - mi/ieu du
XX• siecles). Considerations generales", în AI/X/, XXXIX-XL, 2002-2003, laşi, pp. 561-593
("Preocupations roumaines") ;
"
• Rossi Etore, "Turcologia , în EISLA, voi. XXV, Roma, 1949, p. 543 ("Turcologia'1;
• Roussillon Alain, "Le debat sur l'orientalisme dans le champ intellectua/ arabe:
l'aporie des sciences socials ", în Peuples Mediteranneens / Mediterranean Peop/es, n°. 50,
janvier-mars 1990, Paris, pp. 7-40 ("Le debat sur l'orientalisme'1;
• Said Edward W., Orientalism. Western conceptions of a Orient, editia 1-a, Pantheon
Books, New York, 1978, 3 70 p.; editia a III-a, Penguin Books, London, 1995, 396 p.; ediţie
românească: Said Edward W., Orientalism. Concepţiile occidentale despre Orient, traducere de
Ana Andreescu, Doina Lică, Edit. Amarcord, Timişoara, 2001, 399 p. (Orientalism);
• Sauvaget
jean, Introduction a l'Histoire de /'Orient musulman. Elements de
bibliographie, edition refondue et completee par Claude Cahen, Paris, 1961; ed. 1-a, Paris,
1943 (Introduction);
• Schwab Raymond, La Renaissance orientale [1 765-1850}, Ed. Payot, Paris, 1950 (La
Renaissance orientale);
• Spinei Victor, Reprezentanţi de seamă ai istroriografiei şi filologiei româneşti şi
mondiale, Brăila, Edit. lstros, 1996, 415 p.(Reprezentanţi de seamă);
"
• Stan Alexandru 1., "Preotul Gheorghe, islamist transilvănean din secolul al XV-lea , în
ST, XXII, nr. 3-4/1970, Bucureşti, pp. 29 1-298 ("Preotul Gheorghe, islamist transilvănean'1;
• Ştrempel Gabriel, "Ianache Văcărescu, istoric al Imperiului Otoman ·: în MI, 36, 2002,
nr. 3, Bucureşti, pp. 47-49 ("Ianache Văcărescu, istoric al Imperiului Otoman '1;
• Thoraval,
Yves, "Orientalistică ", în idem, Dicţionar de civilizatie musulmană,
traducere, adaptare şi completări de Nadia Anghelescu, Editura Univers Enciclopedic,
Bucureşti, 1997, pp. 243-246 ("Orientalistică'1;
• Ţvircun Victor, "Dimitrie Cantemir in the History and Cu/ture ofthe Ottoman Empire':
în idem, Vitralii, Chişinău, 2006, pp. 196-213 ("Dimitrie Cantemir in the History'1;
• Ţvircun Victor, "Dimitrie Cantemir la Constantinopol. Pagini despre viaţă şi creaţie':
în voi. In Honorem Demir Dragnev. Civilizaţia medievală şi modernă în Moldova. Studii,
Chişinău, 2006, pp. 394-404 ("Dimitrie Cantemir la Constantinopof'1;
• Văcărescu Jenăchiţă, Istoria Othomanicească, ediţie de Ştrempel Gabriel, Bucureşti,
Edit. Biblioteca Bucureştilor, 2001, 2 1 6 p. (Istoria Othomanicească);
• Zamfirescu Dan, .,Nicolae Mi/eseu - călător şi scriitor·: în I dem, Istorie şi Cultură,
1 955-2003, vol. l, Edit. Raza Vânturilor, Bucureşti, 2003, pp. 540-552 (.,Nicolae Milescu'1;
III. Europa de Sud-Est, Peninsula Balcanică: definirea conceptelor, identitate
zonală, promovarea personalităţii geografica-istorice
• Berza Mihai, "Les grandes etapes de l'histoire du Sud-Est europeen·: în RESEE, 45,
2007, nr. 1-4, Bucarest, pp. 7-22 ("Les grandes etapes'1;
• Brad-Chisacof Lia, "Despre oportunitatea studiilor sud-est europene", în SECE, 6,
1996, Bucureşti, pp. 65-66 ("Despre oportunitatea studiilor sud-est europene");
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• Ciobanu Nicolae, "Delimitări conceptuale cu privire la «Orientul Apropiab> şi «Orien
tul Mijlociu»': în voi. Convergenţe istorice şi geopolitice, 2009, Iaşi, pp. 69 -77 ("Delimitări
conceptuale');
• Cioflâncă Adrian, "Cunoaşterea alterităţii ca formă de putere. Despre orientalism şi
balcanism", în Xenopoliana, 10, 2002, nr. 1-4, Iaşi, pp. 116-123 ("Despre orientalism şi
balcanism ');
• Europa de Sud-Est, în Biblioteca Bucureştilor, 7, 2004, Bucureşti (Supliment Europa
de Sud-Est);
• Freiova Diana, "Balkanskiiat Kompleks za naţionalna identişnost (etno
psiholingvistişen obzor)" -(The Balkan Complex of National Identity-The Etno-Psiholinguistic
Approach), în Studia Balkanika Bohemo-Slovaca, 6, nr. 2 1 2006, Brno-Cehia, pp. 811-822
("Balkanskiiat Kompleks');
• Gemi! Tahsin, Românii şi otomanii în secolele XIV-XVI, Editura Academiei Române,
Bucureşti, 1991, 231 p.; ediţia a 11-a, idem, Romanians and ottomans in the 14th_1 6th centuries,
Bucureşti, EE, 2009, 357 p. (Românii şi otomanii);
• Ghiţă Marian, "Ce este «Sud-Estul European»?': în Danubius, 22, 2004, Galaţi, pp. 129138("Ce este «Sud-Estul European»?');
• Iordan Constantin, "Balcanism şi europenism': în SECE, 6, 1996, Bucureşti, pp. 61-64
("Balcanism şi europenism ');
• Iorga Nicolae, Istoria Statelor Balcanice în epoca modernă, Tipografia "Neamul
Românesc", Vălenii de Munte, 1913, IV + 413 p.; traducere în franceză: Hi5toire des Etats
balcaniques a /'epoque moderne, Editura C. Sfetea, Bucarest, 1914, 496 p.; Histoire des Etats
balcaniques jusqu'a 1 924, Paris, Ed. J. Gamber, 1925, 575 p. (Istoria Statelor Balcanice/
Histoire des Etats balcaniques);
• Iorga Nicolae, Les Causes des la catastrophe de l'Empire Ottoman, conference faite la
11 novembre 1913 a Belgrade, Vălenii de Munte, 1913, 20 p. ("Les Causes');
• Iorga Nicolae, "Cauzele catastrofei Imperiului Otoman ", în ziarul Minerva, nr. 338339, 4-5 decembrie 1913, Bucureşti ("Cauzele');
• Iorga Nicolae, "Orsakerna tii/ det Ottomanska Rikets Uttrăngande ur Europea ", în
Svensk Tidskrift Sărtryck, 1913, Stockholm, pp. 253-262 ("Orsakerna');
• Iorga Nicolae, "Auf- und Niedergang des tiirkischen Herrschaftsgebiets in Europa ",
extras din revista Globus, nr. LIX, 1913, Gotha, 4 p. + 1 h. ("Auf- und Niedergang');
• Iorga Nicolae, Ce înseamnă popoare balcanice, conferinţă ţinută la Ateneul Român în
ziua de 13 decembrie 1915, Vălenii de Munte, 1916, 48 p. (Popoare balcanice);
• Iorga Nicolae, Osmanll Tarihi (Istoria otomană), V-nci Cilt (1774-1912), yeviren: B.S.
Baykal, G.M.G.T.A.O., Ankara, 1948, XVI + 690 p. (0. T.);
• Michelson Paul E., "South-East European Studies in Romania. 1 913-1 938- 1 963-2003':
în RESEE, 41, 2003, nr. 1-4, Bucarest, pp. 7-19 ("South-East European Studies in Romania');
• Mishkova Diana, "Europe in the Nineteenth Century Balkans: a Case-Study in the
Cultural Transfer of Concept': în RESEE, 42, nr. 1-4 1 2004, Bucarest, pp. 183-200 ("Europe in
the Nineteenth Century Balkans');
• Mitu Sorin, Europa Centrală, Răsăritul, Balcanii: geografii simbolice comparate, Cluj
Napoca, Edit. International Book Access, 2007, 199 p. (Europa Centrală, Răsăritul, Balcanii);
• Munshi Kiki Skagen, "Occident not Orient. Visual Perceptions of Romania in
Nineteenth Century Europe" , în voi. Imaginând istorii, Bucureşti, 2006, pp. 275-288
("Occident not Orient');
• Muthu Mircea, Balcanismul literar românesc, Edit. Dacia, Cluj-Napoca, voi. 1, Etapele
istorice ale conceptului, 2002, 288 p.; voi. II, Permanenţe literare, 2002, 1 88 p.; voi. III,
Balcanitate şi Balcanism, 2002, 188 p. (Balcanismul literar românesc);
• Olteanu Antoaneta, Homo Balcanicus. Trăsături ale mentalităţii balcanice, Clujhttp://www.cimec.ro / http://www.muzeubt.ro
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Napoca, Edit. Paideea, 2004, 158 p. (Homo Balcanicus);
• Olteanu Antoaneta, "La mentalite balkanique: une mentalite europeenne?': în voi.
East-Central Europe and the Creat Powers Politics, laşi, 2004, pp. 277-289 ("La mentalite
ba/kanique'];
• Papacostea Victor, "La Peninsule Balkanique et le probleme des etudes comparees" , în
SECE, 6, 1996, Bucureşti, pp. 133-138 ("La Peninsule Balkanique'1;
• Papacostea-Danielopolu Cornelia, "Studiile sud-est europene': în SECE, 6, 1996,
Bucureşti, pp. 31-34 ("Studiile sud-est europene'1;
• Păun Radu G., "De ce Sud-Estul Europei?': în SECE, 6, 1996, Bucureşti, pp. 43-50 ("De
ce Sud-Estul Europei?'1;
• Pippidi Andrei, "Din istoria studiilor sud-est europene în România': în SECE, 9, 1998,
Bucureşti, pp. 7-14 ("Din istoria studiilor sud-est europene'1;
• Pippidi Andrei, Byzantins, ottomans, roumains. Le sud-est europeen entre /'heritage
imperial et les influences occidentales, Paris, Honon� Champion E diteur, 2006, 380 p.
(Byzantins, ottomans, roumains);
• Prevelakis Georgios, Balcanii. Cultură şi geopolitică, Traducere, note şi postfaţă:
Nicolae-Şerban Tanaşoca, Edit. Corint, Bucureşti, 2001, 207 p. (Balcanii);
• Siupiur Elena, "Les etudes du Sud-Est europeen en Roumanie': în RESEE, 44, nr. 1-4 1
2006, Bucarest, pp. 25-33 ("Les etudes du Sud-Est europeen'J;
• Sluşanschi
Dan, "Sud-Estul Europei în contextul european ", în SECE, 6, 1996,
Bucureşti, pp. 35-36 ("Sud-Estul Europei'1;
• Stahl Henri H., "L'Europe du Sud-Est. Aires cu/ture/les, facteurs structurants (XIXe et
Xxe siecles)': în RESEE, 43, nr. 1-4 1 2005, Bucarest, pp. 5-23 ("L'Europe du Sud-Est'];
• Tanaşoca Nicolae-Serban, "Sensul şi rostul studiilor sud-est europene azi': în SECE, 6,
1996, Bucureşti, pp. 27-30 ("Sensul şi rostul studiilor sud-est europene azi'1;
"
• Theodorescu Răzvan, "Europe de /'Est - Europe de /'Ouest: la diversite d'une identite ,
în voi. South East Europe - The Ambiguosus Definitions of a Space, Bucharest, 2002, pp. 25-46
("Europe de /'Est - Europe de /'Ouest'1;
• Theodorescu Răzvan, Specificul politic şi cultural al Europei de Sud-Est, Bucureşti,
Edit. FRM, 2003, 184 p. (Specificul Europei de Sud-Est);
"
• Theodorescu Răzvan, "România-punte între Orient şi Occident , în voi. 2000 de ani de
relaţii intereuropene Orient- Occident, Bucureşti, 2004, pp. 99-109; în limba engleză, pp. 401413 ("România-punte între Orient şi Occident'1;
• Theodorescu
Răzvan, "Europa de Sud-Est şi Europa Centrală. Două concepte
geopolitice în istoriografia ultimelor două secole': în Historia, 8, 2008, nr. 84, Bucureşti, pp.
54-57 ("Europa de Sud-Est şi Europa Centrală'1;
• Todorova Maria, "The Balkans: from Discovery to lnvention ", în SECE, 6, 1996,
Bucureşti, pp. 91-110 ("The Balkans'1;
• Todorova Maria, Balcanii şi Balcanismul, traducere din limba engleză de Mihaela
Constantinescu şi Sofia Oprescu, Edit. Humanitas, Bucureşti, 2000, 399 p. (Balcanii şi
Balcanismul);
• Turda Marius, "National historiographies in the Ba/kans, 1 830-1 989': în voi. The
contested nation: ethnicity, c/ass, religion and gender in national histories, Basingstoke, 2008,
pp. 463-489 ("National historiographies in the Balkans'J;
• Vintilă-Ghitulescu Constanţa, "«La mode vient de Constantinople>>. Les boyards
roumains entre Orfent et Occident (XVI/le siecle)", în Etudes Balkaniques. Cahiers "Pierre
Belon ': Paris, 2009, nr. 16, pp. 109-126 ("«La mode vient de Constantinople»'];
• Vitcu Dumitru, "Naţionalism şi modernizare în secolul XIX românesc·: în CCS, 13,
2007, Suceava, pp. 277-282 ("Naţionalism şi modernizare'];
• Wolff Larry, Inventarea Europei de Est Harta Civilizaţiei în Epoca Luminilor,
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traducere din engleză de Bianca Rizzoli, Edit. Humanitas, Bucureşti, 2000, 542 p. (Inventarea
Europei de Est);
"
• Zamfirescu Elena, "The Balkans: Central Europe's Southern Zone , în SECE, 6, 1996,
Bucureşti, pp. 1 1 1-120 ("The Balkans'1;
• Zbuchea Gheorghe, "Lumea balcanică în opera lui Nicolae Iorga': în voi. Permanenţa
lui Nicolae Iorga, Bucureşti, 2006, pp. 152-165 ( "Lumea balcanică în opera lui N. lorga'1;
• Zub Alexandru, "Entre Est et Ouest: un probleme d'histoire cu/ture/le': în voi. Ethnic
and Cultural Exchanges North and West of the Black Sea [rom the Ottoman Conquest to the
Present, laşi, 2005, pp. 11-19 ( ''Entre Est et Ouest'1;
IV. Societatea românească în perioada 1850-1950: de la paşoptişti la comunişti,
modernizare, europenizare, personalitate naţională, identităţi şi manifestări
istoriografice
• Alexandrescu Raluca, "La modernization roumaine entre les avatars du 1848 et les
influences de la democratie occidentale au X/Xeme siecle ", în voi. Liberalismul românesc şi
valenţele sale europene, laşi, 2010, pp. 19-29 ( "La modernization roumaine'1;
• Alexandrescu Raluca, "Les malaises de la modernization roumaine. Le moment 1848
et la democratie': în SUBBP, 6, nr. 4 / 2006, Cluj-Napoca, pp. 867-883 ("Le moment 1848 et la
democratie'1;
• Apostu Gabriela, Croitoru Costin, "Iniţiative de încurajare a istoriografiei româneşti
reflectate În presa de la mijlocul secolului al X/X-lea': în Danubius, 23, 2005, Galaţi, pp. 81-93
("Iniţiative de încurajare a istoriografiei româneşt;'1;
• Bercu Oleg, "Viaţa cotidiană în societatea găgăuză (înainte şi după al doilea război
mondial)", în voi. Pro Basarabia- repere istorice şi naţionale, laşi, 2007, pp. 189 - 201 ("Viaţa
cotidiană În societatea găgăuză'1;
• Berindei Dan, "Moştenirea lui 1848': în MI, 41, 2008, nr. 6, Bucureşti, pp. 5-9
("Moştenirea lui 1848");
• Bodea-Călin Cornelia, "Imaginea turcilor în poezia populară narativă': în AIEF, 7,
1996, Bucureşti, pp. 155-174 ("Imaginea turcilor'1;
• Bodea-Călin Cornelia, Românii şi otomanii În folclorul românesc, Bucureşti, Edit.
Kriterion, 1998, 249 p. (Românii şi otomani!);
• Ciachir
Nicolae, România în sud-estul Europei (1848-1886), Editura Politică,
Bucureşti, 1968, 237 p. (România);
"
• Ciachir Nicolae, " România şi ţările balcanice în perioada 1878-1 900 , în Rdl, XXX I II,
nr. 2/1980, Bucureşti, pp. 327-352 ("România şi făriie balcanice 1878-1 900'1;
"
• Ciachir Nicolae, "Rolul României în sud-estul Europei în anii 1 900-1 912 , în Muzeul
Naţional, VI, 1982, Bucureşti, pp. 303-309 ("Rolul României 1900-1 912 " );
• Ciachir Nicolae, Istoria popoarelor din sud-estul Europei în epoca modernă (1 7891 923), EŞE, Bucureşti, 1987 (405 p.), pp. 193-371 (Istoria popoarelor 1 789-1 923);
"
• *** "Celălalt autentic . Lumea românească în literatura de călătorie (1800 - 1850),
coordinator Irina Gavrilă, Bucureşti, Oscar Print, 2010, 246 p. ("Celălalt autentic'1;
• Djuvara Neagu, Între Orient şi Occident. Ţările Române la începutul epocii moderne
(1800-1848), traducere de Maria Carpov, Edit. Humanitas, Bucureşti, 398 p. (Între Orient şi
Occident);
• Ekrem M.A., Relaţiile româno-turce între cele două războaie mondiale (1 918-1 944),
Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1993, 152 p. (Relaţiile româno-turce 1918-1 944);
• Ekrem
M.A., "Relaţiile româno-turce {1928-1 934)", în Rdl, XXXIV, nr. 5/1981,
Bucureşti, pp. 883-898 ("Relaţiile româno-turce 1 928-1 934'1;
• Felea Alina, "Străinul {Imaginea turcului în Ţara Moldovei până la mijlocul secolului
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XVIII) ': în voi. In honorem Demir Dragnev. Civilizaţia medievală şi modernă În Moldova. Studii,
coordonator: Zabolotnaia Lilia, 2006, Chişinău, Edit. Civitas, pp. 342-356 ( "Străinul
(Imaginea turcului În Ţara Moldovei) ');
• Iane Daniela, "Reprezentări ale turcului În memoriile şi corespondenţa din perioada
postpaşoptistă': în Transilvanica, 2, 1999, nr. 1, Sibiu, pp. 106-117;
• Iorga Nicolae, România, vecinii săi şi chestiunea Orientului, Vălenii de Munte, 1912, V
+ 254 p. (România ... şi chestiunea Orientului) ;
• Iorga Nicolae, Quelques mots sur les relations entre les Roumains et le peuple turc.

Conference faite aux hotes universitaires turcs a l'Universite de Bucarest, le 6/19 mai 1914,
Bucarest, 1914, 24 p. (Quelques mots);
• Ionescu Mihail, România orientală, 1 60 de ani (1848 - 2009), Bucureşti, Editura
Militară, 2009, 302 p. (România orientală - 1 848 - 2009);
• Mehmed Mustafa Ali, Istoria turcilor, EŞE, Bucureşti, 1976, 447 p. (Istoria turcilor);
• Neagoe Claudiu, "Influenţe orientale În civilizaţia românească (secolele XVI - XVIII)':
în BŞSIP-FŞSU, 7, 2008, Piteşti, 44-72 ( "Influenţe orientale În civilizaţia românească');
• Niculescu Adrian, "Revoluţia de la 1 848 - confirmare a modernizării româneşti şi
treptele parcurse': în VR, 105, 2009, nr. 6-7, nr. 8-9, Bucureşti ("Revoluţia de la 1 848');
• Platon Gheorghe, "Locul Revoluţiei de la 1 848 În istoria naţională şi Însemnătatea ei':
în Academia Română, Istoria Românilor, voi. VII, tom 1, Constituirea României Moderne
(1821-1878), coordinator: acad. Dan Berindei, Edit. Enciclopedică, Bucureşti, 2003, pp. 3 1 1315 ( "Locul Revoluţiei de la 1 848');
• Popa Mircea N., "Quelques aspects des relations roumaino-turques pendant /'Entre
Deux-Guerres mondiale", în RRH, XX, nr. 4/1981, Bucarest, pp. 753-760 ("Que/ques aspects');
• Stan Apostol, "Naţionalitate şi naţionalism la români ca moştenire a epocii revoluţiei
de la 1 848", în voi. Minorităţile entice În România În secolul al XIX-/ea, Bucureşti, 2010, pp.
69-76 ("Naţionalitate şi naţionalism la români');
• Suciu Emil, Cuvinte româneşti de origine turcă, Edit. Academiei Române, Bucureşti,
2006, 280 p. (Cuvinte româneşti de origine turcă);
• Suciu Emil, Influenţa turcă asupra limbii române, voi. 1 (Studiu monografie), 2009,
726 p.; voi. II (Dicţionarul cuvintelor româneşti de origine turcă), 2010, 913 p., Edit.
Academiei Române, Bucureşti (Influenţa turcă asupra limbii române);
V. Orientalistica-turcologia românească în perioada 1850-1918: definirea con
ceptelor, evoluţia cercetărilor, orientalişti, turcologi, contribuţii, instituţii, turci,
tătari, găgăuzi în România

• Abdurrahman Mustafa H., Dictionar român-turc, Bucureşti, 1913, 1 1 p. (Dictionar
român-turc);

• Aguletti Th. Avr., Asupra însemnătă[ii studiilor orientale. Cu privire specială la
Bucureşti, 1897, 40 p. (Asupra însemnătă[ii studiilor orientale);
• Aguletti Th. Avr., "Românii şi studiile orientale", în revista România jună, 1900,
Bucureşti ("Românii şi studiile orientale');
• Aguletti Th. Avr., Considera[iuni generale istorico-linguistice asupra limbilor arabă,
persană şi turcă, Bucureşti, 1901, 22 p. (Consideratiuni generale) ;
• Alexandrescu-Dersca Bulgaru M.M., "Les Etudes islamiques en Roumaine", în REI,
XXXV II-e annee, nr. 2/1969, Paris, pp. 35 1-361 (Les Etudes islamiques);
• Anton Pann între spiritual balcanic şi mirajul Europei. Pagini de critică şi istorie lite
rară, evocări, amintiri, eseuri şi versuri dedicate vieţii şi activităţii literare şi muzicale ale lui
Anton Pann, antologie şi cronologie bio-bibliografică alcătuită în anul 2004, la 150 de ani de
la moartea scriitorului, de Constantin Mohanu, Bucureşti, Edit. Ager, 2005, 336 p. (Anton Pann);
români,
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Balş Gheorghe, "Bogdan-Serai", în BCMI, XI, 1916, Bucureşti, 11 p. in-4" ("Bogdan

Serai'1;

Bariţiu G., "Cuvinte turceşti în limba daca-românească ", în revista Transilvania, VI, nr.
3/1 Februarie 1873, Braşov, pp. 2 1-24 (57-59) - ("Cuvinte turceşt(1;
• Baştureanu George, Cifrele arabe. Istoricul şi originea lor. Teoria formaJiunei cifrelor.
Cifrele sub imprimerie, Bucureşti, 1901, 30 p. (Cifrele arabe);
• Brăiescu de la Scurta Alexandru, "Fanteziile uralo-a/taice ale d-lui Lazăr Şăineanu':
în Arhiva Societăţii Ştiinţifice şi Literare din laşi, XI, 1900, laşi, pp. 363-369 ( "Fanteziile ura/o
•

a/taice'1;
• Berindei Dan, "Locul lui B. P. Haşdeu În istoriografia română': în Academica, 17,
2007, nr. 66-67, Bucureşti, pp. 15-16 ("8. P. Haşdeu'1;
• Berindei Dan, "Istoriografia în perioada 1821 -1848': în Academia Română, Istoria
Românilor, voi. VII, tom 1, Constituirea României Moderne (1 821-1878), coordinator: acad.
Dan Berindei, Edit. Enciclopedică, Bucureşti, 2003, pp. 345-356 ( "Istoriografia în perioada

1821 -1848'1 ;

Berindei Dan, "Istoriografia în perioada 1848-1878': în Academia Română, Istoria
voi. VII, tom 1, Constituirea României Moderne {1 821-1878}, coordinator: acad.
Dan Berindei, Edit. Enciclopedică, Bucureşti, 2003, pp. 83 1-839 ( "Istoriografia în perioada
•

Românilor,

1848-1878'1;
• Bogdan Ioan, "Istoriografia română şi problemele ei actuale", în Academia Română.
Discursuri de recep[iune, t. XXVII, 1905, Bucureşti, pp. 3-28 ("Istoriografia română'1;
• Boia Lucian, Evo/uJia istoriografiei române, partea 1 (De la origini până la începutul
secolului al XX-lea), 1975, 195 p.; partea a Il-a (Secolul al XX-lea), 1976, 377 p., Tipografia
Universităţii din Bucureşti (Evo/uJia istoriografiei române);
• Cihac Al., Dictionnaire d'etymologie Daco-Romaine, voi. Il, Elements slaves, magyars,
turcso-greco-moderne et a/banais, Frankfort am Mein, 1879, pp. 541-631 (Dictionnaire, Il);
• Constantinescu N.A., Începuturile şi stabilirea suzeranităJii turceşti în Moldova,
Bucureşti, 1914, 1 14 p. (Începuturile);
• Constante C.S., Vocabular româno-bulgaro-turc, Bucureşti, 1916, 16 p. (Vocabular);
• Cotula
Adam V., Gramatica limbei otomane, Constantinopol, 1905, 238 p.
(Gramatica);
• Djuvara T.G., Cen ts projets de partage de la Turquie (1281 -1 913), Paris, Libraire Felix
Alcan, 1914, X + 648 p. + 18 gărti (Cents projets);
• Ekrem Mehmed Ali, Romen kaynak ve eserlerinde Tiirk tarihi (Istoria otomană în
contribuţii istoriografice şi izvoare istorice româneşti), Ankara, Tiirk Tarih Kurumu Bas1mevi,
1993, 227 p. (Tiirk tariht);
• Erbiceanu Constantin, Biografiile marilor dragomani greci din Imperiul Otoman
{1 661 -1821), Bucureşti, 1898, 1 10 p. (traducerea ediţiei originale în limba greacă, elaborată
de Epaminodas 1. Stamatiades, Atena, 1865) - (Biografiile);
• Felezeu Călin, "Românii şi otomanii În epoca romantismului. Schiţă imagologică': în
voi. Biserică, societate, identitate. In Honorem Nicolae Bocşan, Cluj-Napoca, 2007, pp. 531538 ( "Românii şi otoman ii în epoca romantismului'1;
• Felezeu Călin, "Societatea otomană în istoriografia românească a secolelor al XVII-lea
şi al XVIII-/ea ", în CLSO, nr. 1, 1989, Bucureşti, pp. 165-179 ("Societatea otomană în
istoriografia românească'1;
• Felezeu Călin, "Imaginea societă(ii otomane în istoriografia românească a secolelor al
XV-lea - al XIX-lea ", în voi. Cultură şi societate în epoca modernă, îngrijit de Nicolae Bocşan,

Nicolae Edroin, Aurel Răduţin, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1990 (304 p.), pp. 159-167; în voi.
voi. 2, 1998, Cluj-Napoca, pp.64-73 ( "Imaginea

Identitate şi a/teritate. Studii de imagologie,
societăţii otomane'1;
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• Felezeu Călin, "Imaginea Imperiului Otoman in cronisitica moldoveană a secolului al
XVI-/ea ", în revista Tribuna, s.n., IV, nr. 23 (2032) 1 1-17 iunie 1992, Cluj-Napoca, p. 8
("Imaginea Imperiului Otoman 'J;
• Ioan C. Filitti, omul prin operă, ediţie de Georgeta Filitti, Bucureşti, Edit. Pegasus
Press, 2004, 396 p.(loan C. Filittl);
• Filitti Georges, La Proprifite fonciere dans la Dobrogea d'apres les lois ottomanes,
Bucarest, 1881, 47 p. (La Proprietefonciere);
• Filitti Ioan C., Râie diplomatique des Phanariotes, de 1 700 a 1 821, Paris, 1901, XXVIII
+ 221 p. (Râie diplomatique des Phanariotes);
• Filitti Ioan C., "România fafă de capitulafiile Turciei", în AARMSI, s. Il, t. XXXVIII, 1915,
m. 7, Bucureşti, extras, 63 p., reeditat în idem, Opere alese, cuvânt înainte, text stabilit,

bibliografie, tabel cronologic şi note de Georgeta Penelea, Editura Eminescu, Bucureşti,
1985, pp. 3-59 ("România faţă de capitulaţiile Turciei'J;
• Feneşan Cristina, "Graniţa otomană în cronica lui Ali din Timişoara [secolul al XVIII
lea) ': în SM/M, 19, 2001, Bucureşti, pp. 235-250 ( "Graniţa otomană'1;
• Feneşan Cristina, "Quelques remarques sur /'historiographie ottomane de /'eyalet de
Timişoara·: în RESEE, 39, 2001, nr. 1-4, Bucarest, pp. 75-87("Que/ques remarques'1;
• Gaster Moses, "Câteva rectificări la etimologiile grece, turce şi maghiare ale lui
Răssler·: în Columna lui Traian, 1876, Bucureşti, pp. 521-524 ("Câteva rectificări'1;
• Gemi! Tahsin, "Asociaţia din România a <1unilor Turci» ", în Al/AX/, t. VII, 1970, laşi,
pp. 173-195 (- cu o bibliografie selectivă despre junii Turc!) - ("Asociafia din România'1;
• Georgescu Ştefan, "Găgăuzii şi originea lor", în VR, VIII, voi. XXIX, nr. 6/Iunie 19 13,
laşi, pp. 366-377 ("Găgăuzii şi originea /or'1;
• Gheorghe! Ilie, "Cercetări privitoare la nomenclatura comanilor", părţile 1-11, în
revista Tinerimea Română, Bucureşti, 1899, pp. 263-264; 1900, pp. 387-388; III-IV, în revista
Arhiva, Iaşi, 1905, pp. 357-359; 1910, pp. 124-126; V-VI-VII, în RIAF, XVI, 1915-1922,
Bucureşti, pp. 187-194 ("Cercetări'1;
• Gheorghe! Ilie, "Zur Nachricht des Raschîd ad-Dîn Fadlallâh iiber «Bazaranbam» und
«Cara Gulag» ". Ein Beitrag zur walachischen Geschichte des 13. jahrhunderts,
Sonderabdruck, Hermannstadt, 1912, 14 p. ("Zur Nachricht'J;
• Giurescu Constantin, Capitulaţiile Moldovei cu Poarta Otomană. Studiu istoric,
Bucureşti, 1908, 65 p.; reeditat în idem, Studii de istorie, antologie, îngrijire de ediţie şi
introducere de Oi nu C. Giurescu, Editura Eminescu, Bucureşti, 1993, pp. 4 71-504
(Capitulaţiile Moldovei cu Poarta Otomană);
• Grancea Mihaela, "Ţarigradul în imaginarul popular românesc", în IA, 6, 1998, nr. 6162, Cluj-Napoca, pp. 977-982 ( "Ţarigradu/'1;
• Guboglu Mihail, "Orienta/istica română", în SAI, I, 1956, Bucureşti, pp. 3 14-350
("Orienta/istica română'J;
• Guboglu Mihail, "Contributions roumaines aux etudes orientales", în AO, XXIV, nr.
3/1956, Praga, pp. 454-475 ("Contributions roumaines'1;
• Guboglu Mihail, "Romanya Tiirkolojisi ve Romen Dilinde Tiirk Săzleri hakkmda Baz1
Araşt1rmalar. Memleketimizde Tiirk Dilinin ăgrenilmesi" - [Unele cercetări referitoare la
turco/ogia românească şi la cuvintele turceşti în limba română. Studiul limbii turce în fara
noastră), în voi. XI. Tiirk Dil Kurultaymda Okunan Bilimsel Bildirillerden Aynbas1m, 1968,
T.T.K.B., Istanbul, pp. 265-272 ("Romanya Tiirkolojisi'J;
• Halevy Mayer A., "Notes bio-bibliographiques concernant l'histoire des etudes
orientales en Roumanie", în SAO, I I, 1959, Bucarest, 1960, pp. 1 13-125 ("Notes bio
bibliographiques'1;
• Haşdeu B.P., "Originile Craiovei, 1230-1400", în voi. 0/tenesce/e, Editura Librăriei S.
Samitca, Craiova, 1884 (155 p.), pp. 5 1-104 ("Originile Craiovei'1;
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Haşdeu B.P., Sur les e/ements turcs dans la langue roumaine. Notice lue au VW
Congres des Orientalistes a Vienne, le 2 octobre 1886, Bucarest, 1886, 21 p. (Sur les e/ements
•

turcs);

•

Haşdeu 8. P., Les elements turcs dans la langue roumaine Bucarest, 1886 (Les
,

e/ements turcs);
• Heliade Rădulescu Ioan, Vocabular de vorbe streine în limba română, adică slavone,
ungureşti, turceşti, nemţeşti, greceşti etc., Bucureşti, 1847 ( Vocabular de vorbe streine În
limba română);
• Ionescu Elena-Natalia, "The lmage of the Turk trough the Translations made into
Romanian. Taking a Chance': în RESEE, 36, 1998, nr. 1-4, pp. 23 1-235 ( "The lmage of the
Turk'1;
• lnauguration de /'Institut. Discours du professeur N. Iorga (le 24 janvier n. st.), în
BlEESO, !••• annee, n°. 2/1914, Bucarest, pp. 42-46 (Jnauguration de /'Jnstitut);
• lspirescu P., Polyzu G., Elemente turceşti în limba română, Bucureşti, 1885 (Elemente
turceşti în limba română) ;
• Izzet Ali Cadir, Dialog româna-turc, Bucureşti, 1897 (Dialog româna-turc);
• Lobel
Theophil, dr., Elemente turceşti, arăbeşti şi persane în limba romana,
Constantinopole-Lipsca, 1894, XXIV + 104 p. (Elemente turceşti, arăbeşti şi persane în limba
română);
• Lobel Theophil, dr., "Contribuţiuni la stabilirea originii orientale a unor cuvinte
româneşti. Observaţiuni relative la opera "Influenţa orientală asupra limbei şi culturii română "
de Lazâr Şăineanu ", în AARMSL, s. II, t. XXX, m. 3, Bucureşti, 1908, extras, 40 p.
("Contribuţiuni la stabilirea originii orientale a unor cuvin te româneşti'1;
• Luscov Ştefan, Vocabular în limbile română, franceză, germanâ, turcă, greacă şi
bulgară, Bucureşti, 1913, 32 p.; ediţia a 11-a, 1915 ( Vocabular);
• Macrea D., "Lazăr Şâineanu ", în idem, Contribuţii la istoria lingvisticii şi filologiei
româneşti, EŞE, Bucureşti, 1978 (456 p.), pp. 162-183 ("Lazăr Şăineanu'1;
• Matei Ion, "Notes concernant /'enseignement des langues orientales dans les Pays
Roumaines ", în SAO, V-VI, 1967, Bucarest, 1968, pp. 93-116 ("Notes'1;
• Matei Ion, "Contributions aux debuts des etudes de turcologie en Roumanie, XVI•
XVJJJ• siecles ", în RESEE, XXVI• annee, no. 2/1988, Bucarest, pp. 99-111 ("Contributions aux
debuts'1;
• Moisil Constantin, Monede şi podoabe de la sfârşitul veacului al XV-lea {Tezaurul de
"
la Tifeşti, jud. Putna) ': în Buletinul Societăţii de Numismatică din România (BSNR), 13, 1916,

nr. 27, Bucureşti, pp. 3-16;
• Năstasă Lucian, Generaţie şi schimbare În istoriografia română. Sfîrşitul secolului XIX
şi începutul secolului XX, Cluj Napoca, Presa Universitară Clujeană, 1999, 150 p. (Generaţie şi
schimbare În istoriografia română);
• Neaga Nicolae, "Un orientalist român: S. O. lsopescu {1878-1 922)", în MMS, XXXIII, nr.
5-6-7 /mai-iunie-iulie 1957, laşi, pp. 468-4 72 ("5.0. Isopescu'1;
• Negoiţă Atanasie, "50 de ani de la moartea lui Silvestru Octavian lsopescu, traducător
din siriacă ", în GB, XXXI, nr. 9-10/septembrie-octombrie 1972, Bucureşti, pp. 1036-1041 ("S.
O. Isopescu '1;
• Pann Anton, Dialog în trei limbi, rusesce, românesce şi turceşce. Fie care întocmită în
vorbire după idiotismul ei. Acum intîiu cules din deosebite dialoguri ruseşci, tipărite în Moscva,
Bucureşci, în tipografia lui Anton Pann, 1848, 100 p. (Dialog în trei limbi, rusesce, românesce
şi turceşce);
• Pann Anton, Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea, culese şi versificate de ... , Bucureşti,
1853 (Nastratin Hogea);
• Pann Anton, Proverburi sau Povestea Vorbei, culese de ... , Bucureşti, 1853, 168 p.,

http://www.cimec.ro / http://www.muzeubt.ro

178

AMS, XI, 2012, SEqiUNEA a III-a: ISTORIE MODERNA

ediţia a Jll-a, completată şi ilustrată, cu o introducere de dr. Moses Gaster, Craiova, 1943
(Povestea Vorbei);
•

Papadopol-Calimachi Alexandru, " Un pagină din istoria tipografiei în România", în
3, 1895-1896, Bucureşti, pp. 135-152 (" Un pagină din istoria

AARMSI, s. Il, t. XVII, m.
tipografiei în România'1;

• Papahagi
Nicolae, Gramatica limbei turceşti, Thessalonic, 1911, ediţia a 11-a,
Bucureşti, 1934 (Gramatica limbei turceşti);
• Papahagi Nicolas, Les Roumains de Turquie, !'Imprimerie "Eminesco", Bucarest,
1905, 184 p. (Les Roumains de Turquie);
• Pashal lanake, Dialoguri şi vocabular în trei limbi. Româneşce, Ruseşce şi Turceşce,
pentru toate trebuinţele omului privat şi omului ostaş. Dat la lumină de Pitarul ..., Bucureşci.
Tipărit în tipografia lui Iosef Kopainig, 1849; partea 1-a: Dialog în trei limbi. Adecă prin

tiparul şi limba română să înveţe fie-cine amândouă limbile suzerană şi protectriţă
otomaniceşti şi ruseşti. Dată acum la lumină de ..., 164 p.; partea a 11-a: Dialoguri întinse, 52
p.; partea a Jll-a: Vocabular în trei limbi. Dată acum la lumină de ..., 104 p. (cu o erată generală
a celor trei părţi, pp. 105-112) - (Dialoguri şi vocabularc în trei limbi. Româneşce, Ruseşce şi
Turceşce);
• Păcurariu Mircea, "Isopescu, Silvestru Octavian ", în idem, Diqionaru/ teologi/ar ro
mâni, Editura "Univers Enciclopedic", Bucureşti, 1996 (503 p.), pp. 214-215 ("Isopescu, S. 0.");
• Pecican Ovidiu, B. P. Haşdeu istoric, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2004, 320 p.
(B. P. Haşdeu istoric);
• Peretz Ion, "Poporul turcesc şi folclorul românesc", în VR. IX, nr. 6/lunie 1914, Iaşi,
pp. 277-283 ("Poporul turcesc şifolc/orul românesc'1 ;
• Petrescu Constantin, Abecedaru Turco-Românu, Rusciuk, 1874, 79 p. (Abecedaru
Turco-Românu);
• Petrescu Victor, Poeţii Văcăreşti, bio-bibliografie
[informaţiile despre lenăchiţă
Văcărescu], Târgovişte, Edit. Bibliotheca, 2002, 168 p. (Poeţii Văcăreştl);
• Popescu-Ciocănel Gh., "Popu/ations musu/manes de la Roumanie", în Revue du Monde
Musulman, J ere annee, volume 1, no 2/Decembre 1906, Paris, pp. 183-197 ("Popu/ations
musulmanes de la Roumanie'1;
• Popescu-Ciocănel Gh., "Quelques mots roumains d'origine arabe, turque, persane et
hebrai'q ue", Paris, 1907, IV + 49 p. ("Quelques mots roumains'1;
• Popescu-Ciocănel Gh., Dictionar turc, în caractere turceşti şi latineşti, cu pronuntarea
figurată la îndemâna tuturor ..., Ploieşti, Tipografia "Democratul ", 1908, 16 p. (Dicţionar turc,
în caractere turceşti şi latineşti);
• Popescu-Ciocănel Gh., Mohamed şi opera sa, conferinţă ţinută la Ateneul Român din
Bucureşti, în ziua de 12 Martie 1909, Bucureşti, 1909, 45 p. (Mohamed şi opera sa);
• Popescu-Ciocănel Gh., "Influenţa orientală în toponimia românească", în BSGR, XXXI,
nr. 2/1910, Bucureşti, pp. 2 1-41 ("Influenţa orientală în toponimia românească'1;
• Popescu-Ciocănel Gh., Găgăuzii, Bucureşti, 1912, 12 p. (Găgăuzii);
• Popescu-Ciocănel
Gh., Conducătorul conversaţiunei în româneşte şi turceşte,
Tipografia "Işik", Medgidia, 19 15, 128 p. (Conducătorul conversaţiunei în româneşte şi
turceşte);
• Popescu-Spineni M., "Orientul Asiatic în literatura geografică românească", în revista
Terra, Il, nr. 2/1970, Bucureşti, pp. 20-27 ("Orientul Asiatic'1 ;
• Prodan Dan, "Preocupări de orientalistică-turcologie în România în perioada 1875-1 950.
Consideraţii introductive': în AMS, I. 1999, Botoşani, pp. 7-82 ("Preocupări 1875-1 950'1;
• Prodan Dan, "Preocupări de orientalistică-turco/ogie în România între Independenţă
şi Marea Unire{l 878-1918)': în AMS 1. 1999, Botoşani, pp. 83-178 ("Preocupări 1 878-1 91 8'1;
• Prodan Dan, "Învăţământui universitar turco/ogic în România în secolul al XX-lea·: în
-

,
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LXV, 2000, Bucureşti, pp. 237-248 ("Învăţământui universitar turcologic în România");
• Prodan Dan, "Pn!ocupations roumaines de turco/ogie-osmanistique (XV-e - mi/ieu du
XXe siec/es). Considerations generales", în AIIXI, XXXIX-XL, 2002-2003, Iaşi, pp. 561-593

SAI,

("Preocupations roumaines") ;
• Prodan Dan, "Consideraţii generale referitoare Ia evoluţia turcologiei româneşti la
sfârşitul secolului al XIX-/ea şi în prima jumătate a celui următor", în voi. Studii şi cercetări de
turcologie contemporană. Omagiu Profesorului Mihai Maxim la 60 de ani, coordonator Călin
Felezeu, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2004, pp. 153-167 ( "Consideraţii genera/e'1 ;
• Prodan
Dan, "Teritoriile româneşti sub stăpânire otomană în istoriografia
românească a secolului XX': în SAI, 71, 2006, Bucureşti, pp. 189-211 ("Teritoriile româneşti
sub stăpânire otomană'1;
• Răchită - Aslan Margareta, "Imaginea sultanului şi a stăpânirii otomane în cronicile
transilvănene (secolele XVI-XVII) ': în AŞDICC, 3, 2007, Cluj-Napoca, pp. 69-84 ( "Imaginea
su/tanului'1;
• Rădulescu I.H., Vocabular de vorbe străine în limba română, adică s/avone, ungureşti,
turceşti. . ., Bucureşti, 184 7, XLII + 50 p. (Vocabular de vorbe străine în limba română);
• Reychman )an, "Pan; slow o Rumunskiej Orientalistyce" - {Câteva consideraţii despre
orientalistica română), în PO, nr. 4 (20) - 1956, Warszawa, pp. 523-529 ("Par? slow'1;
"
• Roman I.N., Proprietatea rurală în Dobrogea, Tipografia "Ovidiu , Constanţa, 1907,
359 p. (Proprietatea rurală în Dobrogea);
• Roman I.N., "Proprietatea imobiliară rurală din Dobrogea. Condiţiunile ei juridice şi
chipul cum se stăpâneşte ", în ArD, I I, nr. 1/ianuarie-martie 1919, Bucureşti, pp. 47-59
(Proprietatea imobiliară rurală din Dobrogea);
• Simache 1., Popescu P.D., "Un orientalist ploieştean: Gheorghe Popescu-Ciocăne/",
extras, Muzeul de istorie al judeţului Prahova, Ploieşti, 1969, 18 p. ("Gh. Popescu-Ciocăne/'1;
• Speranţă Gheorghe, "C/erici români orientalişti. ll/. Pr. Silvestru Octavian /sopescu
{1 878-1 922)", în ST, seria a II-a, anul XIX, nr. 5-6/mai-iunie 1967, Bucureşti (pp. 359-374),
pp. 363-366 ("S. O. lsopescu '1;
• Spinei Victor, Reprezentanţi de seamă ai istroriografiei şi filologiei româneşti şi
mondiale [perioada 1850-1950], Brăila, Edit. lstros, 1996, 415 p.(Reprezen tanţi de seamă) ;
• Stratulat Gelu, "Anton Pann - spirit renascentist': în CCV, 2, nr. 5 / 2005, Râmnicu
Vâlcea, pp. 12-13 ("Anton Pann'1;
• Şăineanu Constantin, L'Abyssinie dans la seconde moitie du XVJe siecle, Leipzig
Bucureşti, 1892, 75 p. (L 'Abyssinie);
• Şăineanu Constantin, Limbile semitice, Bucureşti, 1895, 49 p. (Limbile semitice);
• Şăineanu Constantin, Lazăr Şăineanu (1859-1 934). O activitate de jumătate de secol
în serviciul ştiin{ei, Bucureşti, 1935, 4 7 p.;
• Şăineanu Constantin, Celui a qui on n 'a pas rendujustice - Lazare Sai'n eanu. Le grand
philo/ogue (1859-1 934). Sa vie et son reuvre, avec 5 annexes, Bucarest, 1946, 67 p. in-8°
(Lazare Sai'n eanu);
• Şăineanu Lazăr, "Elemente turceşti în limba română ", Bucureşti, 1885, 146 p., extras
din RIAF, III, voi. IV, 1885, pp. 646-701; III, voi. V, 1885, pp. 195-284, Bucureşti ("Elemente
turceşti în limba română'1;
• Şăineanu Lazăr, "jocul păpuşilor şi raporturilor sale cu farsa Karagoz", în voi. Lui Titu
Maiorescu. Omagiu. 25 Februarie 1 900, Bucureşti, 1900, pp. 281-287 ("jocul păpuşilor'1;
• Şăineanu Lazăr, Influenţa
orientală asupra Iimbei şi cu/turei române, voi. 1,
Introducere - Limba - Cultura - Rezultate - Bibliografie, 4 + CCCXXXVI p.; voi. 11/1,
Vocabularul. Vorbe populare, VIII + 406 p.; voi. 11/2 Vocabularul. Vorbe istorice Împrumuturi literare - Indice general, VIII + 280 p., Bucureşti, 1900 (lnjluen{a orientală) ;
• Şăineanu Lazăr, "Răspunsul meu d-lui Iorga", în NRR, III, nr. 27/1 Februarie 1901,
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Bucureşti, pp. 128-130 ("Răspunsul meu d-Jui Iorga');
• Şăineanu Lazăr, "Al doilea şi ultimul meu răspuns d-lui Iorga", părţile 1-111, în NRR, Jll,
nr. 28/15 Februarie 1901, Bucureşti, pp. 180-187 ("Al doilea ... răspuns');
• Şăineanu Lazăr, "Nastratin Hogea", în NRR, l, voi. 1, nr. 11/1 Iunie 1900, Bucureşti,
pp. 503-504 ("Nastratin Hogea');
• Şăineanu Lazăr, "Les Marionnettes en Roumanie et en Turquie", în Revue des
traditions popu/aires, voi. XVI, n°. 33/1901, Paris, pp. 409-419 ("Les Marionnettes en
Roumanie et en Turquie');
• Şăineanu Lazăr, "L 'lnfluence orientale sur la Jangue et la civilisation roumaines, /. La
Langue. Les e/ements orientaux en roumain ", extras din revista Romania, tomes XXX-XXXI,
Paris, 1902, 78 p.; "Il. La Civilisation. Le regime de la societe en Roumanie pendant le regne des
Phanariotes (1 71 1 -1821} ", extras din Revue Internationale de Sociologie, 1902, Paris, 32 p.
("L'lnfluence orientale sur la langue et la civilisation roumaines');
• Tatar Octavian, "ccPăgânul» în mentalitatea românilor din Principatele Române în
secolele XV-XVII': în voi. lnteretnicitate în Europa Centrală şi de Est, Arad, 2002, pp. 197-208
( "ccPăgânul» în mentalitatea românilor');
• Ursu Ion, "Uno sconasciuto istorica veneziano de/ seco/o XVI (Donado da Lezze)", în
revista Nuovo Archivo Veneto, Nuova Serie, voi. XIX, parte I. Venetia, 1909, estratto, 21 p.
("Una sconasciuto istorica veneziano');
• Ursu Ion, Ştefan cel Mare şi turcii, Bucureşti, 1914 (214 p.), anexa cu izvoare istorice
otomane, pp. 191-2 13 (Ştefan cel Mare şi turcii);
• Vasilescu Emilian, "Orien talistica română", în ORPR, VIII, nr. 4/octombrie-decembrie
1956, Bucureşti, pp. 621-628 ("Orientalistica română');
• Wald Lucia, "Lazăr Şăineanu - omul şi opera", în Memoriile Secţiei de ştiin{e filologice,
literatură şi arte ale Academiei, t. VI, 1984, Bucureşti, pp. 43-51 ("Lazăr Şăineanu - omul şi
opera ');
• Zagoritz Gh., "Stabilirea suzeranităţii turceşti în Moldova. Cu argumente că prima
capitulaţie atribuită lui Bogdan III a fost făcută de Ştefan cel Mare în 1 497", în CL, XLVIII, nr.
7-8/1914, Bucureşti, extras, 2 1 p. ("Stabilirea suzeranităţii turceşti în Moldova');
• Zub Alexandru, De la istoria critică la criticism (Istoriografia română la finele
secolului XIX şi la inceputul secolului XX), Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1985, 312 p.
(De la istoria critică la criticism);
Orientalistica-turcologia românească în perioada 1918-1950: definirea
conceptelor, evoluţia cercetărilor, orientalişti, turcologi, contribuţii, instituţii,
turci, tătari, găgăuzi în România

VI.

Acaroglu M., Ttirker M., "Tannăver ve Gagauzlar" - (T. şi găgăuzii), în revista Tiirk
2/Şubat, 1967, Istanbul (Tannăver ve Gagauzlar);
• Alexandrescu-Dersca Bulgaru M.M., La Campagne de Timur en Anatolie (1 402),
Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1942, VIII + 180 p. + 5 hărţi; ediţia a 11-a, Editura Variorum
Reprints, London, 1977, (La Campagne de Timur);
• Alexandrescu-Dersca Bulgaru M.M., 'J\ propos d'un firman du sultan Mustafa lll ", în
8, voi. VII/2, 1944, Bucarest, pp. 363-391 + 1 facs. ("A propos d'unfirman ');
• Alecu Alexandru, "Istoricul seminarului musulman din Medgidia ", în AnD, an IX, nr.
2/1928, Cernăuţi, pp. 1 81-187 ("Istoricul seminarului musulman ');
• And Metin, Genekse/ Tiirk Tiyatrosu, Bilgi Yayinevi, Ankara, 1969 (Geneksel Tiirk
•

Yiirdii, VI-nei y1h, nr.

Tiyatrosu);
• Antalffy Andrei, dr., "Călătoria lui Evlia Celebi prin Moldova în anul 1659 (traducere din
textul turcesc)", în BCIR, voi. XII, 1933, Bucureşti, pp. 3-56 ("Călătoria lui Evlia Ce/ebi prin Moldova');
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Antalffy Andrei, dr., "Două documente din Biblioteca Egipteană de la Cairo despre
cucerirea Chiliei şi Cetăţii Albe în 1 484 ", în RI, XX, nr. 1-3/lanuarie-Martie 1934, Bucureşti,
pp. 33-42 ("Două documente despre cucerirea Chiliei şi Cetăţii Albe'1;
• Antalffy Andrei, dr., "Miinşa'at al-Sa/atin al lui Rukhsanzade Ahmed Feridum, et
•

tevkii (pomenit şi supt numele de Ahmed Feridun Bei nişangi) ca izvor pentru istoria
românilor", în BCIR, nr. XIII/1934, Bucureşti, pp. 8-23 ("Miinşa'at al-Salatin ca izvor pentru
istoria românilor'1;
• Antalffy Andrei, dr., "Câteva însemnări scurte", 1-IV, în Rl, XX, nr. 1-3/ianuarie
martie 1934, Bucureşti, pp. 204-207 ("Câteva însemnări scurte'1;
• Antalffy Andrei, dr., "Vechea cronică otomană, editată de dr. Friedrich Giese, ca izvor
pentru istoria Românilor (traduse din limba turcească)", în Rl, XXIII, nr. 1-3/lanuarie-Martie
1937, Bucureşti, pp. 217-235 (" Vechea cronică otomană'1;
• Antalffy Andrei, dr., "Sistemul religios al islamului", în revista Scânteieri, Târgu

Mureş, anul 1, 1, nr. 5-6/1938, pp. 3-9; anul 1, II, nr. 7-8/1938, pp. 1-7; anul II, III, nr. 12/1939, pp. 1-5; anul II, IV, nr. 3-6/1939, pp. 5-10; anul III, V, nr. 1-4/1940, pp. 12-16

("Sistemul religios al is/amulu(1;
• Apolodor Lucreţia 1., Trei relafiuni asupra Imperiului Turcesc la finele secolului al
XVI-lea. Tesă de Licenţă în Litere, Bucureşti, 1899, 64 p. (Trei re[afiuni);
• Arbore Alexandru P., "Contribuţiuni la studiul aşezări/ar tătarilor şi turcilor în
Dobrogea ", în AD, II, nr. 2/aprilie - iunie 19 19, Bucureşti, pp. 2 13-260 ("Contribuţiuni'1;
• Arbore Alexandru P., "Cotul Bugeacu/ui. O încercare de reconstituire istorică a unui
ţinut de hotar dobrogean", în AB, II, nr. 3/192 1, Constanţa, pp. 332-359 ("Cotul Bugeacu/ui'1;
• Arbore Alexandru P., "O încercare de reconstituire a românilor din Dobrogea ", în AD,
III, nr. 2/1922, Constanţa, pp. 237-291 ("O încercare de reconstituire'1;
• Arbore Alexandru P., "Câteva însemnări asupra cerchezilor, grecilor şi arabilor în
Dobrogea", în AD, I II, nr. 5/1922, Constanţa, pp. 501-5 12 ("Câteva însemnări'1;
• Arbore Alexandru P., "Contribufiune la studiul tătarilor din Dobrogea ", în AD, X, nr.
2/1929, Cernăuţi, pp. 222-238 ("Contribuţiune la studiul tătarilor'1;
• Arbore Alexandru P., "Formafiuni etnografice în Dobrogea", în AB, X, nr. 1/1929,
Chişinău, pp. 15-52 ("Formaţiuni etnografice'1;
• Arbore Alexandru
P., "Noi informaţii etnografice, istorice şi statistice asupra
Dobrogei ", în AD, XI, nr. 1/1930, Chişinău, pp. 65-94 ("Noi informaţii'1;
• Arbore Alexandru P., "Caracterul etnografic al Dobrogei sudice din epoca turcească
până la 1 913", în AD, XIX, nr. 2/1938, Cernăuţi, pp. 77-120 ("Caracterul etnografic al
Dobrogei sudice'1;
• Avakhian Gr., "Trei monede ale regilor armeni găsite la Cetatea Albă ", în BSNR, XIX,
1924, Bucureşti, pp. 10-14 ("Trei monede ale regilor armeni'1;
• Anghelescu Nadia, "L'activite du professeur Vladimir Drimba dans la domaine de la
turcologie': în RESEE, 32, 1994, nr. 3-4, Bucarest, pp. 386-390 (" Vladimir Drimba turco/ogie'1;
• Arachelian Vartan, "Iorga şi Siruni, sau fericita întâlnire a doi savanţi", în *** Nicolae
Iorga, 1871 -1 940. Studii şi documente, voi. V, coordonatori Constantin Buşe şi Constantin
Gaucan, Bucureşti, 2008, pp. 23-44 ("Iorga şi Siruni'1;
• Arachelian Vartan, H. Dj. Siruni: Odiseea unui proscris, Edit. Niculescu, Bucureşti,
2011, 256 p. (H. Dj. Siruni);
• Arachelian Vartan, "Siruni: «Istoria nu iartă şi probabil va veni o zi când se va spune
pe nume tot ce am trăit şi am îndurat>>: în Historia, 9, 2009, nr. 95, Bucureşti, pp. 33-46
("Siruni: «Istoria nu iartă» '1;
• *** Munca unui savant armean în România: Hagop Djo/onian Siruni, cu o prefaţă de
Vartan Arachelian, Bucureşti, Biblioteca Bucureştilor, 2008, 448 p. (H. Dj. Sirum);
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• Anzerlioglu Y., "Biikreş Biiyiikelrisi Hamdul/ah Suphi Tannover ve Gagauz Tiirkleri':
în Bilig, 39, 2006, Istanbul, pp. 31-51 (H. S. Tannover ve Gagauz Tiirklen);
• Bagiacu Viorel, "Gheorghe Popescu-Ciocănel", în SAD, VIII, 1971, Bucureşti, pp. 278279 ("Gh. Popescu-Ciocănel'J;
• Balascef G.D., Împăratul Mihail VIII Paleologul şi statul oguzilor pe ţărmul Mării
Negre, ediţie întocmită după textul grecesc, cu o introducere de Gh. 1. Brătianu, Tipografia
"Presa Bună", Iaşi, 1940, 35 p. (Împăratul Mihail VIII Paleologul şi statul oguzilor);
• Bănescu Nicolae, "Opt scrisori turceşti ale lui Mihnea Il «Turcitul» ", în AARMSJ, s. III, t.
VI, nr. 8, 1926, Bucureşti, pp. 177-191 + 8 fotocopii ("Opt scrisori turceşti');
• Beldiceanu [-Nădejde] Nicoară, "Problema tratatelor Moldovei cu Poarta in lumina
cronicei lui Pecevi", în B, V /1, 1942, Bucureşti, pp. 393-407 ("Problema tratatelor Moldovei cu

Poarta ') ;

Beldiceanu[-Nădejde] Nicoară, "Les Roumains ont-ils participe a la batai/le
VIII, 1945, Bucarest, pp. 145-153 ("Les Roumains'J;
• Benaru Constantin,
Cu privire la numismatica levantină", în BSNR, 18, 1923,
"
Bucureşti, pp. 21-25 (,,Cu privire la numismatica levantină '};
• Berza Mihai, "Haraciul Moldovei şi Ţării Româneşti în sec. XV-XIX", în SMJM, Il, 1957,
Bucureşti, p. 7-47 ("Haraciul Moldovei şi Ţării Româneşti');
• Berza
Mihai, "Turcs, Empire Ottoman et relations roumaino-turques dans
/'historiographie moldave des XV•-XVl/1• siecles", în RESEE, xe annee, n°. 3/1972, Bucarest, pp.
593-627; reeditat în idem, Pentru o istorie a vechii culturi româneşti, culegere de studii
editată, cu o introducere şi note de Andrei Pippidi, Editura Eminescu, Bucureşti, 1985
(XLVIII + 265 p.), pp. 75-103 ("Turcs, Empire Ottoman et relations roumaino-turques');
• Benaru C., "Cu privire la numismatica levantină", în BSNR, XVIII, 1923, Bucureşti, pp.
21-25 ("Cu privire la numismatica levantină');
• Beza Marcu, Trei săbii moldoveneşti din vremea lui Ştefan cel Mare': în AARMSI, s. III,
"
t. VII, 1934, m. 2, Bucureşti, 1934, pp. 37 -39;
• Beza Marcu, Noi urme româneşti la Stambul': în Boabe de grâu. Revistă de cultură, V,
"
1934, nr. 7, Bucureşti, pp. pp. 395-402; reeditare în idem, Urme româneşti în Răsăritul
ortodox, ediţia a 11-a, Bucureşti, 1937, pp. 85-102;
• Beza Marcu, Urme româneşti în Răsăritul ortodox, ediţia a 11-a, mărită cu numeroase
adăugiri în text şi ilustraţii, cu 383 figuri şi 30 de planşe colorate, Bucureşti, 1937, 211 p. + 30 pl.;
"
• Birăescu Traian, Banatul sub turci, Editura "Vrerea , Timişoara, 1934, 52 p. + XI p. cu
note (Banatul sub turci);
• Birăescu Traian, Cultura apuseană. Turcii şi maghiarii (Turcii in centrul Europei),
ediţia a 11-a, Timişoara, 1935, 85 p. (Turcii in centrul Europei);
• Bir6 Vencel, Erdely Kovetei a Portan (Solii Ardealului la Poartă), Cluj, 1921, 140 p.
•

d'A nkara ?", în B,

(Erdely Kovetei);

Bogrea Vasile, Contribuţie la studiul elementelor orientale in limba română, în "D.R.",
1, 1920-1921, Cluj, pp. 272-290, reeditat în idem, Pagini istorico-Jilologice, cu o prefaţă de
acad. Constantin Daicoviciu, ediţie îngrijită, studiu introductiv şi indice de Mirela Borcilă şi
Ion Mării, Editura Dacia, Cluj, 1971, pp. 260-274 (Contribuţie);
• Bogrea Vasile, "Câteva consideraţii asupra toponimiei româneşti", în DR, 1, 19201921, Cluj, pp. 2 12-2 13 ("Câteva consideraJii'J ;
• Bogrea Vasile, "Note de toponimie dobrogeană", în AD, II, nr. 1/1921, Constanţa, pp.
33-38; 307 ("Note de toponimie dobrogeană'J;
• Bogrea Vasile, "Note de prosopografte dobrogeană", în AD, Il, nr. 1/1921, Constanta,
pp. 41-43 ("Note de prosopografie dobrogeană'1;
• Bogrea Vasile, "Din toponimia românească", în DR, II, 1921-1922, Cluj, pp. 3 14-315
•

("Din toponimia românească');
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Bogrea Vasile, "Etimologii", în DR, III, 1923, Cluj, pp. 724-741, 1098-1099

("Etimologii 1 923');

Bogrea Vasile, "Etimologii ", în DR, IV, 1924, Cluj, pp. 788-855 ("Etimologii 1 924');
• Bogrea Vasile, "Contribuţii onomastice ", în DR, IV/2, 1924-1926, Cluj, pp. 857-861

•

("Contribuţii onomastice');
• Bodea Cornelia C., "Les Reflexions d'un Roumain sur l'epoque du Tanzimat en
Turquie ", în RHSEE, XVJe annee, nos 4-6/ Avril-Juin 1937, Bucarest, pp. 150-163, Bucarest, pp.
150-163, nos 10-12/0ctobre-Decembre 1937, pp. 307-333 ("Les Reflexions d'un Roumain');
• Brătescu Constantin, "Dobrogea în 1444. Lupta de la Varna ", în ArD, I l, nr. 2/aprilie
iunie 19 19, Bucureşti, pp. 96-1 15 ("Dobrogea în 1 444. Varna");
• Brătescu Constantin, "Populaţia Dobrogei la începutul secolului al XX-lea ", în AD, 11,
nr. 1/1921, Constanţa, pp. 3-28 ("Populaţia Dobrogei');
• Brătescu Constantin,
Populaţia Cadrilaterului între anii 1 878 şi 1 938", în AD, XX,
"
1939, Constanta, reeditare în voi. Geopolitica, 1, 1994, laşi, pp. 244-257;
• Brătianu
Gheorghe 1., "Pentru un Institut Românesc de Cercetări Istorice şi
Arheologice la Constantinopol ", în R/R, III, 1933, Bucureşti, pp. 317 -323; varianta în limba
franceză, "De la necessite d'un Institut roumain d'histoire et d'archeologie a Constantinop/e ", în
idem, Etudes Byzantines d'histoire economique et sociale, Paris, 1938, pp. 275-279 ("Pentru
un IRC/AC');
• Brătianu Gheorghe 1., "Din legăturile noastre cu turcii", în ziarul Mişcarea, XXVII, nr.
994/joi, 24 mai 1934, Bucureşti, pp. 1-2 ("Din legăturile noastre cu turcii');
• Brătianu Gheorghe 1., Marea Neagră. De la origini până la cucerirea otomană, ediţia a

Il-a revăzută, traducere de Michaela Spinei, ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi
bibliografie de Victor Spinei, Edit. Polirom, laşi, 1999 (503 p.), capitolul XIV, Cucerirea
otomană, pp. 409-442 (Marea Neagră);
• Brătianu Gheorghe 1., "La question de l'approvisionnement de Constantinople a
l'epoque Byzantine et ottomane': în Byzantion, V, 1929-1930, nr. 1, Paris-Lh�ge-Bruxelles, pp.
83-107; retipărit în idem, Etudes Byzantines d'histoire economique et sociale, Paris, 1938, pp.
129-1 78, passim;
• Brătianu Gheorghe 1., "Nouvelles contributions a !'etude de l'approvisionnement de
Constantinople sous les Paleologues et les empereurs ottomans", în Byzantion, VI, 1931, nr. 2,
Paris-Liege-Bruxelles, pp. 641-656; retipărit în idem, Etudes Byzantines d'histoire
economique et sociale, Paris, 1938, pp. 162- 181, passim;
• Brânzeu Felician, "Vlad l'Empaileur dans la litterature turque ", în RIR, XVI, 1946, fasc.
1, Bucureşti, pp. 68-71 ("Vlad I'Empaileur');
• Brânzeu Felician, "Un procede oriental qui exprime l'approximation ou l'emphase: la
reduplication a m- initial': în Carp Filolojileri Dergisi, Istanbul O niversitesi, Edebiyat
FakiiltesiYaymlan, Istanbul, 194 7, pp. 35-56 ( "Un procede oriental: la redup/ication a m
initia/ " );
• Bulat Teodor, "Teritoriile raialelor Hotin ului şi Brăilei", în AB, IV, nr. 4/1927, şi V, nr.
1/1928, Chişinău ("Teritoriile raialelor Hotin ului şi Brăilei');
• Baydar Mustafa, "Hamdullah Suphî Tannăver ve am lan " - (H.S. T. şi amintirile sale),
Menteş Matbaas1, Istanbul, 1968, pp. 153-161 ("Tannăver ve amlan');
• Baydar Mustafa, "H. S. Tannăver'in Romanya 'daki 9altşmalan " - (Activitatea lui H.S. T.
în România), în revista Tiirk Yiirdii, VJ·nci y1h, say1 6/Temmuz 1967, Ankara, 8 p. ("H. S. T. 'in

9allşmalan');
•

Berciu Ion, "In memoriam Aureli Decei ", în Apulum, XV, 1977, Alba Iulia, pp. 769-772

("A. Decei');
• Berindei Dan, "Dezvoltarea istoriografiei în statul naţional desăvârşit {1 918-1 940]",
în MSŞIAR, 18, 1993, Bucureşti, pp. 65-69 ( "Dezvoltarea istoriografiei');
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Berindei Dan, "/. C. Filitti-personalitate complexă a istoriografiei naţionale': în
1995, Bucureşti, pp. 41-48 ("/. C. Filitti');
• Boia Lucian, "Evolufia ştiinJei istorice româneşti ", în Rdl, XXIV, nr. 7/1981, Bucureşti,
pp. 1233-1250 ("Evolufia ştiinţei istorice româneşti');
• Boldur A.V., "Ştiinţa istorică română în ultimii 25 de ani {1 920-1 945}. Constatări şi
remedii", Tipografia A. Ţerek, laşi, 1946, 38 p.; reeditare în Studii şi cercetări istorice, XX,
194 7, laşi, pp. 1-95 ("Ştiinţa istorică română');
• Bugă Dragoş,
"Geografia umană, geografia istorică şi etnografia în opera lui
Constantin Brătescu", în REF, 42, 1997, nr. 1-2, Bucureşti, pp. 107-115 ("Constantin
•

MSŞIAR, 20,

Brătescu");
• Bulboacă
Sorin, " Istoriografia referitoare la evoluţia Banatului, Lugojului şi
Caransebeşului În secolele XVI-XVII': în SUVGA, 12, 2002, Arad, pp. 161-176 C,Istoriografia');
• Condurachi Emil, "Începuturile penetraţiei economice otomane În Balcani': în BSNR,
XXXVII, 1943, nr. 91, Bucureşti, pp. 63-70 ("Începuturile penetraţiei economice otomane în
Balcani');
• Condurachi Ioan D., Soli şi agenfi ai domnilor Moldovei la Poartă in secolul al XVII
lea, Tipografia "Cultura", Bucureşti, 1920, 71 p. (Soli şi agenţi);
• Constantinescu 1 ., "Note asupra toponim iei grindurilor şi apelor din Delta Dunării': în
AD, XI, 1930, 2, Constanţa, pp. 153-163;
• Corfus Ilie, "Asediu/ Silistrei din 1854. După un manuscris palon contemporan", în
RIR, XIV, 1944, fasc. 1, Bucureşti, pp. 57-78 ("Asediu/ Silistrei din 1854');
• Corfus Ilie, "Hotarul raialei Brăila la 1 695", în RIR, XV, 1945, fasc. IV, Bucureşti, pp.
335-342 ("Hotarul raialei Brăila ');
• Când ea Ionel, ,.Cetatea Albă În istoriografia românească': în SMIM, 19, 2001, pp. 217226; 2 1, 2003, pp. 327-348, Bucureşti C,Cetatea Albă în istoriowafia românească');
• Căpuşanu Andrei, "Sovietizarea istoriografiei româneşti,
1 944-1 960", în Lumea
Magazin, VI, nr. 2 (58) - februarie 1998, Bucureşti, pp. 52-55 (Sovietizarea istoriografiei
româneşti, 1 944-1 960);
• Ciocâltan Virgil, "Aurel Decei (1 905- 1 976) ", în SAD, IX, 1977, Bucarest, pp. 170-171,
articol inclus în idem, Cuvânt înainte, în Aurel Decei, Istoria Imperiului Otoman până la 1 656,
EŞE, Bucureşti, 1978, pp. 7-10 ("A urei Decei');
• 485. Cernovodeanu Paul, "Andrei Oţetea, istoric al chestiunii orientale", în Rl, 5, 1994,
nr. 7-8, Bucureşti, pp. 657-669 ( "Andrei Oţetea, istoric al chestiunii orientale");
• Călin Cornelia, "Aspects comparatives entre le spectacle de marionettes roumains et le
«Karagăz oyunw> '', în 111-ncii Milletleraras1 Tiirk Folklor Kongresi Bildirileri, Başbakanhk
Bas1mevi, Ankara, 1987, pp. 5 7-68 ("Aspects comparatives');
• Ciachir Mihail, "Originea Găgăuzilor, 1-ll", în VB, 11, nr. 9 /septembrie 1933, pp. 15-24

(495-504), şi III, nr. 5/mai 1934, pp. 3-20 (259-276), Chişinău, traducere în limba turco
găgăuză: Ciachir Mihail, Basarabiealî Gagauzlarîn lstorieasi, Tipografia "Tiparul
Moldovenesc", Chişinău, 1934, 40 p. ("Originea Găgăuzilor');
• Ciachir Mihail, "Obiceiurile religioase ale Găgăuzilor. l. Curbanele sau sacrificiile ", în
VB, III, nr. 6/iunie 1933, Chişinău, pp. 4-8 (324-328); Il. Obiceiuri la naştere şi botez, I II, nr. 78/iulie-august 1934, pp. 37-40 (421-424) - ("Obiceiurile religioase, /-Il');
• Ciachir M ihail, Denumiri turco-tătăreş ti în top onimia Moldovei de Sud, Chişinău, 1934
(Denumiri turco-tătăreştl);
• Ciachir Mihail, "Religiozitatea Găgăuzilor", în VB, III, nr. 3/martie 1934, Chişinău, pp.
2 1-28 (149-156) - ("Religiozitatea Găgăuzilor');
• Ciachir Mihail, "Moralitatea Găgăuzilor din Basarabia", în VB, IV, nr. 2/februarie
1935, Chişinău, pp. 36-42 (100-106) - ("Moralitatea Găgăuzilor');
• Ciachir Mihail, "Dreptatea la Găgăuzii din Basarabia ", in VB, IV, nr. 10/octombrie
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1935, Chişinău, pp. 11-14 (643-646) - ("Dreptatea la Găgăuzi');
• Ciachir Mihail, "Obiceiurile Găgăuzilor la nunţi", în VB, V, nr. 3-4/martie-aprilie 1936,
Chişinău, pp. 41-44 (169-172) - ("Obiceiurile Găgăuzilor la nunţi');
• Ciachir Mihail, Dicţionar găgăuzo(turco)-român, pentru găgăuzii din Basarabia.
Ajutorul găgăuzilor de a învăţa mai uşor limba română şi de a vorbi bine româneşte, Editura
"Tiparul Românesc", Chişinău, 1938, 132 p. (Dicţionar găgăuzo(turco)-român);
• Cristian Vasile, "Istoriografia ieşeană interbelică", în AŞU//, XXVI, 1980, laşi, pp. 9-24
("Istoriografia ieşeană interbelică');
• Cristian Vasile, Istoria la Universitatea din Iaşi, laşi, 1985, 172 p. (Istoria la
Universitatea din Iaşi);
• Constantinescu 1., Note asupra toponim iei grindurilor şi apelor din Delta Dunării': în
"
AnD, XI, 1930, nr. 2, Constanţa, pp. 153-165;
• Constantinescu N.A., Dare de seamă asupra întemeierii şi activităţii Institutului
pentru studiul Europei Sud-Estice, Bucureşti, Editura ISESE, 1926, 28 p. (Dare de seamă);
• Constantinescu N.A., "Institutul sud-est European ", în Boabe de grâu, I l, nr. 12/1931,
Bucureşti, pp. 508-514 ("Institutul sud-est European');
• Constantiniu Florin, "M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru", în EIR, Bucureşti, 1978, pp.
32-33; (M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru);
• Culea Apostol D., Cât trebuie să ştie oricine despre Dobrogea. Trecutul - Prezentul Viitorul, Editura Casei Şcoalelor, Bucureşti, 1928, 260 p. (Dobrogea);
• David Gheorghe, "1584-1 585: un principe român în Africa de Nord", în MI, s.n., XXVII,
nr. 1 (310) - ianuarie 1993, Bucureşti, p. 88 ("Un principe român ');
• Decei Aurel, "Asupra unui pasagiu din geograful persan Gardîzî (a. 1 050) ", în voi.
Omagiul fratilor Alexandru şi Ion I. Lapedatu la împlinirea vârstei de 60 de ani. XIV. IX
MCMXXXVI, I mprimeria Naţională, Bucureşti, 1936, extras, 28 p. ("Asupra unui pasagiu');
• Decei Aurel, "A participat Mircea cel Bătrân la lupta de la Ankara ?", în RIR, VII, 1937,
fasc. 1-IV, Bucureşti, pp. 339-357; reeditare în idem, Relaţii româna-orien tale. Culegere de
studii, EŞE, Bucureşti, 1978, pp. 5-14 ("A participat Mircea?');
• Decei Aurel, " Versiunea turcească a confesiunii patriarhului Ghenadie II Scholarios,
scrisă la cererea sultanului Mehmed //", extras din voi. Omagiu Înalt Prea Sfinţiei Sale Dr.
Nicolae Bălan, Mitropolitul Ardealului, la douăzeci de ani de arhipăstorie, Sibiu, 1940, 39 p.
(" Versiunea turcească a confesiunii patriarhului Ghenadie II Scholarios');
• Decei Aurel, « "Canesii" călugărului Rogerius», în voi. Omagiu lui Ioan Lupaş la
implinirea vârstei de 60 de ani. A ugust 1 940, Bucureşti, 1993, pp. 2 1 1-220 ("Canesii');
• Decei Aurel, " Tratatul de pace - sulhname - încheiat intre sultanul Mehmed al //-lea şi
Ştefan cel Mare la 1479", în RIR, XV, 1945, fasc. IV, Bucureşti, pp. 465-494 + 4 pl.; reeditat în
idem, Relatii româna-orientale, culegere de studii, EŞE, Bucureşti, pp. 118-139 ("Tratatul de
pace - sulhname');
• Decei Aurel, "Din tipăriturile orientale la Bucureşti, în secolul al XVIII-lea ", în RIR, XV,
1945, fasc. I II, Bucureşti, pp. 365-3 71 ("Din tipăriturile orientale la Bucureşti');
• Decei Aurel, "Demir-kapt ", în IA, 3-ncii Cilt, Istanbul, 1945, pp. 523-526 ("Demir - kap1');
• Decei Aurel, "Eflak", în IA, 4-cii Cilt, Istanbul, 1945, pp. 178-189 ("Eflak');
• De cei A urei, "Fenerler", în IA, 4-cii Cilt, Istanbul, 1945, pp. 54 7-550 ("Fenerler');
• Decei Aurel, Gokbilgin, M. Tayyib, "Erdel, Erdil veya Edrelistan ", în IA, 4-cii Cilt,
Istanbul, 1945, pp. 293-306 ("Erde/, Erdil veya Edrelistan ');
• Decei Aurel, "Bogdan", în IA, 2-ci Cilt, Istanbul, 1949, pp. 697-705 ("Bogdan ');
• Decei Aurel, "Oastea lui Iancu de Hunedoara înainte de bătâlia de la Kosovo (1 448).
Scrisoarea lui Pasquale de Sorgo", în RIR, XVI, 1946, fasc. 1, Bucureşti, pp. 40-50 ("Oastea lui
Iancu - 1448');
• Decei Aurel, Beldiceanu Nicoară, "Kitaplar ve Mecmua 'lar, Romanya (Bibliographie
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1 936-1 946 des publications roumaines sur /'Orient)",

în Oriens, Il, 1949, Leiden,

("KM.R.");

pp.

333-346

• Decei Aurel, "Un «Fetihnâme-i Karabogdăn» {1 538) de Nasuh Matrakt;i ", in voi. Fuad
Kăprillii Armagam (Melanges Fuad Kăpriilii}, OYM, Istanbul, 1953, pp. 1 13-124 ("Un
«Fetihnâme-i Karabogdiim> {1538) '};
• Decei Aurel, "Toponymie turque de la Roumanie': în Actes et memoires du /V-e
Congres International de Toponymie, Bruxelles, 1951, p p. 365-373 (''Toponymie turque de la
Roumanie'1;
• Decei Aurel, "Etablissement de Aktav de la Horde d'Or dans l'Empire Ottoman au
temps de Y1ldmm Băyezîd ", în voi. omagia! Zeki Velidi Togan Armagam, Istanbul, 1955, pp.
77-92 ("Etablissement de Aktav'1;
• Decei Aurel, "Invazia tătarilor din 1241/1242 în ţinuturile noastre după Djâmi' ot
Tevârîkh a lui Fazl ol-lâh Râşîd od-Din ", în RRH, XII• tome, n°. 1/1973, Bucarest, pp. 101-121,
inclus în idem, Relaţii româna-orientale, culegere de studii, EŞE, Bucureşti, 1978, pp. 193-208
("Invazia tătarilor din 1241/1242'1;
• Decei Aurel, Istoria Imperiului Otoman până la 1 656, EŞE, Bucureşti, 1978, 412 p .
(Istoria Imperiului Otoman);
• Demeny Ludovic, "Andrei Antalffy ", în EIR, Bucureşti, 1978, p. 36 (Andrei Anta/f
fy);
• Diaconescu Mihail, "Aurel Decei ", în Transilvania, XVIII, nr. 7/1989, Sibiu, pp. 45-4 7
("Aurel Decei');
• Dinescu Viorica, Teatrul de umbre turc, Editura Meridiane, Bucureşti, 1982 (Teatrul
de umbre turc);
• Dragoş George-Mihail, "Fauna şi flora in toponimia Basarabiei. Elemente turceşti ", în
Buletinul Institutului de Filologie Română .,Alex. Philippide " - Iaşi, voi. VII -VIII f 1940-1941,
Iaşi, pp. 198-223 ("Fauna şi flora. Elemente turceşti'1;
• Drimba Vladimir, "Elemente româneşti in limba turcă", în DR, XI, 1944-1948, Cluj,
1948, pp. 196-202 (Elemente româneşti în limba turcă'1;
• Drimba Vladimir, "Paralele sintactice şi frazeologice turca-române ", în DR. XI, 19441948, Cluj, 1948, pp. 202-2 12 ("Paralele turco-române'1;
• Drimba Vladimir, "Note de lexicologie română. Elemente turceşti ", în Studii şi
Cercetări Lingvistice, 1, fasc. 2/1950, Bucureşti, p p . 290-296 ("Note ... Elemente turceşti'1;
• Drimba Vladimir, "Contribuţii Ia studiul morfologiei istorice române. 3. Desinenţa de
plural aromân -Afir, în Studii şi Cercetări Lingvistice, IV, 1953, Bucureşti, pp. 2 18-224
("Contribuţii');
• Drimba Vladimir, "Surse româneşti pentru dialectologia istorică turcă: Scrierile
turceşti ale lui Anton Pann ", în Fonetică şi Dialectologie, IV, 1962, Bucureşti, pp. 171-242;
varianta franceză în Revue de linguistique, n°. 3/1963, Paris, pp. 100-155 ("Surse româneşti
pentru dialectologia istorică turcă'1;
• Dumitrescu-Frasin Ion, "Însemnări despre tătarii din satul Pervelia, cam. Tatlâgeac,
Constanta ", în AD, 1, nr. 1/1920, Constanta, pp. 1 54-177 ("Însemnări 1 '1;
• Dumitrescu-Frasin Ion, "Note asupra tătarilor din Pervelia ", în AD, 1, nr. 3/1920,
Constanţa, pp. 491-494 ("Note'1;
• Dumitrescu-Frasin
Ion, "Folclor tătăresc din Pervelia ", în AD, 1, nr. 4/1920,

Constanţa, pp. 633-648, III, nr. 2/1922, pp. 309-320, nr. 3/1922, pp. 370-382; IX, nr. 1/1928,
Cernăuţi, p p . 171-184 ("Folclor tătăresc'1;
• Dumitrescu-Frasin Ion, "Însemnări despre tătarii din Pervelia ", în AD, I I, nr. 1/1921,
Constanta, pp. 1 1 5-128 ("Însemnări 2 '1;
• Dumitrescu-Frasin I on, "Folclor dobrogean ", în AD, Il, nr. 2/1921, Constanţa, p p .
261-272 ("Folc/or dobrogean'1;
• Dumitrescu-Frasin Ion, "Sărbătorile la tătari", în AD, Il, nr. 3/1921, Constanţa, pp.
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372-378 ("Sărbătorile la tătari');
• Dumitrescu-Frasin Ion, "După şapte ani. Tătarii din Moşneni (Pervelia)", în AD, X, nr.
1/1929, Cernăuţi, pp. 156-159 ("După şapte ani');
• Duzinchievici
Gh., "O necunoscută istorie a Imperiului Turcesc în manuscris
românesc ", in RIR, !V, 1934, fasc. III, Bucureşti, pp. 289-291 ("O necunoscută istorie a
Imperiului Turcesc');
• Ekrem M.A., Din istoria turcilor dobrogeni, cuvânt înainte de Demeny Lajas, Editura
Kriterion, Bucureşti, 1994 (255 p.), pp. 72 - 106 (Din istoria turcilor dobrogem1;
• * * * Enjeux politiques, economiques et militaries en Mer Noire (X/Ve-Xxe siec/es).
Etudes a la memoire de Mihail Guboglu, Edit. lstros, Brăila, 2007, 741 p. (Enjeux... Mihail
Guboglu);
• Florea Virgiliu, "Lazăr Şăineanu {1859-1 934) către Moses Gaster", în Anuarul de
Folclor, nr. 3-4/1983, Cluj-Napoca, pp. 266-319 ("Lazăr Şăineanu');
• Felezeu Călin, juridica/ Statute of the Transylvanian Principality in Relation with the
Sublime Parte, B.C.T.S., Cluj-Napoca, 1994, 56 p. Uuridical Statute of the Transylvanian
Principality);
• Felezeu Călin, Statutul Principatului Transilvaniei în raporturile cu Poarta Otomană
(1541-1 688}, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1996 (383 p.), pp. 1 1-45 (Statutul
Principatului Transilvaniei);
• Fekete Lajos, "L'Edition des chartes turques et ses prob/emes", în Kordsi Csoma
Archivum, !, 1939, Budapesta, pp. 503-5 14; idem, Tiirk vesikalan neşri ve bu işin arzettigi
mese/efer, in Belleten, V-nci Cilt, no. 20/1941, Istanbul, pp. 607-616 (traducere de T.
Gokbilgin) (" L 'Edition des chartes turques');
• Ferenţ Ioan, Cumanii şi episcopia lor, Blaj, 1931, 152 p. ("Cumanii şi episcopia lor');
• Gemi! Tahsin, "Le Professeur Mihail Guboglu ': în voi. Enjeux politiques, economiques
et militaries en Mer Noire [X/ Ve - XX/e siec/es). Etudes a la memoire de Mihail Guboglu, sous la
-

direction de: Faruk Bilici, Ionel Cândea, Anca Popescu, Editions lstros, Braila, 2007, pp. 2528 ( "Le Professeur Mihail Guboglu');
• Gheaţă Petre, Atatiirk, Bucureşti, 1935, 220 p.; ediţia a 11-a, Lupul cenuşiu, Bucureşti,
1939, 220 p. (Atatiirk);
• Gheaţă Anca, "La Personnalite et /'epoque de Kemâl Atatiirk dans /'historiographie
roumaine ", în CLSO, nr. 2, 1993, Bucureşti, pp. 133-135 ("La Personna/ite de K. Atatiirk');
• Gheorghe Dragoş, Kemâl Atatiirk - omul şi opera, Cluj, 1945, 42 p. (K. Atatiirk);
• Gheorghe Elena, "Mihail Guboglu, membru corespondent al Societăţii Turce de
Istorie", în RA, LVIII, voi. XLIII, nr. 3/1981, Bucureşti, pp. 377-382 ("Mihail Guboglu');
• Ghinea Nicolae M., "H. Dj. Siruni {1890-1973)", în RA, anul L, voi. XXXV, nr. 2/1973,
Bucureşti, pp. 413-414 ("H.Dj. Siruni');
• Giura Lucian, "Centenar Aurel Decei", în SUCH, II, 2005, Sibiu, pp. 339-342 ( "Centenar
Aurel Decei");
• Giraudo Gianfranco, "Hammer-Purgsta/1, Iorga, Babinger. Un picco/o divertissement':
în voi. Quaderni Nicolae Iorga. Atti de/ Convegno italo-romeno N. Iorga, Bucarest, 2000, pp.
128-134; şi în periodicul Quaderni delia Casa Romena di Venezia, 1, 2001, Bucarest, pp. 128134 ( "Hammer-Purgsta/1, Iorga, Babinger');
• Giurescu C.C., "Consideraţii asupra istoriografiei româneşti în ultimii douăzeci de ani
[1 905-1 925]", în Rl, XII, nr. 7-9 /iulie-septembrie 1926, Bucureşti, p. 1-50, şi extras, 49 p.

(Consideraţii asupra istoriografiei româneşti) ;
• Giurescu C.C., "Preotul Vasile Radu", în RIR, X, 1940, Bucureşti, pp. 491-493 ("Vasile
Radu');
• Giurescu Constantin C., "Uciderea vizirului Mohammed Tabani Buiuc, sprijinitorul lui
Vasile Lupu. O scrisoare inedită ", în Rl, XII, nr. 1-3/ianuarie-martie 1926, Bucureşti, pp. 99-
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103 (Uciderea vizirului Mohammed Tabani Buiuc);
• Giurescu Constantin C., "Livres turcs imprimes a Bucarest (1 701 et 1 768)", în RIR. XV,
1945, fasc. III, Bucureşti, pp. 275-286 ("Livres turcs imprimes a Bucarest');
• Golim as A urei H., "Diarhii sau caimacamii? ", în revista Arhiva, an V, voi. XI, 1938,
Iaşi, pp. 75-83 ("Diarhii sau caimacamii?');
• Golimas Aurel H., "Sensul închinării de la Vaslui a lui Petru Vodă Aran. Din legăturile
de drept ale Moldovei cu Poarta Otomană ", în revista Cuget Moldovenesc, nr. 912/septembrie-decembrie 1940, laşi, 18 p. ("Sensul închinării de la Vaslui');
• Golimas Aurel H., Despre capuchehăile Moldovei şi poruncile Por{ii către Moldova
până la 1829. Contribu[ii la cunoaşterea raporturilor de drept dintre Moldova şi turci, Iaşi,
1943, 152 p. (Despre capuchehăile Moldovei şi poruncile Por[ii);
• Golimas A urei H., "Les Cai'm acams inconnues du prince jean Mavrocordat et la date de
son arrivee a jassy ", în B, VI, 1943, Bucarest, pp. 518-519 ("Les Cai'm acams inconnues');
• Golimas Aurel H., "Din politica Moldovei faţă de turci ", în revista Cetatea Moldovei, an
IV, voi XI, nr. 12/decembrie 1943, laşi, pp. 289-295 ("Din politica Moldovei faţă de turci');
• Golimas Aurel H., "Limitele cronologice ale reformei monetare a lui Petru Aran ", în
BSNR, LXX-LXXIV (1976-1980), nr. 124-128, Bucureşti, pp. 321-331 ("Limitele cronologice');
• Gollner Carol, "Der Beitrag der rumiinischer turkologischer Forschungen zur besseren
Kenntnis des osmanischen Reiches ", în RESEE, XIX, nr. 2/1981, Bucarest, pp. 283-288 ("Der
Beitrag der rumiinischer turkologischer Forschungen ');
• Gollner Carol, "Rumiinische Beitrage zur Geschichte des osmanischen Reiches ", în
Forschungen zur Volks- und Landeskunde, XXI, nr. 2/19 78, Sibiu, pp. 1 15-120 ("Rumiinische
Beitrage');
• Graur Alexandru, "Contribuţie la «influenţa orientală»': în Grai şi Suflet. RIFF, 6,
1934, Bucureşti, pp. 330-333 ("Contribuţie la «influenţa orientală»');
• Grigoraş Nicolae, "A existat un tratat de pace între Mehmed II şi Ştefan cel Mare?'',
laşi, 1948, 25 p. ("A existat un tratat de pace între Mehmed Il şi Ştefan cel Mare?');
• Guboglu Mihail, "Orientalistica română ", în SAI, 1, 1956, Bucureşti, pp. 3 14-350
("Orientalistica română');
• Guboglu Mihail, "Contributions roumaines aux etudes orientales ", în AO, XXIV, nr.
3/1956, Praga, pp. 454-475 ("Contributions roumaines');
• Guboglu Mihail, "Romanya Tiirkolojisi ve Romen Dilinde Tiirk Sozleri hakkmda Baz1
Araşt1rmalar. Memleketimizde Tiirk Dilinin dgrenilmesi " - (Unele cercetări referitoare la
turcologia românească şi la cuvintele turceşti în limba română. Studiul limbii turce în fara
noastră), în voi. XI. Tiirk Dil Kurultaymda Okunan Bilimsel Bildirillerden Aynbas1m, 1968,
T.T.K.B., Istanbul, pp. 265-272 ("Romanya Tiirkolojisi');
• Guboglu Mihail, "H.Dj. Siruni la 80 de ani ", în RA, XLVII, voi. XXXII, nr. 2/1970,
Bucureşti, pp. 654-655 ("H.Dj. Siruni');
• Guboglu Mihail, "Tarih karşlSinda Gagauzlar (Găgăuzii în lumina istoriei)", în ziarul
Tiirk Birligi (Asocia{ia turcă), nr. 19/6 Eyliil 1939, Bazarcik, Romanya, p. 3; variantă
augumentată în ziarul /kdam (Stăruinţa), Istanbul, 1939, mai multe episoade ("Gagauzlar');
• Guboglu Mihail, "L'Historiographie ottomane des XV•-XV/ll• siec/es. Bref apercu ", în
RESEE, III, nas. 1-2/1965, Bucarest, pp. 81-93 ("L 'Historiographie ottomane');
• Guboglu Mihail, "Le tribut paye par les Principautes Roumaines a la Parte jusqu 'au
debut du XVJe siecle, d'apres les sources torques ", în REI, nr. 1/1969, Paris, pp. 49-80; varianta
dezvoltată în Istanbul Oniversitesi. lktisat Fakiiltesi Mecmua'si-1 01FM, nr. 1-4/1982-1983,
Istanbul, 1984, pp. 59-143 ("Le tribut paye par les Principautes Roumaines');
• Guboglu Mihail,
Romanya'da Tiirkoloji (:al!şmalarmm Sonu�lan ve Gelişmeleri
"
(1948-1 988) " - (,,Evoluţiile şi rezultatele activităţilor turcologice în România (1 948-1 988) ': în
Tiirk Diinyas1 Araşt1rmalan (TDA), 64, 1990, Istanbul, pp. 91-144;
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• Guboglu Mihail, " Praf Protoieren (Baş papaz) Mihail Ceakir (Mihail (:akir}-(18616

1 938}'m /iimiiniin 50. YIII Miinasebetiy/e" - (,,Profesorul şi preotul Mihail Ceakir-cu ocazia a
50 de ani de la moartea sa '), în Tiirk Diinyasi Araşt1rmalan (TDA), 60, 1989, Istanbul, pp. 59-84;
• Halevy Mayer A, "Notes bio-bibliographiques concernant /'histoire des etudes
orientales en Roumanie", în SAD, I I, 1959, Bucarest, 1960, pp. 113-125 ("Notes bio
bibliographiques'1 ;
• Hasanov Eldar, "Hamdullah Subhi Tannover şi România", în MI, 43, 2010, nr. 8,
Bucureşti, pp. 34-35 ("H. S. Tannover şi România'1;
• Hotnog Titus, "Bezerenbam " din cronica persană a lui Fazel-Ullah-Rachîd. Studiu
istorico-filologic, Tipografia "Moderna", laşi, 1919, 24 p. (''Bezerenbam'1;
• Hotnog Titus, Câteva nume topice româneşti de origine cumană, laşi, 1933, 10 p.
(Câteva nume topice);
• Hotnog Titus, "Numele tătăresc al Chiliei la sfârşitul secolului al XVI-lea", în RIR, Vlll,
1938, Bucureşti, p. 242 ("Numele tătăresc al Chi/iei'1;
• Hotnog Titus, "Numele topic Bender din Basarabia ", în RIR, VIII, 1938, Bucureşti, pp.
241-242 ("Numele topic Bender'1;
• lgnat Minodora, "Influenţe orientale în arhitectura moldovenească", în revista Arta şi
Arhitectura, V, fasc. IX-X, 1936, Bucureşti, pp. 25-32 ("Influenţe orientale '1;
• Iliescu Nicolae, Timişoara, monografie istorică, voi. 1, Timişoara, 1943, 446 p. (cap.
III, "Epoca turcească", pp. 51-72) - (Timişoara);
• logu Georges, "Remarques sur l'etymologie et la signification de quelques mots turcs",
în revista Grai şi Suflet, IV, 1929, Bucureşti, extras, 7 p. ("Remarques'1;
• l mbrescu Dumitru, "Studii de turcologie în România", în Ramuri. Revistă literară, XL,
nr. 3-6/ martie-iunie 1944, Craiova, pp. 159-162 ("Studii de turco/ogie'1;
• Iordan lorgu, acad., coordonator, Istoria lingvisticii româneşti, EŞE, Bucureşti, 1978,
277 p. (în special pp. 203-206) - (Istoria lingvisticii româneşti);
• loniţă Gh. 1., "Mihail Guboglu {1 91 1 -1 989)", în AUBI, XXXVIII, 1989, Bucureşti, pp.
106-108 ("Mihail Guboglu'1;
• Karadja C.l., "Un istoric turc despre noi", în RI, IX, nr. 1-3/lanuarie-Martie 1923,
Bucureşti, pp. 92-93 ("Un istoric turc despre noi'1;
• Karadja C.l., "Un episod din istoria numismaticii Levantine", în BSNR, XVlll, 1923,
Bucureşti, pp. 48-50 ("Un episod din istoria numismaticii Levantine'1;
• Karadja C.l., "Detalii asupra ambasadelor turceşti la Stockholm din 1 729 şi 1 732", în
RI, XIII, nr. 7-9/iulie-septembrie 1927, Bucureşti, pp. 272-278 ("Detalii asupra ambasadelor
turceşti'1;
• Karadja C.l., "Calcularea datelor Hegirei", în Rl, XVII, nr. 4-6/ Aprilie-Iunie, 1931,
Bucureşti, pp. 144-147 ("Calcularea datelor Hegirei');
• Karadja Marcela C., "Principatele Române văzute de un funC{ionar turc din secolul al
XVIII-/ea", în Archivele Olteniei, XII, nr. 5-8/mai-august 1933, Craiova, pp. 263-278
("Principatele Române văzute de unfunqionar turc'1;
• Karadja Marcela C., "Poema lui Michel Beheim despre cruciadele împotriva turcilor
din anii 1 443-1 444", în BCIR, voi. XV/1936, Bucureşti, pp. 3-58 ("Poema lui Michel Beheim '1 ;
• Karadja Marcela C., "Sur /'Origine des Karadja", în RHSEE, XV• annee, nos 7-9/ Juillet
Septembre 1938, Bucarest, pp. 222-226 + 1 photo. ("Sur /'Origine des Karadja'1;
• Karadja Marcela C., "Karadja - nume peceneg în toponimia românească", în Rl, XXIX,
nr. 1-6/Ianaurie-lunie 1943, Bucureşti, pp. 87-92 ("Karadja - nume peceneg'1;
• Karasu Cezmi, "Dobruca tatar fo/kloru �alişmalarm gizli bir kahramam: Ion
Dumitrescu " - (Un erou puţin cunoscut al studiilor de folclor al tătarilor dobrogeni - Ion
Dumitrescu), în voi. Moştenirea istorică a tătarilor, 1, 20 10, Bucureşti, pp. 141-144 ("Ion
Dumitrescu'1;
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• Kapal6 James A, "Gagauz ((Orthodoxism» in lnterwar Romania: Mihail (:akir and the
Gagauz National Movement': în Historical Yearbook, VIII, 2011, Bucharest, pp. 103-120
("Mihail (:akir'1;
• Kapal6 James A, "The Career of Father Mihail (:akir (1 861 -1 938) - The Cyril and
Methodius ofthe Gagauz': în Sa/anus, 2 1, 2007, pp. 5-18 ( "The Career of Father Mihail (:akir'j;
• Kellogg Frederick, O istorie a istoriografiei române, traducere de Laura Cuţitaru,
prefaţă de Alexandru Zub, Editura Institutului European, laşi, 1996, 189 p. (O istorie) ;
• Las cu Stoica, Situaţia învăţătorilor de (dimba turcă» din judeţul Constanţa, în lumina
"
documentelor arhivistice {1 938, 1 940, 1 948)", în voi. Moştenirea istorică a tătarilor, 1, 2010,
Bucureşti, pp. 145-180 ( Situaţia învăţătorilor -1 938, 1 940, 1 948'1;
"
• Las cu Stoica, Situaţia învăţătorilor de ((limba turcă» din judeţul Constanţa, în lumina
"
documentelor arhivistice (1 940) ", în SAI, 7 4, 2009, Bucureţti, pp. 191-209 ( Situaţia
"
învăţătorilor - 1 940'1;
• Lupaş Ioan, Sfârşitul suzeranită{ii otomane şi începutul regimului Habsburgic în
Transilvania, Bucureşti, 1943 (Sfârşitul suzeranită[ii otomane ... în Transilvania);
• Macriş Anatol, Găgăuzii şi românii, Bucureşti, Edit. Agerpress Typo, 2000, 47 p.
(Găgăuzii şi românii);
• Macriş Anatol, Găgăuzii din Basarabia în trecut şi în present, Bucureşti, Edit.
Agerpress Typo, 2003, 156 p. (Găgăuzii din Basarabia);
• Manafu 1., "Mitropolia Proilaviei", în AB, IX, nr. 1/1939, Brăila, pp. 3-32 ("Mitropolia
Proilaviei'1;
• Manoff Al., Originea găgăuzilor, 1, traducere după originalul bulgăresc de N.
Batzaria, Tipografia "Universul ", Bucureşti, 1940, 51 p. (Originea găgăuzilor);
• Marta Doru, "Istoriografia cetăţii Oradea ", în Crisia, 30, 2000, Oradea, pp. 163-181
( "Istoriografia cetăţii Oradea ");
• Marinescu Gh.T., Brăila veche - stampe, planuri, hăr[i - Album comemorativ, Brăila,
1929, XX + XXXII planşe şi o hartă (Brăila veche);
• Marinescu Gh.T., Contribu{iuni pentru monografia oraşului şi judetului Brăila, 1929,
Brăila, 47 p. (Contribu{iunl);
• Matei Ion, Reprezentanţii diplomatici (capuchehăi) ai Ţării Româneşti la Poarta
Otomană, ediţie îngrijită de Nagy Pienaru, Tudor Teoteoi, Bucureşti, Editura Academiei

Române, 2008, 324 p.;
• Maxim Mihai, "Documente noi despre războiul ma/do-otoman din 1 574 ", în voi. Din
lupta poporului român pentru independenţă, coordonator 1. Scurtu, Tipografia Universităţii
din Bucureşti, 1977, pp. 65-73 ("Documente noi'1;
• Maxim Mihai, Limba turco-osmană. Curs practic, ediţia 1-a, Tipografia Universităţii
din Bucureşti, 1984, 272 p.; ediţia a 11-a, Bucureşti, 1993 (Limba turco-osmană);
• Maxim Mihai, Ţările Române şi Înalta Poartă. Cadrul juridic al relaţiilor româna
otomane in evul mediu, cu o prefaţă de Prof. Hali! lnaiCik, Editura Enciclopedică, Bucureşti,
1993 (299 p.) - (Ţările Române şi Înalta Poartă);
• Maxim Mihai, « "Decanul" osmanisticii mondiale: Profesorul Halil Inalclk», în Hali!
I nalcik, Imperiul Otoman. Epoca clasică, 1300-1 600, ediţie şi studiu introductiv de Mihai
Maxim, traducere, notă, completarea glosarului şi indicelui de Dan Prodan, Editura
1 9 9 6, pp. 5 - 2 9 (« "Decanul" osmanisticii mondiale»);
"La premiere grammaire ottomane en roumain ", în voi. Istanbul et les

Enciclopedică, Bucureşti,
•

Maxim Mihai,

langues orientales, edite par Frederic Hitzel, Edition du IEEA, Istanbul, 1997 (541 p.), pp.
403-410 ("La premiere grammaire ottomane en roumain'1;
• Maxim Mihai, L'Heritage scientijique d'un grand orienta/iste roumain (Aurel Decei} ",
în RRH, XJXe annee, nr. 1/1980, Bucarest, pp. 61-71 ("Aurel Dece;'1;
• Maxim Mihai, "Simpozionul româna-turc de istorie {1 9 78}", în Rdl, t. 31, nr. 10/1978,
"
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Bucureşti, pp. 1877-1878 ("Simpozionu/'1;
• Maxim Mihai, "Mihail Guboglu {1 911-1 989)", în CLSO, nr. 1, 1989, Bucureşti, 1990,
pp. 275-277; bibliografia se/ectivă a turcologului român întocmită de Cristina Codarcea, pp.
279-286 ("Mihai Gubog/u'1;
• Maxim M ihai, Maxim Liviu, "Romanya 'da Osmanlt Araşt1rmalan "-(Studii Otomane în
România), în voi. XIII. Tiirk Tarih Kongresi, Ankara, 2002, pp. 22 1-241 ( "Romanya'da Osmanll
Araştlrmalan'1;

Mănescu Nicolae, dr., Turcia de astăzi, Tipografia "Cartea Românească", Bucureşti,
1939, 407 p. (Turcia de astăzi) ;
• Mehmed Mustafa Ali, "Din raporturile Moldovei cu Imperiul Otoman în a doua
jumătate a veacului al XV-lea", în Srdl, XIII, nr. 5/1960, Bucureşti, pp. 165-178 ("Din
•

raporturile Moldovei cu Imperiul Otoman '1;
• Mioc Damaschin, "Decei Aure/", în EIR, Bucureşti, 1978, pp. 121-122 ("Decei Auref'1 ;
• Mioc Damaschin, "Guboglu Mihail", în EIR, Bucureşti, 1978, pp. 164-165 ("Guboglu
Mihail'1;
• Micu Ioan, "Silistra sub otomani", în ziarul Universul, LVI, nr. 277/1939, Bucureşti, p.
6 ("Silistra sub otomani'1;
• Mihăilescu Gh., "Populatia Brăilei", în AB, !V, nr. 2-3/1932, Brăila, pp. 106-122
("Populaţia Brăilei'1;
• Mihăilescu Gh., "Aşezările omeneşti din raiaua Brăilei la 1 828, în comparaţie cu cele
de pe harta austriacă dela 1 790", în AB, V, nr. 1/1933, Brăila, pp. 52-63 ("Aşezările omeneşti
din raiaua Brăilei'1;
• Mircea Ion-Radu, "Ţara Românească şi închinarea raialei Brăila ", în B, !V, 1941,
Bucureşti, pp. 451-488 ("Ţara Românească şi închinarea raialei Brăila'1;
• Moisil Constantin, "Licitaţie de sigilii domneşti", în RA, V, nr. 1/1942, Bucureşti, pp.
209-2 12 ("Licitaţie de sigilii domneşti'1;
• Moisil Constantin,
Istoria manetei în România. Expunere sumară': în Cercetări de
"
Numismatică şi Arheologie, !-!V, 1920-1924, Bucureşti, extras, 22 p. ( Istoria manetei în
"
România'1;
• Moisil Constantin, Monetele României': în Enciclopedia României, 1, 1938, Bucureşti,
"
pp. 98-124 C,Monetele României'1;
• Murgescu Bogdan, "Byzanzine and Ottoman Studies in the Romanian Historiography.
A Brie[ Overview': în voi. Clio in the Balkans. The Politics of History Education, Thessaloniki,
2002, pp. 148-162 ( "Byzanzine and Ottoman Studies'1;
• Murgescu Bogdan, "Some Considerations on the Romanian Historiography about the
Ottoman-Romanian Commercial Relations': în Romana- Turcica, 1, 2003, Bucarest-Istanbul,
pp. 127-140 ( "Some Considerations'1;
• Mi.iler Georg, Die Tiirkenherschaft in Siebenburgen. Verfassungsrechtliches Verhăltnis
Siebenbiirgens zur Pforte, 1541-1 688, Tipografia ISEEO, Sibiu, 1923, 148 p. (Die
Tiirkenherschaft in Siebenburgen);
• Năstase Gh. 1., « "Hotarul lui Hali/ Paşa" şi "Cele 2 ceasuri" (Schiţarea unei probleme de
geografie istorică şi politică moldovenească)», extras, Bucureşti, 1932, 44 p. + 1 h. («"Hotarul
lui Hali/ Paşa" şi "Cele 2 ceasuri">>);
• Necrasov Olga C., dr., "Le Probleme de /'origine des gagaouz et la structure
antropologique de ce groupement ethnique", în Lucrările Societăţii Geografice "Dimitrie
Cantemir': I II, laşi, 1940, 32 p. + 3 planşe ("Le Probleme de /'origine des gagaouz'1;
• Necşulescu C., "Năvălirea uzilor prin Ţările Române în Imperiul Bizantin", în RIR, IX,
1939, Bucureşti, pp. 185-204 ("Năvălirea uzilor'1;
• Netea Vasile, "Aurel Decei {1 905- 1 976)", în RRH, t. XV, no. 4/1976, Bucarest, pp. 781785 ("A. Decei'1;
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Nicolaescu D., Istoria sultanilor a Imperiului Otoman, Bucureşti, 1899, 228 p. (Istoria

sultanilor);
• Nicolau Matei G., "Monede de aramă a Califului Ennassir Liddin {1 1 93)", în BSNR, XX,
1925, Bucureşti, pp. 30-35 ("Monede de aramă'1;
• Nicolau T., general, "Cuvinte turceşti în limbajul armatei române", în revista România
Militară, 1932, Bucureşti, extras, 17 p. ("Cuvinte turceştiîn limbajul armatei române'J;
• Nistor Ion 1., "Aşezările bulgare şi găgăuţe din Basarabia", în AARMS/, s. III, t. XXVI,
1943-1944, m. 13, Bucureşti, extras, 39 p. ("Aşezările bulgare şi găgăuţe din Basarabia'1;
• Niţu Valeriu, "Antalffy Endre", în Chiorean Ioan, Kocziâny Ladislau, Niţu Valeriu,
Profiluri mureşene, vol.l (308 p.), Târgu-Mureş, 1971, pp. 270-276 ("Antalffy Endre'J ;
• Năsturel Petre Ş., "En homamge a Mihail Guboglu': în voi. Enjeux politiques,

economiques et militaries en Mer Noire (X/Ve - XX/e siecles). Etudes a la memoire de Mihail
Guboglu, sous la direction de: Faruk Bilici, Ionel Cândea, Anca Popescu, Editions lstros,
Braila, 2007, pp. 17-24 ( "En homamge a Mihail Guboglu'1;
• Opriş Ioan, "Aurel Decei. Contribuţii monografice': în Transilvania, 35, 2006, nr. 1,
Sibiu, pp. 62-68 ( "Aurel Decei'1;
• Panaite Viorel, "In memoriam Ioan Matei {1 921-1 996)': în SA, 1, 2000, Bucureşti, nr.
1-2, pp. 43-46 ( "In memoriam Ioan Matei'1;
• Panaitescu P.P., "Rumiinische Geschichtsschreibung, 1 91 8-1 942 ", în SOF, VIII. Band,
nr. 1-2/1943, MUnchen, pp. 69-109 ("Rumănische Geschichtsschreibung'1;
• Panaitescu P.P., "Mircea l'Ancient et les Tartares", în RHSEE, XIXe annee, no 2/1942,
Bucarest, pp. 438-448 ("Mircea /'A ncien t et les Tartares'J;
• Panaitescu P.P., "Pe marginea folosirii izvoarelor cu privire la supunerea Moldovei la
tributul turcesc (Vaslui, 1456)': în Studii. Revistă de istorie şi filosofie, V, nr. III, iulie
septembrie 1952, Bucureşti, pp. 187-198 ("Pe marginea folosirii izvoarelor'J;
• Pa pacostea Victor, "Vietile sultanilor. Scriere inedită a lui Dionisie Fotino", în RIR, IV,
1934, fasc. IL Bucureşti, pp. 175-214 (" VieJile sultanilor'1;
• Pa pacostea Victor, "O istorie a turcilor în româneşte. Notă asupra manuscrisului găsit
la biblioteca Ossolineum ", în RlR, V-Vl, 1935-1936, Bucureşti, pp. 393-399 ("O istorie a
turcilor în româneşte '1;
• Papacostea Şerban, "La Moldavie, Etat tributaire de J'Empire Ottoman au xve siecle:
le cadre in ternational des rapports etablis en 1 455-1 456", în RRH, Xllle annee, no 3/1974,
Bucarest, pp. 445-461 ("La Moldavie, Etat tributaire'J;
• Pascu Giorge, "Turcisme la Radu Popescu': în Arhiva Societăţii Ştiinţifice şi Literare
din Iaşi, 29, 1922, Iaşi, pp. 241-243 ( "Turcisme la Radu Popescu '1 ;
• Pascu Giorge, Dictionnaire etymologique macedo-roumain, Il. Les elements grecs,
turcs, slaves. ., Bucarest, 1925 (Dictionnaire etymologique, li);
• Pascu Ştefan, Transilvania în epoca Principatului. Timpul suzeranităţii turceşti, 1541 1 691, Cluj, 1948 (Transilvania .. 1541 -1 691);
• Păcurariu Mircea, "Radu Vasile", în idem, Dicţionarul teologi/ar români, Editura
"Univers Enciclopedic", Bucureşti, 1996 (503 p.), pp. 375 ("Radu Vasile'1;
• Penelea-Filitti Georgeta, "/. C. Filitti" , în MI, 29, 1995, nr. 10, Bucureşti, pp. 45-48 ("/.
C. Filitti");
• Penelea Georgeta, "Siruni Hagop Djolonia n ", în EIR, Bucureşti, 1978, p. 299 ("Siruni
H. Dj.");
• Perianu Radu 1., "Raiaua Turnu. Un plan topografic al raialei", în RIR, XIII, 1943, fasc.
[, Bucureşti, pp. 52-60 + 1 pl. ("Raiaua Turnu 'J;
• Perianu Radu 1., "Raiaua Brăilei. Noi contributii", în RlR, XV, 1945, fasc. III, Bucureşti,
pp. 287-333 + 4 pl. ("Raiaua Brăilei') ;
• Pippidi Andrei, "Pour J'Histoire du premier Institut des Etudes sud-est europeennes",
.

.
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în RESEE, XVIe annee, n°. 1/1978, Bucarest, pp. 139-156 ("Pour l'Histoire du Institut');
• Pippidi Andrei, "Rosturile primului nostru Institut de studii sud-est europene ", în
revista Vatra, XVI, nr. 2/1986, Târgu-Mureş, p. 179 /C ("Rosturile');
• Pippidi Andrei, "Reformă sau declin. A doua perioadă a studiilor sud-est europene în
România ", în Rl, s.n., t.II, nr. 1 1-12/1991, Bucureşti, pp. 641-649 ("Reformă sau declin ');
• Pleşia Dan, "/. C. Filitti", în AC, 3, 1996, nr. 3-4, laşi, pp. 2 1-26 ("/. C. Filitti");
• Pop Rodica, "Professor Vladimir Drimba (1924-2003)", în SA, 6, nr. 1-2 / 2005,
Bucureşti, pp. 1 1-19 ("Professor Vladimir Drimba');
• Popescu Anca, "La bio-bibliographie de Mihail Guboglu': în voi. Enjeux politiques,

economiques et militaries en Mer Noire (X/Ve - XX/e siecles). Etudes a la memoire de Mihail
Guboglu, sous la direction de: Faruk Bilici, Ionel Cândea, Anca Popescu, Editions lstros,
Braila, 2007, pp. 29-61 ("La bio-bibliographie de Mihail Guboglu');
• Popescu Anca Radu, "Profesorul Mihail Guboglu la 70 de ani", în Al/AX/, t. XIX, 1982,
laşi, pp. 923-924 ("Mihail Guboglu');
• Popescu Anca, "Nicoară Beldicean u ': în Rl, 6, 1995, nr. 5-6, Bucureşti, pp. 601-602
("Nicoară Beldiceanu');
• Popescu Mihail, "Cetăţile turceşti din prejurul Principatelor Române", în BCMl, XX,
fasc. 52/aprilie-iunie 1927, Bucureşti, pp. 76-87 ("Cetăfile turceşti');
• Popescu Mihail, " Veniturile Raialei Hotinului în timpul stăpânirii turceşti", în RA, II,

nr. 4-5/1927-1929, Bucureşti, pp. 394-402 + 1 hartă, şi extras, Bucureşti, 1930, 10 p. + 1
hartă (" Veniturile Raialei Hotinului');
• Popescu Mihail, "Raiaua şi cetatea Brăilei ", în AB, 1, nr. 2-3/1929, Brăila ("Raiaua şi
cetatea Brăilei');

Popescu Mihai, " Războiul austro-turc dintre 1 787 şi 1 792 şi ocupaţia Principatelor Ro
63, 1930, Bucureşti, pp. 337-365 (,,Războiul austro-turc dintre 1 787 şi 1 792');
• Popescu Mihail, "Catagrafia din 1 828 a locuitorilor şi venitului din oraşul şi judeful
Brăila ", în AB, IV, nr. 2-3/1932, Brăila, pp. 59-82, extras, Brăila, 1933, 24 p. ("Catagrafia din
•

mâne'; în CL,

1828... Brăila ');
• Popescu Mihail, "Raiaua Turnul. Venituri şi catagrafie ", în RA, III, nr. 1-2 (6-7)/19361937, Bucureşti, pp. 254-282 ("Raiaua Turn ul');
• Popescu Mihail, Monetele întrebuinţate în Ţara Românească la sfârşitul veacului al
"
XVlll-lea (după un act original contemporan din arhiva de război din Viena) ': în BSNR, 23,
1928, nr. 65-68, Bucureşti, pp. 48-51;
• Popescu-Spineni Marin, Contribufiuni la istoria învăţământului superior. Facultatea
de Litere şi Filosofie din Bucureşti, Tipografia "Cultura Naţională", Bucureşti, 1928, 76 p.

(Contribuţiuni Ia istoria mvăfământului superior);
• Popovici Valerian, "Mihai vodă Viteazul şi Turcii în anii 1 600-1 601. Contribuţie la
istoria lui Mihai Viteazul", în CI, anii X-XII, 1934-1936, laşi, nr. 1, pp. 156-176; nr. 2, pp. 3-25
("Mihai vodă Viteazul şi Turcii/1 600-1601 ');
• Postelnicu G., "Descrierea Timişoarei de către un călător turc în veacul al XVII-lea ", în
Analele Banatului, l, nr. 1/ 1928, Timişoara, pp. 57-64 ("Descrierea Timişoarei');
• Postelnicu G., "Asediu/ Timişoarei în 1 551 -1552 şi cucerirea ei de către turci", în
revista Banatul, Il, nr. 12/1927, Timişoara, pp. 26-31 ("Asediu/ Timişoarei în 1551 - 1 552');
• Prodan Dan, "L 'Orien taliste transylvain dr. Andrei Antalffy", în TR, voi. V, nr.1/Spring,
1996, Cluj-Napoca, pp. 90-100 ("L 'Orientaliste Andrei Antalffy');
• Prodan Dan, "Preocupări de orientalistică-turco/ogie în România în perioada 18751 950. Consideraţii introductive'; în AMS, 1, 1999, Botoşani, pp. 7-82 ("Preocupări 1875-1 950');
• Prodan Dan, "Preocupări de orientalistică-turcologie în România de la Marea Unire
până la instaurarea regimului comunist {1 918-1 948) ': în AMS, III, 2004, Botoşani, pp. 51-210
("Preocupări 1 918-1948');
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• Prodan Dan, "Învăţământui universitar turcologic În România În secolul al XX-lea ': în
SAI, LXV, 2000, Bucureşti, PP- 237-248 ("Învăţământui universitar turco/ogic În România");
• Prodan Dan, "Consideraţii generale referitoare la evoluţia turco/ogiei româneşti la
sfârşitul secolului al XIX-/ea şi În prima jumătate a celui următor", în voL Studii şi cercetări de
turcologie contemporană. Omagiu Profesorului Mihai Maxim la 60 de ani, coordonator Călin
Felezeu, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2004, pp. 153-167 ( "Consideraţii generale') ;
• Prodan
Dan, "Teritoriile româneşti sub stăpânire otomană În istoriografia
românească a secolului XX': în SAI, 71, 2006, Bucureşti, pp. 189-2 1 1 ( "Teritoriile româneşti
sub stăpânire otomană');
• Prodan Dan, "lnventarele inedite ale bibliotecii Institutului de Turco/ogie de la laşi,
1 940-1 945': în A /IX/, 43-44, 2006-2007, laşi, pp. 691-708; 45, 2008, Iaşi, pp. 431-446
("lnventarele inedite ale bibliotecii /Tf'1;
• Prodan Dan, "The Turkologists from three Generations in Romania (1 900-1945).
Nicolae lorga-Franz Babinger-Mihail Guboglu. Similitudes-Collaborations-Resu/ts': în A /IX/,
XLVIII, 2011, Iaşi, pp. 295-304 ("The Turkologists from three Generations in Romania {1 9001 945)'1 ;
• Radu Vasile, "Mănăstirea Sf Spiridon şi Patriarhul Silvestru al Antiohiei", în RIR, III,
1933, Bucureşti, pp. 1 1-31 ("Mănăstirea Sf Spiridon şi Patriarhul Silvestru al Antiohiei');
• Reychman )an, "Par? slow o Rumunskiej Orientalistyce" - {Câteva consideraţii despre
orientalistica română), în PO, nr. 4 (20) - 1956, Warszawa, pp. 523-529 ("Par? slow');
• Romanescu Marcel, "Monumente româneşti la Stambul", în revista Boabe de grâu, III,
nr. 6/iunie 1932, Bucureşti, extras, 15 p. ("Monumente româneşti la Stambuf'1;
• Sasu Dorothee, "Andre Antalffy et les etudes orien tales en Roumanie", în SAO, l, 1957,
Bucarest, 1958, pp. 344-34 7 ("Andre Antalffy');
• Sacerdoţeanu Aurelian, Marea invazie tătară şi sud-estul Europei, Bucureşti, 1933, 91
p. + 1 hartă (Marea invazie tătară);
• Sacerdoţeanu Aurelian, "Opera lui N. Iorga (1 934-1 941). Bibliografie", în RA, IV/2,
1941, Bucureşti, pp. 410-43 7 şi extras, 1941, 29 p. ("Opera lui N. Iorga {1 934-1 941}.
Bibliografie');
• Sala
Marius, Vintilă-Rădulescu Ioana, Limbile lumii. Mică Enciclopedie, EŞE,
Bucureşti, 1981, 373 p. (Limbile lumii);
• Serapion egumen, "Un călător turc prin Banat în veacul al XVII-lea", în revista
Banatul, III, nr. 1/1928, Timişoara, pp. 6-10 ("Un călător turc prin Banat');
• Serarslan H., Hamdullah Suphi Tannăver, Ankara, TAKE Yaymlan, 1995 (H. S.
Tannăver);
• Simionescu Dan, Muracade Emil, "Tipar românesc pentru arabi în secolul al XVlll-lea",
în revista Cercetări Literare, III, 1939, Bucureşti, extras, 32 p. ("Tipar românesc pentru arabi');
• Siruni H.Dj., "O corespondenţă necunoscută în limba turcească a lui Scar/at Calimachi,
Domnul Moldovei", în RI, XVII, nr. 7-9/Iulie-Septembrie 1931, Bucureşti, pp. 177-185 ("O
corespondenţă necunoscută în limba turcească a lui Scar/at Calimachi');
• Siruni H.Dj., "Monetele turceşti în Ţările Române", în B, II-I II, 1939-1940, Bucureşti,
pp. 11-82 + VII planşe ("Monetele turceşti în Ţările Române');
• Siruni H.Dj., "O năvălire necunoscută a bandelor turceşti în Ţările Române la 1 769
(după documente turceşti din Arhivele Statului) ", în RA, IV/1, 1940, Bucureşti, pp. 6-68 + 4
facs. ("O năvălire necunoscută a bandelor turceşti');
• Siruni H.Dj., "Două beizadele de la Cenghel-Chiăi, în lumina documentelor turceşti din
Arhivele Statului", în AR, V, 1941, Bucureşti, pp. 303-310 ("Două beizadele de la Cenghe/-Chiăi');
• Siruni H.Dj., "Haşmetlii. Pe marginea titulaturii domnilor români în cancelaria
otomană", în H, Il, 1942, Bucureşti, pp. 139-202 ("Haşmetlii. Pe marginea titulaturii domnilor
români');
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• Siruni H.Dj., «Bai"rakdar Moustafa Pacha et Manouk Bey, "Prince de Mo/davie"», în B,
VI, 1943, Bucarest, pp. 53-100 ("Bai"rakdar Moustafa Pacha et Manouk Bey'1;
• Sluşanschi Dan, "H.Dj. Siruni ", în SAO, IX, 1977, Bucarest, pp. 168-169 ("H.Dj. Siruni'1;
• Smochină N.P., "Revo/uJia turcă din 1 730. Contribuţii la studiul politicei turce după o
nouă sursă ", în revista Moldova Nouă, 1, 1936, laşi, pp. 408-433 ("Revoluţia turcă din 1 730'1;
• Spies Otto, Tiirkisches Puppentheater, Emsdetten, Westfalen, Lechte Verlag, 1959

(Tiirkisches Puppentheater);
• Speranţă Gheorghe, "C/erici români orientalişti. V. Pr. Vasile Radu (1887-1 940}", în ST, se
ria a II-a, anul XIX, nr. 5-6/mai-iunie 1967, Bucureşti (pp. 359-374), pp. 371-374 ("Vasile Radu'1;
• Spinei Victor, Reprezentanţi de seamă ai istroriografiei şi filologiei româneşti şi
mondiale [perioada 1850-1 950], Brăila, Edit. lstros, 1996, 415 p. (Reprezentanţi de seamă);
• Stoia-Udrea Ion, "Epoca turcească în Banat ", în revista Studii şi documente bănăţene
de istorie, artă şi etnografie, 1, 1943, fasc. II, Timişoara, pp. 85-97 ("Epoca turcească în
Banat'1;
• Şah-Nazarov Vladimir, "0 monedă necunoscută a oraşului Cetatea-Albă, cu stema
Moldovei ", în revista Cetatea Albă, 4, 1937, nr. 6, Chişinău, pp. 9-12;
• Şandru Ioan, "Contribuţii de geografie istorică în opera praf dr. Gh. Năstase", în
AŞUIG, 42-43, 1996-1997, laşi, pp. 17-24 ("Contribuţii Gh. Năstase");
• Şotropa Virgil, "Tătarii în Valea Rodnei", în AIINC, voi. 111/1924-1925, Cluj, pp. 255274 ("Tătarii în Valea Rodnef1;
• Ştefănescu I.D., "Părintele profesor Vasile Radu ", în BOR, LVIII, 1940, Bucureşti, pp.
716-718 ("Vasile Radu'1;
• Tanaşoca Nicolae-Serban, "De la Institutul pentru Studiul Europei Sud-Orientale la
Institutul de Studii Sud-Est Europene", în *** Nicolae Iorga, 1 871 -1 940. Studii şi documente,

voi. X, coordonatori Constantin Buşe şi Constantin Gaucan, 2010, Edit. Universităţii din
Bucureşti, pp. 517-555 ( "De la ISESO la IS SEE");
• Teodor Pompiliu, Evolutia gândirii istorice româneşti, Editura Dacia, Cluj, 1970 (L +
478 p.), pp. V-XII; XL-L; 107-434; 435-477 (Evoluţia);
• Teodor Pompiliu, "Historiography at the University of Cluj (1 91 9-1 940). A Brie[
Outline. A Sketched Profile': în TR, 3, 1994, nr. 3, Cluj Napoca, pp. 4 7-54 ( "Historiography at
the University ofC/uj'1;
•

Teodor Pompiliu, Incursiuni în istoriografia română a secolului XX [perioada 1 900Fundaţia Culturală "Cele Trei Crişuri", 1995, 196 p. (Incursiuni în istoriografia

1 950], Oradea,
română);

• Teodor Pompiliu, "Aurel Decei (1 905- 1 976) ", în AIIACN, XIX, 1976, Cluj-Napoca, pp.
429-431 ("A. Decef1;
• Tevetoglu dr. Fethi, Hamdullah Suphî Tannover (1 885-1 966). Hayat1 ve Eserleri (H.S. T. Vaţa şi oper/e sale), Sevin9 Matbaas1, Ankara, 1986, pp. 204-232 (H.S. Tannover);
• Themo lbrahim, dr., lttihat ve Terakki Cemiyetinin Teşekkii/ii - (Întemeierea societăfii "Uni
une şi Progres'}, Mecidiye, Romanya, 1939 (ediţia a II-a, Istanbul, 1987) (lttihat ve Terakkl);
• O lkiisal Milstecib, Dobruca ve Tiirk/er (Dobrogea şi turcii), ediţia a II-a, Ankara, 1966,
256 p. + 1 hartă (Dobruca);
• Vasilescu Emilian, "Orientalistica română ", în ORPR, VIII, nr. 4/octombrie-decembrie
1956, Bucureşti, pp. 62 1-628 ("Orientalistica română'1;
• Vasiliu Virginie, "Les Tartares et la Moldavie au temps d'Etienne-/e-Grand, prince de
Moldavie", în RHSEE, VII" annee, nos 3-6/Avrii-Juin 1931, Bucureşti, pp. 188-191 ("Les
-

Tartares et la Moldavie au temps d'Etienne-/e-Grand'1;
• Vârtosu Emil, "Sigilii româneşti cu legendă in limba turcească ", în H, I I, 1942,
Bucureşti, pp. 203-2 16 + 1 pl.; extras, 1943, 14 p. + 1 pl. ("Sigilii româneşti cu legendă în
limba turcească'1;
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• Vîlcu Aurel, "Stadiul cercetărilor de numismatică otomană în România': în voi. Studii
şi cercetări de turco/ogie contemporană. Omagiu profesorului Mihai Maxim, coordonator
Călin Felezeu, Edit. Tribuna, Cluj-Napoca, 2004, pp. 41-52 ( "Stadiul cercetărilor de
numismatică otomană'1;
• Vlad Laurenţiu, "Turcul. Un personaj al imaginarului popular", în CLSO, nr. 2, 1993,
Bucureşti, pp. 144-163 ("Turcui'J;
• Vornea Luca, Lazăr Şăineanu, schiţă biografică urmată de o bibliografie critică, cu un
portret cu patru anexe, Editura "Adevărul " S.A., Bucureşti, 1928, VI II + 152 p. (Lazăr
Şăineanu);
• Wald Lucia, Slave Elena, Ce limbi se vorbesc pe Glob?, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,
1968, 295 p. (Ce limbi se vorbesc pe Glob?);
• Zerva Gh., "Călătoria lui Evlia Celebi-Efendi", în BCIR, vaL XVI/1937 -1938, Bucureşti,
pp. 24 7-281 ("Călătoria lui Evlia Celebi-Efendi'1;
• Zub Alexandru, Istorie şi istorici în România interbelică, Editura Junimea, laşi, 1989,
412 p. (Istorie şi istorici);

VII. Mihai Eminescu: poetul cu preocupări istorice

Badea Gheorghe, "Visul sultanului. Surse probabile ale lui Mihai Eminescu ·: în Studii
10, 2008, coordonatori: Viorica S. Constantinescu, Cornelia Viziteu, Lucia
Cifor, Clusium, pp. 9-17 ( "Visul sultanului'J;
• Barbu Corina, .,Somnul şi visul în opera lui Mihai Eminescu şi a lui Lucian Blaga ': în
Studii Eminesco/ogice, 14, 2012, coordonatori: Viorica S. Constantinescu, Cornelia Viziteu,
Lucia Cifor, Clusium, pp. 237-246 (.,Somnul şi visul în opera lui Mihai Eminescu'1;
• Bordaş Liviu, "India şi Orientul în cultura românească până la Mircea Eliade': în
Origini. Caiete Silvane, 6, nr. 3-4 / 2003, Zalău, pp. 165-173 ( "India şi Orientul în cultura
•

Eminesco/ogice,

românească'1 ;
• Bucur Marin, "Cultura istorică la Eminescu·: în Caietele Mihai Eminescu, V, 1980,
Bucureşti, pp. 19-38 ("Cultura istorică la Eminescu'];
• Coandă George, Eminescu, istoricul naţional, Târgovişte, Edit. Bibliotheca, 2007, 158
p. (Eminescu, istoricul naţional);
• Demetriescu Anghel, "Mihai Eminescu ': în revista Literatura şi arta română, VII,
1903, Bucureşti, pp. 359-396 (reeditat în idem, Opere, ediţie îngrijită de Ovidiu Papadima,
Bucureşti, 1937, [412 p.], pp. 223-271 ( "Mihai Eminescu'];
• Eminescu Mihai, Opere, voi. 1-XVI+XVII (Bibliografie), ediţie critică îngrijită de
Perpessicius, Petru Creţia, AL Oprea, O. Vatamaniuc, Bucureşti, 1939-1999 (Opere);
• *** Eminescu: Sens, Timp şi Devenire Istorică, volum îngrijit de Gh. Buzatu, Ştefan
Lemny şi Ion Saizu, Tipografia Universităţii "AL 1. Cuza", laşi, 1988, 1077 p. (Eminescu);
• Fochi Adrian, "La legende de la foundation de I'Empire Ottoman ·: în SAO, XI, 1983,
Bucarest, pp. 60-70 ( "La legende de la foundation de I'Empire Ottoman 'J;
• !tu Mircea, lndianismul lui Eminescu, Braşov, Edit. Orientul Latin, 1995, 175 p.

(lndianismul lui Eminescu);
• Manuscrisele Mihai Eminescu,

voi. I-XIV, ediţie coordonată şi cuvânt-înainte de
Eugen Simion, Bucureşti, Edit. Academiei Române-Edit. Enciclopedică-FNŞA, 2005-2010,
210 p. - 224 p. - 58 p. - 451 p. - 265 p. - 367 p.- 329 p.- 337 p. - 2 1 7 p. - 2 13 p. - 304 p. 165 p. - 120 p. - 175 p., passim; (Manuscrisele Mihai Eminescu);
• Munteanu Ştefan, Filosofia indiană şi creaţia eminesciană, Bucureşti, Edit. Didactică
şi Pedagogică, 1997, 144 p. (Filosofia indiană şi creaţia eminesciană);
• Nedelcea Tudor, Eminescu istoricul, Fundaţia şi Editura Scrisul Românesc, Craiova,
1998, 304 p. (Eminescu istoricul);
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• Noica Constantin, Eminescu sau gânduri despre Omul deplin al culturii româneşti,
Bucureşti, 1975 (Eminescu);
• Oltean Ioan, "Mihai Eminescu-cronicar al vremii sale", în Lumea Magazin, VIII, nr. 10
(90) / Octombrie 2000, Bucureşti, pp. 41-42 ("Mihai Eminescu-cronicar al vremii sale");
• Oprea Alexandru, "Publicistica lui M. Eminescu': în Mihai Eminescu, Opere, voi. IX,
Bucureşti, 1980, pp. 5-49 ("Publicistica lui M. Eminescu ");
• Petrovanu Dan, "Cultura lui Mihai Eminescu şi manuscrisele sale" , în Mihai Eminescu,
Opere, voi. VIII, Traduceri, transcrieri, excerpte, ediţie critică şi Aurelia Rusu, Bucureşti, 1986,
pp. 3 19-335 ( "Cultura lui Mihai Eminescu ');
• Petrovanu Dan, "Surse pentru însemnări şi fişe eminesciene cu caracter istoric': în ***
Eminescu: Sens, Timp şi Devenire Istorică, volum îngrijit de Gh. Buzatu, Ştefan Lemny şi Ion
Saizu, Tipografia Universităţii "Al. 1. Cuza", Iaşi, 1988 (1077 p.), pp. 783-805 ( "Surse şi fişe

eminesciene');

• Prodan Dan, "Mihai Eminescu şi istoria Imperiului Otoman ", în AMS, Il, 2002,
Botoşani, pp. 6-71 ( "Mihai Eminescu şi istoria Imperiului Otoman ');
• Vatamaniuc D., "Mihai Eminescu la "Timpul " (1 877-1 883), "România Liberă " {1888) şi
"Fântâna Blanduziei" {1888-1 889) ': în Mihai Eminescu, Opere, voi. X, Bucureşti, 1989, pp. V
XXI ( "Mihai Eminescu');
• Vatamaniuc D., "Lămuriri asupra editării publicisticii [lui Mihai Eminescu] în 1880':
în Mihai Eminescu, Opere, voi. XI, Bucureşti, 1984, pp. 5-11 ("Lămuriri 1 880');
• Vatamaniuc D., "Lămuriri asupra editării publicisticii [lui Mihai Eminescu] în 1881 :
în Mihai Eminescu, Opere, voi. XII, Bucureşti, 1985, pp. 5-10 ("Lămuriri 1 881 ');
• Vatamaniuc D., "Lămuriri asupra editării publicisticii [lui Mihai Eminescu] în 1 8821883 şi 1888-1 889': în Mihai Eminescu, Opere, voi. XIII, Bucureşti, 1985, pp. 5-13 ( "Lămuriri
·

1882-1883, 1 888-1889');

Zamfirescu Dan, " Eminescu - cel mai mare istoric al românilor': în ldem, Istorie şi
Il, Edit. Raza Vânturilor, Bucureşti, 2003, pp. 165-169 ("Eminescu');
• Zamfirescu Dan, Eminescu - istoric de excepţie. Un dialog cu Tatiana Lucsandra': în
"
ldem, Istorie şi Cultură, 1 955-2003, voi. Il, Edit. Raza Vânturilor, Bucureşti, 2003, pp. 169183 G,Eminescu - istoric de excepţie');
•

Cultură, 1 955-2003, voi.

VIII. Nicolae Iorga: polihistorul turcolog: preocupări, contribuţii, instituţii
VIII. 1. Contribuţii istoriografice (1898-1940)
• Iorga Nicolae, Două conferinţe. /. Luptele românilor cu turcii de la Mihai Viteazul
incoace, ţinută la Ateneul Român la 1 februarie 1898, Bucureşti, 1898, 50 p. (Luptele
românilor cu turcii);
• Iorga Nicolae, Două conferinţe. II. Cultura română supt fanarioţi, ţinută la Ateneul
Român la 8 februarie 1898, Bucureşti, 1898, 58 p. (Cultura română suptfanarioţl);
• Iorga Nicolae, "Lupta pentru stăpânirea Vidinului în 1 365-1369 şi politica lui Vlaicu
Vodă faţă de unguri. Un episod din cucerirea Peninsulei Balcanice de Turci ", în CL, XXXIV,
1900, Bucureşti, pp. 962-999 ("Lupta pentru stăpânirea Vidinului... Un episod');
• Iorga Nicolae, "Porunci turceşti din veacul al XVI-/ea către Domnii noştri ", în idem,
Documente şi cercetări asupra istoriei financiare şi economice a Principatelor Române,
Bucureşti, 1900 (-1902), pp. 174-183 ("Porunci turceşti') ;
• Iorga Nicolae, "Studiile d-lui Şăineanu despre influenfe/e orientale exercitate asupra
noastră", în NRR, I II, nr. 26/15 Ianuarie 1901, Bucureşti, pp. 58-65 ("Studiile d-/ui
Şăineanu');
• Iorga Nicolae, "Cum răspunde d. Şăineanu când îl /auzi", partea 1, în NRR, Bucureşti,
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III, nr. 27/1 Februarie 1901, pp. 13 1-136; partea a 11-a, III, nr. 29/1 Martie 1901, pp. 228229; partea a III-a J a-IV-a, III, nr. 3 1-32/1-15 Aprilie 1901. pp. 324-332; 369-380 ("Cum
răspunde d. Şăineanu');
• Iorga Nicolae, "Note cu privire la Ioan Mihail Ciga/a", în voi. Prinos lui D.A. Sturza la
împlinirea celor şaptezeci de ani, Bucureşti, 1903, pp. 290-300 ("Note ... loan Mihail Ciga/a" );
• Iorga Nicolae, "Două porunci turceşti către domnul Moldovei, Mihail Racovifă W., din
1 722 şi 1 726, pentru îndreptarea hotarului cu Transilvania", în AARMSl, s. Il, t. XXVIII, 19051906, Bucureşti, 1906, pp. 51 1-513 ("Două porunci turceşti');
• Iorga Nicolae, "Latins et Grecs d'Orient et /'etablissement des Turcs en Europe (13421362)", în BZ, XV, n°. 1-2/1906, Leipzig, pp. 179-222 ("Latins et Grecs d'Orient');
• Iorga Nicolae, Prin Bulgaria la Constantinopol, cu ilustraţii de pictorul Stoica, Editura
Minerva, Bucureşti, 1907, 282 + Il p.; reeditare selectivă în idem, Pe drumuri depărtate, voi. 1,

1890-1926, ediţie îngrijită, selecţia textelor, introducere, note şi comentarii de Valeriu
Râpeanu, Editura Minerva, Bucureşti, 1987, pp. 227-350 (Prin Bulgaria la Constantinopol);
• Iorga Nicolae, Geschichte des osmanischen Reiches, nach den Quellen dargestel/t,
Gotha, "F.A. Perthes " Verlag, voi. 1, 1908, XX + 486 p.; voi. I l, 1909, XVIII + 453 p.; voi. I II,
1910, XX + 479 p.; voi. IV, 1911, XVIII + 512 p.; voi. V, 1913, XX + 633 p. (COR);
• Iorga Nicolae, Zicale turceşti, după traducerea franceză a lui J.-A. Decourdemanche,
publicate de ..., colecţia "Î nţelepciunea Popoarelor", nr. 1, Vălenii de Munte, 1908, 29 p.
(Zicale turceşti);
• Iorga Nicolae, "Un călător Italian in Turcia şi Moldova in timpul războiului cu
Polonia ", în AARMSI, s. Il, t. XXXIII, m.2, 1910, Bucureşti, pp. 35-60 ("Un călător Italian ');
• Iorga Nicolae, "Armenii şi românii: o paralelă istorică", în AARMSI, s. Il, t. XXXVI, m. 1,
1913, Bucureşti, extras, 38 p. ("Armenii şi românii');
• Iorga Nicolae, "Privilegiul lui Mohamed al //-lea pentru Pera {1 Iunie 1 453) ", în
AARMS/, s. I l , t. XXXVI, m. 3, 1913, Bucureşti, pp. 69-92 ("Privilegiu/ lui Mohamed a/ II-lea');
• Iorga Nicolae, "Renegaţi în trecutul terilor noastre şi al neamului românesc", în
AARMSI, s. Il, t. XXXVI, m. 20, 1914, Bucureşti, pp. 798-806 + 3 planşe ("Renegaţii în trecutul
ţerilor noastre');
• Iorga Nicolae, " Veneţia în Marea Neagră. II. Legăturile cu turcii şi cu creştinii din
Balcani, de la lupta de la Cosovo până la cea de la Nicopo/e (1389-1396)", în AARMSI, s. I l, t.
XXXVII, m. 30, 1914, Bucureşti, extras, 48 p. (" Veneţia, II, Legăturile cu turcii');
• Iorga Nicolae, Popoare turanice parazitare, conferinţă ţinută la Ateneul Român la 7
decembrie 1914, Vălenii de Munte, 1915, 36 p. ("Popoare turanice parazitare');
• Iorga Nicolae, "Lupta de la Lepanto. Caracterul şi urmările ei", în revista Drum drept,
1914, Bucureşti, pp. 167-175 ("Lupta de la Lepanto');
• Iorga Nicolae, "Prădăciunea tătarilor de la 1 758, după un nou document", în Rl, Il, nr.
1-3/lanuarie-Martie 1916, Bucureşti, pp. 26-27 ("Prădăciunea tătarilor de la 1 758'1;
• Iorga Nicolae, "Une Lettre du Sultan au roi de Pologne sur un conflit de frontiere a
Akkerman (Moncastro, Cetatea Albă)", în BIEESO, IIIe annee, n°5• 3-5/Mars-Mai 1916,
Bucarest, pp. 103-104 ("Une Lettre du Sultan au roi de Pologne');
• Iorga Nicolae, "Memoires de /'ambassadeur Morgenthau: Vingt-six mois en Turquie",
în BIEESO, V-VIe annee, nos. 1-5/Janvier-Mai 19 19, Bucarest, pp. 35-45 ("Memoires de
/'ambassadeur Morgenthau");
• Iorga Nicolae, "Frafii păgâni ai lui Radu Mihnea", în Rl, X, nr. 4-6/aprilie-iunie 1924,
Bucureşti, pp. 81-82 ("FraJii păgâni ai lui Radu Mihnea');
• Iorga Nicolae, "Actul lui Mohamed a/ II-lea pentru Cetatea Albă (1 456}", în Rl, X, nr. 46/ Aprilie-Iunie 1924, Bucureşti, p. 105 ("Actul lui Mohamed al /1-lea');
• Iorga Nicolae, "Românii şi lupta de la Lepanto", în RI, X, nr. 4-6/Aprilie-Iunie 1924,
Bucureşti, pp. 106-107 ("Românii şi lupta de la Lepanto');

http://www.cimec.ro / http://www.muzeubt.ro

Dan Prodan, Bibliografia selectlvă a orlenta/istlc/1-turcologlel romăneştl fn perioada 1850-1 950

199

• Iorga Nicolae, "Ordinul lui Selim II către Alexandru-Vodă al Ţerii Româneşti {1572)",
în RI, XI, nr. 1-3/lanuarie-Martie 1925, Bucureşti, pp. 153-155 ("Ordinul lui Selim II câtre

Alexandru- Vodâ'1;
• Iorga Nicolae, Poins de vue sur /'histoire du commerce de /'Orient a /'epoque moderne.
Conferences donnees en Sorbonne, Paris, Ed. Gamber, 1925, 123 p.; idem, Istoria comerţului
cu Orientul, traducere din limba franceză de Gheron Netta, Bucureşti, 1939, 153 p. (Poins de

vue sur /'histoire du commerce);
• Iorga Nicolae, "Du nouveau sur la campagne turque de jean Hunyadi en 1448", în
RHSEE, III" annee, nos 1-3/Janvier-Mars 1926, Bucarest, pp. 13-27 ("La campagne turque de
jean Hunyadi en 1448'1;
• Iorga Nicolae, Les Aventures "sarrasines" des fram;:ais de Bourgogne au XV• siecle,
Cluj, 1926, 52 p. (Les Aventures "sarrasines'1;
• Iorga Nicolae, Din trecutul istoric al oraşului Brăila. Conferin{ă ... , Editura Bibliotecei
"Petre Armencea", Brăila, 1926, 32 p.; rezumată în ziarul NR, nr. 121-122/1926, Bucureşti,
pp. 124-132 (Din trecutul istoric);
• Iorga Nicolae, "Que/ques renseignements contemporaines sur la campagne du Sultan
Mohamed IV en Pologne", în RHSEE, JVe annee, nos 4-6/Avril-Juin 1927, Bucarest, pp.126-132
("La campagne du Sultan Mohamed IV en Pologne'1;
• Iorga Nicolae, "Momente istorice. I. Românii şi tătarii în Evul Mediu ", în AARMSI, s. III,
t. VII, m. 4, 1927, Bucureşti, pp. 103-107 ("Românii şi tătarii în Evul Mediu'1;
• Iorga Nicolae, "Une Source migligee de la prise de Constantinop/e", în Academie
Roumaine. Bulletin de la section historique, tome XIII", 1927, Bucarest, tirage a part, 70 p.
("Une Source negligee');
• Iorga
Nicolae, "Contributions catalannes a /'histoire buzantine. I. L'Histoire
romantique de Yakoub-tche/ebi", Ed. "J. Gamber", Paris, Imprimeria "Datina Românească",
1927, extras, pp. 3-8; reeditare în RHSEE, JVe annee, 1927, Bucarest, pp. 308-3 14
("Contributions cata/annes... Yakoub-tchelebi'1;
• Iorga Nicolae, "Imperiul Cumanilor şi domnia lui Băsărabă. Un capitol din co/aboraţia
româno-barbară in Evul Mediu ", în AARMSI, s. III, t. VII I, 1928, m. 7, Bucureşti, pp. 97-103
("Imperiul Cumanilor şi domnia lui Băsărabă'1;
• Iorga Nicolae, Les Voyageurs Fran9ais dans /'Orient Europeen, Boivin et J. Gamber
Editeurs, Paris, 1928, 128 p. (Les Voyageurs Fran9ais);
• Iorga Nicolae, Une Vingtaine de Voyageurs dans /'Orient Europeen, Libraire J.
Gamber, Paris, 1928, 87 p. (Une Vingtaine de Voyageurs);
• Iorga Nicolae, "Moschei pe pământ românesc", în BCMI, XXII, nr. 62/octombrie
decembrie 1929, Vălenii de Munte, pp. 184-187 ("Moschei pe pământ românesc'1;
• Iorga Nicolae, Cei dintâi ani în noua "Brăi/ă românească". Istorie şi documente. Pentru
o sută de ani de la intemeierea oraşului, Tipografia "Datina Românească" , Bucureşti, 1929,
127 p. + 3 pl. (Brăila românească);
• Iorga Nicolae, "Un Temoignage espagno/ sur la Turquie de Soliman-le-Magnifique ", în
RHSEE, VIle annee, nos 4-6/Avril-Juin 1930, Bucarest, pp. 89-98 ("Un Temoignage espagno/'1;
• Iorga Nicolae, "Le journal de Bjornstah ", în RHSEE, VII• annee, nos 102-109 ("Le
journa/ de Bjornstah/'1;
• Iorga Nicolae, "1. Originea lui Ştefan Râzvan. 2. Petrecerea lui Vasile Lupu in exilul de
la Constantinopol", în AARMSI, s. III, t. XI, 1930, m. 5, Bucureşti, pp. 157-164 şi extras, 7 p.
("Petrecerea lui Vasile Lupu'1;
• Iorga Nicolae, "Encore une Source ignoree sur la Turquie", în RHSEE, VIIle annee, no s
1-3/Janvier-Mars 1931, Bucarest, pp. 31-32 ("Encore une Source ignoree sur la Turquie'J;
• Iorga Nicolae, «"Coconu/" lui Radu Mihnea şi capucheaiana Curt Celebi. Cu prilejul
unui document inedit de la Alexandru Coconul», în RI, X, nr. 4-6/aprilie-iunie 1932, Bucureşti,
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pp. 97-102 (« "Coconul" lui Radu Mihneaşi capucheaiana Curt Celebi');
• Iorga Nicolae, "Un raport necunoscut asupra împrejurări/ar turceşti în 1547", în Rl,
XVIII, nr. 4-6/aprilie-iunie 1932, Bucureşti, pp. 102-103 ("Un raport necunoscut');
• Iorga Nicolae, "Mehemed-Aii et /'Egypte, d'apres de nouvelles publications", în RHSEE,
IX• annee, nos. 10-1 2/0ctobre-Decembre 1932, Bucarest, pp. 379-410 ("Mehemed-Aii et
I'Egypte');
• Iorga Nicolae, "Les Rapports de Charlemagne avec Haroun-ai-Rachid, d'apres une
etude americaine recente", în RHSEE, X• annee, nos 1-3/Janvier-Mars 1933, Bucarest, pp. 6-1 1
("Charlemagne avec Haroun-ai-Rachid') ;
• Iorga Nicolae, "Une Inscription grecque sous le Sultan Mousa, 1407-1 408, dans la
region d'Ochrida", în RHSEE, X• annee, nos 1-3/)anvier-Mars 1933, Bucarest, pp. 1 1-12 ("Une
lnscription grecque sous le Sultan Mousa ');
• Iorga Nicolae, "Sur les deux pretendents Moustafa du XVe siecle", în RHSEE, X• annee,
nos 1-3/)anvier-Mars 1933, Bucarest, pp. 12-13 ("Sur les deux pretendents Moustafa');
• Iorga Nicolae, "Nouveaux Travaux sur I'Histoire des Turcs d'Asie Mineure", în RHSEE,
X• annee, nos 1-3/Janvier-Mars 1933, Bucarest, pp. 33-36 ("Nouveaux Travaux');
• Iorga Nicolae, "Encore un Voyageur en Turquie au XVfe siecle: Dernschwam", în
RHSEE, Xe annee, nos 1-3/)anvier-Mars 1933, Bucarest, pp. 144-155 (Dernschwam);
• Iorga Nicolae, "Două texte greceşti privitoare la tările noastre. /. Turcirea lui llieş
Vodă Rareş", în RI, XIX, nr. 1-3/ianuarie-martie 1933, Bucureşti, pp. 1-6 (" Turcirea lui llieş
Vodă Rareş ');
• Iorga Nicolae, "Turcirea lui Constantin Lăpuşneanu", în Rl, XIX, nr. 1-3/ianuarie
martie 1933, Bucureşti, pp. 16-17 ("Turcirea lui Constantin Lăpuşneanu');
• Iorga Nicolae, "Când şi de ce s-a luat Brăila de către Turci?", în AB, V, nr. 1/1933,
Brăila, pp. 3-4 ("Când şi de ce s-a luat Brăila de către Turci?');
• Iorga Nicolae, "Din viata socială a Brăilei sub Turci", în AARMSI, s. I II, t. XIV, 1933, m.
3, Bucureşti, extras, 1 3 p. + 2 pl. ("Din viata socială a Brăilei sub Turci');
• Iorga Nicolae, "Une Nouvelle Source sur les campagnes de Mahomet Il contre Etienne
le Grand, prince de Moldavie", în RHSEE, XI• annee, nos 10-12 Octobre-Decembre 1934,
Bucarest, pp. 341-342 ("Une Nouvel/e Source sur les campagnes de Mahomet Il');
• Iorga Nicolae, "Noi porunci turceşti către Domnii noştri (1 572-1 658) ", în R/, XX, nr.
10-12/0ctombrie-Decembrie 1934, Bucureşti, pp. 381-383 ("Noi porunci turceşti către
Domnii noştri');
• Iorga Nicolae, "Formularul fanariot", în AARMSI, s. III, t. XVII, 1935, m. 5, Bucureşti,
pp. 1 18-134 ("Formularul fanariot');
• Iorga Nicolae, "Trei rare documente fanariote", în AARMS/, s. III, t. XVII, 1935, m. 6,
Bucureşti, pp. 29-36 + 6 pl. ("Trei rare documente fanariote');
• Iorga Nicolae, "Il. Două arzuri ale [ării către sultan în secolul al XV/li-lea", în AARMS/,
s. III, t. XVII, 1935, m. 10, Bucureşti, pp. 206-210 + 1 pl. ("Două arzuri ale tării către sultan');
• Iorga Nicolae, "Rapports entre I'Etat des Osmanlis et les nations des Balkans", în
Revue Internationale des Etudes Balkaniques, J ere annee, tome Il, 1935, Beograd, pp. 129-147
("L'Etat des Osmanlis et les nations des Balkans');
• Iorga Nicolae, "Biruinta din 1 423 a lui Dan Vodă contra Turcilor", în RI, XXII, nr. 46/Aprilie-Iunie 1936, Bucureşti, p. 1 1 2 ("Biruinţa din 1423');
• Iorga Nicolae, "Ştiri noi despre Pasvantoglu şi relatiile lui cu noi", în Rl, XXI I , nr. 79/iulie-septembrie 1936, Bucureşti, pp. 205-211 ("Ştiri noi despre Pasvantoglu');
• Iorga Nicolae, "Un izvor cu privire la războiul turco-polon din 1 6 73", în Rl, XXII, nr.
10-12/octombrie-decembrie 1936, Bucureşti, pp. 299-300 ("Un izvor.. războiul turco-polon
din 1 6 73');
• I orga Nicolae, "Au fost Moldova şi Ţara Românească provincii supuse fanariotilor?", în
.

http://www.cimec.ro / http://www.muzeubt.ro

Dan Prodan, Bibliografia selectlvă a orlentallstlcll·turcologlel romdneştl fn perioada 1850-1 950

201

AARMSI, s. III, t. XVIII, 1937, rn. 12, Bucureşti, pp. 347-366 ("Au fost Moldova şi Ţara
Românească provincii supuse fanarioţilor?');
• Iorga Nicolae, "Un mare gânditor italian despre luptele din sud-estul Europei:
Giambattista Vico ", în AARMSI, s. III, t. XIX, 1937, nr. 24, Bucureşti, extras, 14 p. ("Un mare
gânditor italian ... Giambattista Vico '1;
• Iorga Nicolae, "Les Rapports entre la Hollande et l'Empire Ottoman au XVII• siecle ", în
RHSEE, XJVe annee, nos 10-12/0ctobre-Decernbre 1937, Bucarest, pp. 283-293 ("Les
Rapports entre la Hollande et l'Empire Ottoman'1;
• Iorga Nicolae, "Entre la Turquie moderne et les Empires chretiens de recuperation ", în
RHSEE, xve annee, nos 4-6/Avril-Juin, pp. 142-168, et 7-9/Juillet-Septernber, 1938, pp. 2 27269, Bucarest, şi extras, 1938, 71 p. ("La Turquie moderne et les Empires chretiens de
recuperation '1;
• Iorga Nicolae, "Deux Lettres grecques de Sultans", în RHSEE, XVIIe annee, nos 13/Janvier-Mars 1940, Bucarest, pp. 1-6 ("Deux Lettres grecques de Sultans'1;
• Iorga Nicolae, "Un Livre du pere d'A ndre Chenier sur l'Empire Ottoman ", în RHSEE,
XVII" annee, nos 1-3 /Janvier-Mars 1940, Bucarest, pp. 7-15 ("Un Livre du pere d'Andre
Chenier'1;
• Iorga Nicolae, "Un Livre d'interpretation de la Turquie", în RHSEE, XVII• annee, nos 79 /Juillet-Septernbre 1940, Bucarest, pp. 224-228 ("Un Livre d'interpretation de la Turquie'1;
• Iorga Nicolae, "Un Discours jacobin a la Sublime Parte - Vieux souvenirs: un
document", în RHSEE, XVII• annee, nos 7-9/Juillet-Septernbre 1940, Bucarest, pp. 228-230
("Un Discours jacobin a la Sublime Porte'1;
• Iorga Nicolae, "Lettres d'Omer-Pascha et de sa familie", în RHSEE, XVII• annee, nos 1012/0ctobre-Decernbre 1940, Bucarest, pp. 3 25-331 ("Lettres d'Omer-Pascha'1;
• Iorga Nicolae, "Encore une Viei/le Histoire de l'Empire Ottoman", în RHSEE, XVII•
annee, nos 10-12/0ctobre-Decernbre 1940, Bucarest, pp. 332-333 (Encore une Viei/le
Histoire);
• Iorga Nicolae, "Choses de Turquie dans les Memoires allemandes de la moitie du XIX•
siecle", în RHSEE, XVII• annee, nos 10-12/0ctobre-Decernbre 1940, Bucarest, pp. 366-382
("Choses de Turquie dans les Memoires allemandes'1;
• Iorga Nicolae, "O carte a lui Mazar (Mazhar) Paşa", în RI, XXVI, nr. 7-9/iulie
septernbrie 1940, Bucureşti, pp. 252-254 ("O carte a lui Mazar (Mazhar) Paşa '1;
• Iorga Nicolae, "Două pagini din istoria Fanarioţi/or", în AARMSI, s. I II, t. XXII, 1940, rn.
17, Bucureşti, pp. 421-436, şi extras, 16 p. ("Două pagini'1;
• Iorga
Nicolae, "Revelaţii toponimice pentru istoria neştiută a românilor. /.
Teleormanu/", în AARMS/, s. III, t. XXIII, 1941, rn. 14, Bucureşti, pp. 333-350, şi extras, 18 p.
("Revelaţii toponimice - Teleormanuf'1;
• Iorga Nicolae, "O nouă menţiune turcească despre români", în Rl, XXVIII, nr. 112/lanuarie-Decernbrie 1942, Bucureşti, p. 26 ("O nouă menţiune turcească'1;

VIII. 2. Bibliografie selectivă
• Alexandrescu-Dersca Bulgaru M.M., "N. Iorga, historien de l'Empire Ottoman ", în 8,
VI, 1943, Bucarest, pp. 101-122 (N. Iorga, historien);
• Alexandrescu-Dersca Bulgaru M.M., Nicolae Iorga - a Romanian Historian of the
Ottoman Empire, Publishing House of the Acaderny of the S.R.R., Bucarest, 1972, 192 p. + 1
rnap (N. Iorga - a Romanian Historian);
• Alexandrescu-Dersca Bulgaru M.M., "N. Iorga et /'histoire de l'Empire Ottoman", în
voi. omagia! Nicolas Iorga, l'homme et l'a!Uvre ..., Bucarest, 1972, pp. 175-186 ("N. Iorga et

l'histoire'1;
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• Alexandrescu-Dersca Bulgaru M. M., "Observaţiile lui N. Iorga despre influenţa turcă
în arta populară românească'; în AllXl, 32, 1995, laşi, pp. 487-495 ("Observaţiile lui N. Iorga');
• Berindei Dan, "Nicolae Iorga: titan al istoriografiei'; în voi. Permanenţa lui Nicolae
Iorga, Bucureşti, 2006, pp. 35-43 ("Nicolae Iorga');
• Cândea Virgil, "Nico/as Iorga, historien de /'Europe du Sud-Est", în voi. omagia)
Nico/as larga, /'homme et /'reuvre ... , Bucarest, 1972, pp. 187-250 ("N. lorga');
• Cândea Virgil, "Nicolae Iorga şi Europa de sud-est'; în MSŞIAR, 18, 1993, Bucureşti,
pp. 63-66 ("Nicolae Iorga şi Europa de sud-est');
• Cândea Ionel, Istoria Brăilei în opera lui Nicolae Iorga'; în *** Nicolae Iorga, 1871 "
1 940. Studii şi documente, voi. VI-VII, coordonatori Constantin Buşe şi Constantin Gaucan,
Bucureşti, 2008, pp. 248-253 ( Istoria Brăilei în opera lui Nicolae Iorga');
"
• Căzan Ileana, "Nicolae Iorga, istoric a/ Imperiului Otoman '; în voi. *** Nicolae larga,
1871 -1 940, coordonator Constantin Buşe, Edit. Universităţii din Bucureşti, 2001, pp. 200207 ( "Nicolae Iorga, istoric a/ Imperiului Otoman ');
• Constantin Ion, "Conceptul balcanic în viziunea lui N. Iorga'; în Dl, 11, nr. 6 /2006,
Bucureşti, pp. 16-20, 22-23; în Biblioteca Bucureştilor, 9, nr. 6 /2006, Bucureşti, pp. 26-29; în
*** Nicolae Iorga, 1871-1 940. Studii şi documente, voi. IV, coordonatori Constantin Buşe şi
Constantin Gaucan, 2007, Edit. Universităţii din Bucureşti, pp. 149-157 ( "Conceptul balcanic
în viziunea lui N. Iorga');
• Gemil Tahsin, "Nicolae Iorga - cercetător al istoriei otomane", în voi. Parlamentul
României. Sesiunea omagială Nicolae Iorga - Virgil Madgearu. 27 noiembrie 1 990, Imprimeria
Coresi, Bucureşti, 1991, pp. 44-4 7 ("Nicolae Iorga');
• Guboglu Mihail, "Niko/aye lorga 'nm Dogumunun yuziincii y11I dolayslyle" - (Cu ocazia
aniversării a 1 00 de ani de la naşterea lui Nicolae Iorga), în revista Tiirk Kiiltiirii, X-ncu y1h, nr.
1 13/5 Mart 1972, Ankara, pp. 3 19-326 ("Nikolaye larga' mn ');
• Guboglu Mihail, "Nicolae Iorga - istoric al Imperiului Otoman şi al relaţiilor româno
turce", în AUBI, XXII, nr. 2/1973, Bucureşti, pp. 25-48 ("Nicolae Iorga - istoric');
• Gokbilgin Tayyib, "La conception de Nicolas Iorga sur I'Empire Ottoman", în AIESEE
Bulletin, JX·e annee, n°5 1-2/1971, Bucarest, pp. 29-33 ("La conception de N. larga');
• *** Nicolae Iorga, 1 871 -1 940, coordonator Constantin Buşe, Edit. Universităţii din
Bucureşti, 2001, 424 p. (Nicolae Iorga, 1871 -1 940);
• *** Nicolae Iorga, 1871-1 940. Studii şi documente, voi. I-XI, coordonatori Constantin
Buşe şi Constantin Gaucan, 2003-2011, Edit. Universităţii din Bucureşti (Nicolae Iorga, 1 871 1 940. Studii şi documente) ;
• *** Nicolae larga. Omul şi Opera, voi. III, coordonatori Gh. Buzatu, C. Gh. Marinescu,
Iaşi, Edit. FAGZ, 1999, 442 p. (Nicolae Iorga. Omul şi Opera);
• Mândruţ Stelian, "Fritz Valjavec şi Nicolae Iorga (1 935-1 936) '; în *** Nicolae larga,
1 871 -1 940. Studii şi documente, voi. VI-VII, coordonatori Constantin Buşe şi Constantin
Gaucan, 2008, Edit. Universităţii din Bucureşti, pp. 454-465 ( "Fritz Valjavec şi Nicolae Iorga');
• Mândruţ Stelian, "Nicolae Iorga în istoriografia română şi străină. Cărţi 1 lucrări 1
volume despre viaţa şi opera sa. Bibliografie selectivă, 1 965-2005'; în *** Nicolae Iorga, 18711 940. Studii şi documente, voi. IV, coordonatori Constantin Buşe şi Constantin Gaucan, 2007,
Edit. Universităţii din Bucureşti, pp. 337-386; voi. V, 2008, pp. 415-452 ( "Nicolae larga în
istoriografia română şi străină');
• Prodan Dan, "Preocupări de orientalistică-turcologie în opera lui Nicolae Iorga'; în
AllXl, 38, 2001, Iaşi, pp. 215-228 ( "Preocupări Nicolae Iorga ');
• Prodan Dan, "Contribuţia lui Nicolae Iorga la dezvoltarea orientalisticii-turcologiei';
în AMS, II, 2002, Botoşani, pp. 7 1-133 ( "Contribuţia lui Nicolae Iorga'J;
• Prodan Dan, "Posteritatea operei orientalistico-turco/ogice a lui Nicolae larga'; în ***
Nicolae Iorga, 1 871-1 940. Studii şi documente, voi. X, coordonatori Constantin Buşe şi
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Constantin Gaucan, Bucureşti, 2010, PP- 405-422, şi în Caietele N. Iorga, anul III, nr. 2-3,
noiembrie 2010, Botoşani, pp. 105-122 ("Posteritatea Nicolae Iorga');
• Ştefănescu Ştefan, "Nicolae Iorga, 1871 -1 940. Orizonturi ale creaţiei şi operei", în
Hrisovul, 13, 2007, Bucureşti, pp. 61-70 ("Nicolae Iorga');
• Şerban Constantin, "Biblioteca savantului Nicolae Iorga (1)': în Rl, s.n., t. III, nr. 12/ianuarie-februarie 1991, Bucureşti, pp. 85-97 ("Biblioteca savantului N. Iorga');
• Theodorescu Barbu, Nicolae Iorga, Editura Tineretului, Bucureşti, 1968, 382 p. + 63
fotografii (Nicolae lorga1);
• Theodorescu Barbu, Nicolae Iorga, 1 871 -1940, voi. 1, cronologie şi bibliografie, EŞE 
EM, Bucureşti, 1976, 576 p. + planşe (bibliografia la pp. 125-520) - (Nicolae lorga2);
• Togan Nazimiye, "Beş ciltlik Osman/1 Tarihi yazan Profesăr Nikolaye Yorga " (Profesorul N. Iorga, autorul Istoriei Otomane în 5 volume), în revista Tiirk Kiiltiirii, IV-ncU
yili, nr. 41/Mart 1966, Ankara, pp. 493-496 ("Profesăr N. Yorga');
IX. Franz Babinger: turcologul german În România: planuri şi realizări:
activităţi universitare didactico-formative, contribuţii istoriografice, Institutul
de Turcologie de la Iaşi
IX. 1. Contribuţii istoriografice (1910-1945)
•

Babinger Franz, "Ein Schreiben Giovanni Schiaparelli's (+ 4. 7. 1 91 0}, die Marskanăle
Handweiser fi.ir Naturfreunde, 8. Heft, 1910, Stuttgart, p. 303 ("G.

betreffend", în Kosmos,
Schiaparelli');

• Babinger Franz, "Andreas David Mordtmann. Zu seinem 1 00. Geburtstag, 1 1 Febr.
1 91 1", în HC, CLXXXI. Jahrg., Nr. 77/11 Febr. 1911, Hamburg, p. 2, ("A.D. Mordtmann');
• Babinger Franz, ''jakob Philipp Fallmerayer. Zu seinem 50. Todestage am 26. April
1 91 1 ", în S, LXXX. Jahrg., Nr. 49/25. April 1911, Augsburg, pp. 2-4 ('']. Ph. Fallmerayer');
• Babinger
Franz, "Ulrich Schănberger, ein blinder Polyhistor des siebzehnten
jahrh underts", în AGNT, IV. Band, 1912, Leipzig, pp. 314-322 ("U. Schănberger');
• Babinger Franz, "Friedrich Eduard Schulz. Ein hessischer Forschungsreisender und
Orientalist, 1 799-1829", în Archiv fiir hessische Geschichte und Altertumskunde, N.F., VIII.
Band, 1912, Darmstadt, pp. 255-275; completare de idem, "Zur Lebensgeschichte Friedrich
Eduard Schulz", în idem loc. Cit., N.F., IX. Band, 1913, pp. 367-369 ("F.E. Schulz');
• Babinger Franz, "Dernburg spăter Derenbourg) joseph, Arabist", în HB, 1. Band, 1912,
Darmstadt, pp, 39-44 ("]. Dernburg ');
• Babinger Franz, ''johann joseph Hof
fman (1805-1878). Ein Wiirzburger Orientalist".
Mit Bildnis, in Archiv des Historischen Vereins fiir Unterfranken und Aschaffenburg, LIV. Band,
19 12, WUrzburg, pp. 218-232 ('']. ]. Hoffman ');
• Babinger Franz, "Eine neuentdeckte ungarische Kerbinschrift aus Konstantinopel van
]ah re 1515", în Ungarische Rundschau, Il. Jahrg., 1913, MUnchen und Leipzig, pp. 41-52 ("Eine
Kerbinschrift');
• Babinger Franz, "Die Szek/er in Siebenburgen ", în E, Il. Jahrg., 1913, Dresden, pp.
183-185 ("Die Szekler');
• Babinger Franz, "Eine unbekannte Denkmiinze auf Hans Dernschwam ". Mit einer Abb.
lm Texte, în Mitteilungen der Bayerischen Numismatischen Gesellschaft, XXXI. Jahrg., 1913,
MUnchen, pp. 46-51 ("Eine Denkmiinze');
• Bab inger Franz, "Ein fuggerscher Faktor als Kleinasienforscher", în S, Nr. 108/9 Sept.
1913, Augsburg, pp. 3-6 ("Ein fuggerscher Faktor');
• Babinger Franz, "Hans Dernschwam, ein Kleinasienforscher des 16 jahrh underts". Mit
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1 Abbildung, în DRG, XXXV. Jahrg., 1913, Wien und Leipzig, pp. 535-546 ("H. Dernschwam'1;
• Babinger Franz, "Der Einfluss van Hch. Frd. Van Diezens "Buch des Kabus" und
"Denkwurdigkeiten van Asien " au[ Goethes "Westăstlichen Divan ". Ein Beitrag zur
Que/lengeschich te des Divans", în Germanisch - Romanische Monatsschrift, V. Jahrg. 1913,
Heidelberg, pp. 577-593; p. 689 - ("Der Einfluss'1;
• Babinger Franz, "Ein arientalistischer Berater Goethes: Heinrich Friedrich van Diez".
Mit einem Bildnis, în Gaethe-]ahrbuch, XXXIV. Band, 1913, Frankfurt am Main, pp. 83-100
("H. Fr. Van Diez'1;
• Babinger Franz, "Der gesch/ichtliche Faust", în Alemannia, III. Folge, V. Band (XLI.
Band), 1913, Freiburg im Br., pp. 152-156 ("Faust'1 ;
• Babinger
Franz, «Zu A.v. Lecoq's Aufsatz "Kyzylbasch und Yăschilbasch ")), în
Orientalisches Archiv, herausgegeben von Hugo Grothe, III. Jahrg., 19 13, Leipzig, pp. 144-145
("A. v. Lecaq's A ufsatz'1;
• Babinger Franz, "Kanstantinapalyi rawisirasas magyar nyelvemh!k 1515-bă/", în
Ethnagraphia, XXIV. Jahrg., 1913, Budapesta, pp. 129-139 ("Kanstantinapalyi'1;
• Babinger Franz, "A perzsat jelentă kazul sz6r6/", în Magyar Nyelvăr, XLII. Jahrg.,
1913, Budapesta, pp. 251-253 ("Kazuf'1;
• Babinger
Franz, "Bradke, Peter van, Prafessar, der indischen Philalagie und
vergleichenden Sprachwissenschaft, 1 853-1897", în HB, 1. Band, 1913, Darmstadt, pp. 129-133
("Peter van Bradke'1;
• Babinger Franz, "Schatt, Wilhelm Christian, Orientalist, hervarragender Kenner der
chinesischen Sprache und Literatur, 1802-1 889", în HB, l. Band, 1913, Darmstadt, pp. 252-259
(" W. Ch. Schatt'1;
• Babinger Franz, "Leanhard Rauwalf, ein Augsburger Bataniker und Orientreisender
des sechzehnten jahrhunderts. Mit neuen Beitrăgen zu seiner Lebensgeschichte", în AGNT, IV.
Band, 1913, Leipzig, pp. 148-161 ("L. Rauwalf1 ;
• Babinger Franz, "]ahannes Bayer, der Begrilnder der neuzeitlichen Sternbenennung.
Ein lebensgeschlichtlicher Versuck", în AGNT, V. Band, 1914, Leipzig, pp. 108-1 13 ("]. Bayer'1;
• Babinger
Franz, "Ein schriftgeschichtliches Rătsel?", în Keleti Szemle (Revue
Orientale), XIV. Jahrg., 1914, Budapesta, pp. 4-19 ("Rătsel'1;
Ulrich Schonberger, ein blinder Palyhistar des
• Babinger Franz, "Zum Aufsatz:
siebzelinten ]ahrhunderts", în AGNT, V. Band, 19 14, Leipzig, p. 208 ("Zum Au[satz: U.
Schonberger'1;
• Babinger Franz, Zur Lebensgeschichte H. Dernschwams, eines Kleinasienfarschers des
XVI. jahrhunderts, în "D.R.G. ", XXXVI. Jahrg., 19 14, Wien und Leipzig, pp. 133-135 (Zur
Lebensgesch ich te);
• Babinger Franz, "Hans Dernschwam und sein Reisebericht", în E, Il. Jahrg., 1914,
Dresden, pp. 207-2 10 ("H. Dernschwam - Reisebericht'1;
• Babinger Franz, "Die Wrkische Renaissance. Bemerkungen zum Schaf!en des grassen
Wrkischen Baumeisters Sinân", în Beitrăge zur Kenntnis des Orients, XI. Band, 1914, Halle, pp.
67-88 ("Die tiirkische Renaissance'1;
• Babinger Franz, "Gearg Spiess, ein aberpfălzischer Humanist", în O, VIII. Jahrg., 19 14,
Kallmiinz, pp. 37-38 ("G. Spiess'1; completare: idem, "Zur Lebensgeschichte des
oberpfălzischen Humanisten Georg Beha(i)m, gen. Spiess, aus Weiden (+ 1 549)", în idem loc.
Cit., XII. Jahrg., 1918, Kallmiinz, p. 106 ("Zur Lebensgeschichte'1;
• Babinger Franz, " Wenzel, Heinrich Christian Ferdinand, Farscher au[ dem Gebiete der
tibetischen Sprache und buddhistischen Literatur, 1855-1893", în HB, 1. Band, 19 14,
Darmstadt, pp. 304-309 ("H. C. F. Wenzef'1;
• Babinger Franz, "Die Abstammung der Szekler", în FZ, LIX. Jahrg., Nr. 93 I I j 3 April
1914, Frankfurt am Main ("Die Abstammung der Szekler'1;
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• Babinger Franz, "Die Szekler", în FZ, LIX. Jahrg., Nr. 195 A/16 Juli 1914, Frankfurt am
Ma in ("Die Szekler'1;
• Babinger Franz, "Gattlieb Siegfried Bayer (1 694-1 738). Ein Beitrag zur Geschichte der
Margenliidischen Studien im 18. jahrhundert", lnaugural-Dissertation zur Erlangung der
Doktorwiirde der Ludwig-Maximilians Universitat-Mtinchen, Druck von J. Schon, MUnchen,
1915, 86 p. in 8° ("G. S. Bayer'1;
• Babinger Franz, "Mit dem Balkanzuge Berlin-Kanstantinape/", în FZ, LX. Jahrg., Nr.
33/3. Febr. 1915, Frankfurt am Main ("Mit dem Balkanzuge'1;
• Babinger Franz, " Van Dardanellen-Kriegsschauplatz", în FZ, LX. Jahrg., Nr. 135/16.
Mai 1915, Frankfurt am Main ("Van Dardanellen '1;
• Babinger Franz, " Van den Dardanel/en ", în FZ, LX. Jahrg., Nr. 162/13. Juni 1915,
Frankfurt am Main ("Van den Dardanellen'1;
• Babinger Franz, "An den Dardanellen ", în FZ, LX. Jahrg., Nr. 202/23. Juli 1915,
Frankfurt am Main ("An den Dardanellen'1;
• Babinger Franz, "Eine Autofahrt an die Dardanellenfront", în FZ, LX. Jahrg., Nr.
229/19. August 19 15, Frankfurt am Main ("Eine Autofahrt'1;
• Babinger Franz, "Ein osmanischer Michelange/o ", în FZ, LX. Jahrg., Nr. 248/7.
September 1915, Frankfurt am Main ("Ein osmanischer Michelangelo'1;
• Babinger Franz, "Ein Nachgefecht an den Dardanellen ", în FZ, Nr. 253/12. September
19 15, Frankfurt am Main ("Ein Nachgefecht'1;
• Babinger Franz, "Neue Beitriige zur Lebensgeschischte Hans Dernschwams, eines
Kleinasienforschers des 1 6. ]ahrhunderts", în DRG, XXXVII. Jahrg., 1915, Wien und Leipzig, pp.
37-38 ("Neue Beitriige'1;
• Babinger Franz, "Salonik", în FZ, LXI. Jahrg., Nr. 6/7. Januar 1916, Frankfurt am Main

("Salonik'1;
• Babinger Franz, "Erinnerungen an van der Goltz", în FZ, LXI. Jahrg., Nr. 118/29. April
1916, Frankfurt am Main ("Erinnerungen'1;
• Babinger Franz, "Philipp Kraus (1845-1 91 6) ". M it Bildnis, în O, X. Jahrg., 19 16,
Kallmtinz, pp. 148-148 (Ph. Kraus'1;
• Babinger Franz, "Das osmanische Thronfolgerecht", în AZ], 1. Jahrg., Nr. 15/8. Juli
1918, Damasc ("Das osman. Thranfolgerecht'1 ;
• Babinger Franz, "Geographische Bezeichnungen im Arabischen", în AZK; 1. Jahrg., Nr.
19/22. Juli 1918, Damasc ("Geagr. Bezeichnungen'1;
• Babinger
Franz, "Elkan Hen/e, 1 761 -1833. Ein Beitrag zur Geschichte der
judenverse/bstiindigung in Bayern", în MGW], N.F., XXVI. Jahrg. (LXII. Jahrg.), 1918, pp. 223230 ("Eikan Hen/e'1;
• Babinger Franz, Stambuler Buchwesen im 18. ]ahrhundert, K.W. Hiersemann Verlag,
Leipzig, 19 19, 32 p. in 4° (Stambuler Buchwesen);
• Babinger Franz, "Die tiirkischen Studien in Europa bis zum A uftreten joseph v.
Hammer-Purgstalls", în WJ, VII. Band, 1919, Berlin, pp. 103-129 ("Die tiirkischen Studien in

Europa '1;
• Babinger Franz, "Ein Halbjahrhundert morgenliindrischer Studien an der hessischen
Landes-Universitiit: ]ohann-August Vullers", în NGH, Il. Jahrg., 1919, Giessen, pp. 68-88 (''f.A.
Vuller'1;
• Babinger Franz, "Zur Geschichte der Kei/schriftentzif
ferung: Karl Bellino und]ohannes
Friedrich Hugo van Da/berg", în Zeitschrift fur Assyriologie und verwandte Gebiete, XXXII.
Band, 1919, Berlin, pp. 201-205 ("K Bellino-j.F.H. van Da/berg'1;
• Babinger
Franz, "Zwei unbekannte Babinger-(Pabinger-) Wappen". Mit einer
Kunstbeilage und zwei Abbildungen im Text, în Fami/iengeschichtliche Bliiter, XVI. Jahrg., 1.
Heft, 19 19, Lepzig, pp. 5-14 ("Zwei Wappen'1;
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• Babinger Franz, "Hoffmann, johann josef, Professor der ostasiatischen Sprachen,
1805-1878", în LF, 1. Band, 1919, MUnchen und Leipzig, pp. 197-204 (''].]. Hoffmann 'J;
• Babinger Franz, "Wolff, josef, Abenteurer, Reisender und judenpostel, 1 795-1862", în
LF, 1. Band, 1919, MUnchen und Leipzig, pp. 519-528 ('']. Wolff1;
• Babinger Franz, "Zum Aufsatz H. Stumme's "Das Arabische und das Turkische bei
Ritter Arnold van Harff' in der Windisch-Festschrift (Leipzig, 1 914}", în ZDMG, LXXIII. Band,
1919, Leipzig, p. 199 ("Zum Aufsatz H. Stumme's'J;
• Babinger Franz,
"Eine verlorene morgenlăndische Handschriftensammlung ", în
Zentralblatt fur Bibliothekswesen, XXXVI. Jahrg., 1919, Leipzig, pp. 268-269 ("Eine
Handschriftensammlung'J;
"
• Babinger Franz, "Sinâns Todesjahr , în /, IX. Band, 1919, Strassburg, p. 24 7 ("Sinâns
Todesjahr'J;
"
• Babinger Franz, "Heinrich Friedrich v. Diez, ein orientalistischer Berater Goethes , în
Euph., XXVI. Band, 1920, Wien und Leipzig, pp. 743-744 ("H.F. v. Diez- Berate'J;
• Babinger Franz, "Die hebrăischen Sprachproben bei Ritter Arnold van Harf
f', în
MGW], N.F., XXVIII. Jahrg. (LXIV. Jahrg.), 1920, MUnchen, pp. 71-75 ("A. van Harff1;
• Babinger Franz, "lsaak jakob Schmit, 1 779-1847. Ein Beitrag zur Geschichte der
Tibetforschung ", în Ostasiatische Zeitschrift, VIII. Jahrg. ( Festschrift fur Friedrich Hirth),
1920, Berlin, pp. 6-2 1 ("/. ]. Schmit'J;
"
• Babinger Franz, "Tatarennachricht Die Geschnichte eines Ausdrucks , în NO, IV.
Jahrg., VII. Band, 1920, Berlin, pp. 125-127 ("Tatarennachricht'J;
"
• Babinger Franz, "Sir Charles Townshends Kriegserinnerungen , în NO, IV. Jahrg., VII.
Band, 1920, Berlin, pp. 144-149 ("Ch. Townshends'J;
• Babinger
Franz, "Der Maler johann Martin Zick ", în Monatshefte fiir
Kunstwissenschaf', XIII. Jahrg., 1920, Leipzig, pp. 3 12-313 (''j.M. Zick'J;
"
• Babinger Franz, " lm Auto durch den Libanon, în FZ, LXV. Jahrg., Nr. 647/2.
September 1920, Frankfurt am Ma in ("/m Auto'J;
"
• Babinger Franz, "Zu Leonard Rauwolfs Lebensbeschreibung , în AGNT, IX. Band,
1920, Leipzig, p. 52 ("Zu L. Rauwolfs'J;
• Babinger Franz, "Die ălteste tiirkische Urkunde des deutsch-osmanischen Staats
verkehrs ". Mit einer Lichtdruck-Tafel, în D, X. Band, 1920, Berlin, pp. 134-146 ("Die ălteste
tiirkische Urkunde'J;
• Babinger Franz, "Zum tiirkish-venedigischen Friedensvertrag vom jahre 1450", în
RSO, VIII, 1920, Roma, pp. 651-652 ("Zum Friedensvertrag'J;
"
• Babinger Franz, "Die Internationale der Wissenschaft , în Unterhaltungsbeilage der
Tăglichen Rundschau, XL. Jahrg., Nr. 70/7. April 1920, Berlin, pp. 172-173 ("Die
lnternationale'J;
"
• Babinger Franz, "Fa/lmerayeriana. Ungedruckte Briefe des Fragmentisten , în Der
Bayerland, XXXI. Jahrg., 1920, MUnchen, pp. 369-373 (" Fallmerayeriana'J;
• Babinger Franz, "Zwei tiirkische Schutzbriefe fur Georg Il. Rak6czi, Fursten van
Siebenburgen, ans dem jahre 1649". Mit zwei Lichtdrucktafeln, în Le Monde Oriental, XIV.
Jahrg., 1920, Uppsala, pp. 1 15-151 ("Zwei tiirkische Schutzbriefe'J;
"
• Babinger Franz, "Schejch Bedr ed-Dîn, der Sohn des Richters van Simâw , în /, XI.
Band, 1921, Berlin, p p . 1 - 106 ("Schejch Bedr ed-Dîn 'J;
• Babinger
Franz, "Fragmentistenbriefe. Aus meiner Fallmerayer-Mappe ", în Der
Sch/ern, Il. Jahrg., 1921, Bozen, pp. 177-190 ("Fragmentistenbriefe'1;
"
• Babinger Franz, "Die Einfiih rung des Buchdrucks in Persien , în Zeitschrift des
Deutschen Vereins fiir Buchwesen und Schrifttum, 1 1./12. Heft, November-Dezember 1921,
Leipzig, pp. 141-142 ("Die Einfiihrung'J;
"
• Babinger Franz, "Die Zukunft der morgenlăndischen Studien in Deutschland , în
=
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Internationale Monatschrift fiir Wissenschaft, Kunst und Technik, XIV. Jahrg., 1921, pp. 385410 ("Die Zukunft');
"
• Babinger Franz, "Paralipomena , în /, XII. Band, 1922, Berlin, pp. 101-109; p. 231
("Paralipomena');
• Babinger Franz, « Wormser Isaak Lăb, "Ba'alschem van Michelstadt': 1 769-1847», în
HB, I I. Band, 1921, 2. Lief., Darmstadt, pp. 171-173 ("/.L. Wormser');
"
• Babinger Franz, "Damaskus , în DAZ, LX. jahrg., Nr. 278/17. juni 1921, Berlin
("Da maskus');
• Babinger
Franz, "Der Islam in Kleinasien. Neue Wege der lslamfarschung ".
Antrittsvorlesung, gehalten am 7. Mai 1921 an der Friedrich-Wilhelms-Universităt zu Berlin,
în ZDMG, LXXVI. Jahrg., 1922, Leipzig, pp. 126-152 ("Der Islam in Kleinasien');
"
• Babinger Franz, "Ein Dutzend osmanischer Urkunden in Wiedergaben , în MOG, 1.
Band, 192 1/1922, Wien, pp. 171-172 ("Ein Dutzend');
"
• Babinger Franz, "Ein tiirkischer Stiftungsbrief des Nerkesî vom jahre 1 029/1 620 , în
MOG, 1. Band, 192 1/1922, Wien, pp. 151-166 ("Ein tiirkischer Stiftungsbrief)
"
• Babinger Franz, "Nachtrag zu j.H. Mordtmann: Zwei osmanische Passbriefe usw. , în
MOG, 1. Band, 192 1/1922, Wien, pp. 201-202 ("Nachtrag');
"
• Babinger Franz, "Ignaz Goldziher 'Il', der Altmeister der lslamforschung , în FZ, LXVIII.
Jahrg., Nr. 967/29. Dezember 1921, Frankfurt am Main ("/. Goldziher 'll' " );
• Babinger Franz, "Landsberger, julius, Forscher auf dem Gebiete der orientalischen
Fabelliteratur, 1819 bis 1890 ", în HB, II. Band, 3. Lief., 1922, Darmstadts, pp. 232-234 ("].
Landsberger');
"
• Babinger Franz, "Sulejmân , în voi. Meister der Politik, herausgegeben von Erich
Markus und K.A. von Miiller, 1. Band, 1922, Stuttgard, pp. 444-466; ediţia a 11-a, completată,
în idem op. cit., II. Band, Stuttgard und Berlin, 1923, pp. 39-63 ("Sulejmân');
"
• Babinger Franz, "Maria Sanuto 's Tagebiicher als Quelle zur Geschichte der Safawijja ,
în A Volume of Oriental Studies, presentend to Professor E.G. Browne, February 1 922,
Cambridge, 1922, pp. 28-50 ("Maria Sanuto's Tagebiicher');
"
• Babinger Franz, "Qizil Elma , în /, XII. Band, 1922, Berlin, pp. 109-111 ("Q1z1l Elma');
"
• Babinger Franz, "Nehr, johann-Georg, Schulmann und Geschichtsschreiber , în LF, II.
Band, 1922, Wilrzburg, pp. 323-329 ("j.-C. Nehr');
"
• Babinger Franz, "j.H. Mordtmann, Zum 70. Geburtstag , în HC, CXLII. Jahrg., Nr.
422/10. September 1922, 1. Beilage, Hamburg (''j.H. Mordtmann');
"
• Babinger Franz, "Der Sieg der Tiirken , în DAZ, LXI. Jahrg., Nr. 459/22. Oktober 1922,
Berlin ("Der Sieg');
"
• Babinger Franz, "Deutschland und Lausanne , în DAZ, LXI. jahrg., Nr. 506/18.
November 1922, Berlin, p. 2 ("Deutschland und Lausanne');
"
• Babinger Franz, "Zur Geschischte der Sefewijje , în /, XII. Band, 1922, Berlin, pp. 231233 ("Zur Geschischte');
"
• Babinger Franz, "Die osmanischen Statthalter von Ofen , în /, XII. Band, 1922, Berlin,
p. 233 (Die osmanischen Statthalter);
"
• Babinger Franz, "Zu Islam , în /, XII. Band, 1922, Berlin, pp. 195; 257; XIII. Band,
1923, p. 105 ("Zu Islam ');
"
• Babinger Franz, "Zur Friihgeschichte des Naqschbendî-Ordens , în /, XIII. Band, 1923,
Berlin, pp. 105-106; XIV. Band, 1924, pp. 106-107 ("Zur Friihgeschichte');
"
• Babinger Franz, "Angoras Nein , în DAZ, LXII. Jahrg., Nr. 118/11. Mărz 1923, Berlin
("Angoras Nein');
"
• Babinger Franz, "Quel/en zur osmanischen Kiinstlergeschichte , în ]AK, 1. Band, 1924,
Leipzig, pp. 31-41 ("Quellen ');
"
• Babinger Franz, "Angora, die Hamptastadt der neuen Tiirkei , în Ost und Siid,
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illustrierte Wochenschrift der "M.N.N. " , Il. Jahrg., Nr. 4/26. Januar 1924, MUnchen, p. 3
("Angora');
• Babinger
Franz, "Die grossherr/iche Tughra. Ein Beitrag zur Geschichte des
osmanischen Urkundenwesens ". Mit 46 Abbildungen auf Tafeln und im Text, în ]AK, Il. Band,
1925, Leipzig, pg. 188-196 ("Die Tughra');
• Babinger Franz, "Ein vergessener maronitischer Psa/terdruck auf der Niirnberger
Stadtbiicherei ", în Zeitschrift fiir a/ttestamentliche Wissenschaft, N.F., II. Band (LXIII. Band),
1925, Giessen, p. 275 ("Ein Psalterdruck');
"
• Babinger Franz, "Fragmentistenbriefe , în Euph . , XXVI. Band, 1925, Leipzig und
Wien, pp. 270-277 ("Fragmentistenbriefe');
"
• Babinger Franz, "Lateinschrift bei den Tiirken? , în MNN, LXXIX. Jahrg., Nr. 12 2/3.
Mai 1926, Munchen ("Lateinschrift');
"
• Babinger Franz, "Eduard Sachau. Zu seinem 80. Geburtstag , în T. Nr. 172a/20. Juli
1925, Berlin, p.2 ("E. Sachau');
"
• Babinger Franz, "Deutsch-Tiirkische Wirtschaftsbeziehungen , în DAZ, LXIV. Jahrg.,
Nr. 387/18. August 1925, Berlin ("Deut.-Tiirk. Wirtschaftsbeziehungen');
"
• Babinger Franz, "/m toten Herzen Asiens. Die neuen Forschungen Sir Aurel Steins , în
Telegrammzeitung der MNN, IV. Jahrg., Nr. 161/2. September 1925, MUnchen ("Sir A.
Steins');
"
• Babinger Franz, "Frankreich in der Tiirkei , în T. Nr. 2 33/29. September 1925,
Berlin, pp. 1-2 ("Frankreich-Tiirkei');
"
• Babinger Franz, "Frankreichs Kulturpolitik am Bosporus , în DAZ, LXIV. Jahrg., Nr.
488/16. Oktober 1925, Berlin ("Frankreichs Kulturpolitik');
"
• Babinger Franz, "Umsturz in Persien , în DAZ, LXIV. Jahrg., Nr. 519/3. November
1925, Berlin (" Umsturz');
"
• Babinger Franz, "Biick nach dem Orient. Deutsche Forschung in der Tiirkei , în MNN,
LXXVIII. Jahrg., Nr. 311/10. November 1925, MUnchen, pp. 2-6; reeditare abreviată în
Minerva-Zeitschrift, I. Jahrg., 6. Heft, 1925, Berlin, pp. 188-190 ("Biick nach dem Orient');
"
• Babinger Franz, "Die Didosage im Orient , în /, XVI. Band, 1925, Berlin, p. 160 ("Die
Didosage');
"
• Babinger Franz, "jahreswende im Orient , în DAZ, LXIV. Jahrg., Nr. 613/31. Dezember
1925, Berlin; LXV. Jahrg., Nr. 35/22. Januar 1926; Nr. 73/13. Februar 1926 Uahreswende);
• Babinger Franz, "Professor und Minister. Zu C.H. Beckers 50. Geburtstag, 12. April
1926 ", în DAZ, LXV. Jahrg., Nr. 166-167/11. Apri1 1926, Berlin, p. 2 ("C.H. Beckers');
"
• Babinger Franz, "Sulejmâns des Prăchtigen Geburtstag , în MOG, II. Band, 1926,
Hannover, p. 165 ("Sulejmâns Geburtstag');
• Babinger Franz, "Die Chronik des Qaramânî Mehmed Pascha, eine neuersch/ossene
osmanische Geschichtsquel/e ", în MOG, II. Band, 1926, Hannover, pp. 242-24 7 ("Die Chronik
des Qaramânî Mehmed Pascha');
"
• Babinger Franz, "Chronologische Miszellen , în MOG, II. Band, 1926, Hannover, pp.
311-319 ("Chronolog. Miszellen ');
"
• Babinger Franz, "F. W Has/uck 1/'. An obituary notice , în MOG, II. Band, 1926,
Hannover, pp. 321-325 ("F. W Has/uck');
• Babinger Franz, "Edward Granville Browne (1862-1 926)", în /, XVI. Band, 1 9 2 6,
Berlin, pp. 1 14-122 ("E.G. Browne');
"
• Babinger Franz, "Charles Montague Doughty (1843-1 926) , în /, XVI. Band, 1926,
Berlin, pp. 122-125 ("Ch.M. Doughty');
• Babinger Franz, "Miss Gertrude Lowthian Bel/ (1868-1 926)", în /, XVI. Band, 1926,
Berlin, pp. 126-129 ("Miss G. L. Bel/');
"
• Babinger Franz, "Der Fali Straii-Sauer , în DAZ, LXV. Jahrg., Beilage Wirtschaft und
http://www.cimec.ro / http://www.muzeubt.ro

Dan Prodan, Bibliografia se/ectlvă a orlenta//stlc/1-turcologlel româneşti fn perioada 1850-1 950

209

Recht, Nr. 13/27. Marz 1926, Berlin ("Der Fall');
• Babinger
Franz, "Der Pfortendalmetsch Murâd und seine Schriften ", in voi.
Literatursdenkmăler aus Ungarus Tiirkenzeit, nach Handschriften in Oxford und Wien
bearbeitet von ..., R. Gragger, E. Mittwoch und J.H. Mordtmann, Walter de Gruyter et Co.
Verlag, Berlin, 1927 (VI + 231 p. in-EJo), pp. 3 2-54 ("Der Pfortendalmetsch Murâd');
• Babinger
Franz, "Aus Siidslaviens Tiirkenzeit". Mit drei Lichtdrucktafeln,
Reichsdruckerei, Berlin, 1927, 45 p. in-8° ("Aus Siidslaviens');
• Babinger Franz, Die Geschichtsschreiber der Osmanen und ihre Werke. Mit einem
Anhang: Osmanische Zeitrechtnungen, van Joachim Mayr (Walchsee), Otto Harrassowitz
Verlag, Leipzig, 1927, VII + 4 77 p. in-8o (GOW);
"
• Babinger Franz, "Der Islam , în voi. Die Religion der Erde, ihr Wesen und ihre
Geschichte, herausgegeben von C. Clemen, F. Bruckmann A.-G., MUnchen, 1927, pp. 4 7 1-508;
ediţia a 11-a, MUnchen, 1949, pp. 443-480 ("Der Islam ');
"
• Babinger Franz, "Das Grabmal des Schejchs Bedr ed-Dîn zu Serres . Mit vier
Aufnahmen des Verfassers, în I, XVII. Band, 1927, Berlin, pp. 100-102 (Das Grabmal des
Schejchs');
• Babinger
Franz, "Zwei grossherrliche Schenkungsurkunden aus den jahren
1 008/1 600 und 1 023-1614 ". Mit zwei Lichtdrucktafeln în MSOS JJ.Ab. WS, XXX. Jahrg., 1927,
Berlin, pp. 161-190 ("Zwei Schenkungsurkunden');
• Babinger Franz, "Ein marokkanisches Staatsschreiben an den Freistaat Ragusa van
]ah re 1 1 94/1 780 ". Mit einer Lichtdrucktafel, în MSOS JJ.Ab. WS, XXX . Jahrg., 1927, Berlin, pp.
191-201 ("Ein marokkanisches Staatsschreiben');
"
• Babinger Franz, «Zum Sinân-"Problem », în Orientalistische Literaturzeitung, XXX.
Jahrg., 1927, Leipzig, pp. 548-551 («Zum Sinân-"Problem ")));
"
• Babinger Franz, "Auf tiikischen Spuren in Griechland , în MDTV, VIII. Jahrg., 1927, 7.
Heft (Juli), pp. 134-136; 8./9. Heft (August/September), pp. 157-159; 10. Heft/Oktober), pp.
178-1 79, Berlin ("Auftiikischen Spuren ');
"
• Babinger Franz, "Friedrich Eduard Schulz (1 799-1829) , în NGH, V. Band, 1927, 3.
Heft, Giessen, pp. 14-19 ("F.E. Schulz');
"
• Babinger Franz, "Hessler, Franz, Erforscher der altindischen Heilkunde , în LF, III.
Band, 1927, WUrzburg, pp. 219-224 ("F. Hessler');
"
• Babinger Franz, "Hezel, ]ohann Wilhelm Friedrich, Orientalist und Bibelforscher , în
LF, III. Band, 1928, WUrzburg, pp. 225-235 ("]. WF. Heze/');
"
• Babinger Franz, "Kleinasien , în voi. Die Religion in Geschichte und Gegenwart, 2.
Auflage, III. Band, 1928, TUbingen, pp. 1072-1073 ("Kleinasien ');
"
• Babinger Franz, "Aşyq Paşa's Gharîb-nâme , mit einer Lichtdrucktafel, în MSOS
JJ.Ab. WS, XXXI. Jahrg., 1928, Berlin, pp. 91-97 ("Gharîb-nâme');
"
• Babinger Franz, "Dr. Otto Blau als Orientalist , în Paul Blau, Leben und Wirken eines
Auslandeutschen im vorigen ]ahrhundert. Erinnerungen an Dr. Otto Blau, Leipzig, 1928, pp.
135-138 ("Dr. O. Blau');
"
• Babinger Franz, "Ein seltsamer Heiliger , în ]T, 1, Split, nr. 8/August 1928, pp. 20-22
("Ein seltsamer Heiliger');
"
• Babinger Franz, "Vorstoss ins Land der Skipetaren , în DAZ, LXVII. Jahrg., Berlin, Nr.
312, 317, 328, 338, 350/6., 10., 17., 2 1., 28. Juli 1928 ("Vorstoss');
"
• Babinger Franz, "In der Heimat Cena Begs , în DAZ, LXVII. Jahrg., Nr. 568/4.
Dezember 1928, Berlin ("'n der Heimat Cena Begs');
"
• Babinger Franz, "Aman-Uilahs Schicksalswende , în DAZ, LXVII. Jahrg., Nr. 594/19.
Dezember 1928, Berlin; Nachtrag: idem, " Wer ist Inâjet-Ullah?': în idem loc. cit., LXVIII.
Jahrg., Nr. 23/16. Januar 1929, Berlin, p. 2 ("Aman-Uilahs');
"
• Babinger Franz, "Albanien , în Karl Baedeker, Dalmatien und die Adria, Leipzig,
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1929, pp. 226-250 ("A/banien'1;
• Babinger
Franz, "Byzantinisch-osmanische Grenzstudien ", în BZ, XXX. Band
( =Festschriftfiir A. Heisenberg), 1929, Leipzig, pp. 41 1-415 ("Byz.-osm. Grenzstudien'1;
• Babinger Franz, "Moschee und Grabma/ des Osmân-Schâh zu Trikkala. Ein Werke des
Baumaisters Sinân ", mit 4 Abbildungen, în Praktika tes Akademias Athenon, IV, 1929, Athena,
pp. 15-18 ("Moschee und Grabma/'1;
• Babinger Franz, "Zur Einfiihrung der Lateinschrift in der Turkei ", în MOTV, X. jahrg., 1
Heft / januar 1929, Berlin ("Zur Einfiihrung'1;
• Babinger Franz, "Bei den Derwischen van Kruja ", în MNN, LXXX. jahrg., Nr. 62/7.
januar 1929, MUnchen, p. 3; publicat în foiletoane în MDTV, IX. jahrg., Berlin, 8./9. Heft
(AugustjSeptember) 1928, pp. 148-149; 10. Heft/Oktober 1928, pp. 164-165 ("Derwischen
van Kruja'1;
• Babinger Franz, "With the Dervishes of Krooya ". Mit Abbildungen, în The Sphere, voi.
CXVI I, nr. 1525/13.1V.1929, London, pp. 63-64 ("Dervishes ofKrooya'1;
• Babinger Franz, "Das bosniche Mekka ", în MNN, LXXXII. jahrg, Nr. 62/4. Mărz 1929,
MUnchen ("Das bosnische Mekka'1;
• Babinger Franz, "Wegweiser durch Siidserbien ", în ]T, II, Split, nr. 10/1929, p. 363366; nr. 11/1929, pp. 397-402 ("Wegweiser'1;
• Babinger Franz, "An der Stătte des letzten serbischbulgarischen Zwischenfalles ", în
DAZ, LXVIII. jahrg., Nr. 329/18. juli 1929, Berlin, p. 2 ("An der Stătte'1;
• Babinger Franz, "Bestallungsschreiben Ahmeds III. Fiir Chalî/ Pascha, Stattha/ter van
Tripolis (Berberai}, vom ]ah re 1 120/1 708 ". Mit einer Lichtdrucktafel, în MSOS 1/.Ab. WS,
XXXIII. jahrg., 1930, Berlin, pp. 130-137 ("Bestallungsschreiben '1;
• Babinger
Franz, "Fiinf bosnich-osmanische Geschichtsschreiber", în G/asnik
zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, voi. XLII, 1930, Sarajevo, pp. 171-174 ("Fiinf bos.
osm. Geschichtsschreiber'1;
"
• Babinger Franz, "Dar Archiv des Bosniaken 'Osman Pascha . Nach des Bestănden des
Badischen Landes-bibliothek zu Karlsruhe herausgegeben und erlăutert, Reichsdruckerei,
Berlin, 1931, II + 64 p. + 181 facsimile de documente; extras din MSOS II. Ah. WS, XXXIV.
jahrg., 1931, Berlin, pp. 1 - 64 + 84 facs. ("Das Archiv des Bosniaken 'Osman Pascha'1;
• Babinger Franz, "Zur Geschichte der Papiererzeugung im Osmanischen Reiche,
Reichsdruckerei ", Berlin, 1931, 9 p. in-8° ("Zur Geschichte'1;
• Babinger Franz, "Papierhandel und Papierbereitung in der Levante ", în Wochenblatt
fiir Papierfabrikation, LXII. jahrg., Nr. 52/1931, Biberach-Riss, pp. 12 15-1219
("Papierhandef'1;
• Babinger Franz, "Appunti su/le cartiere e su/l'importazione di carta ne/l'lmpero
Ottomano specialmente da Venezia ", în OM, anno XI, 1931, Roma, pp. 406-415 ("Appunti'1;
• Babinger Franz, "Fiihrer durch Siidserbien ", Verlag des Putnik, Beograd, 1931, 24 p.
in-8°, mit Abbildungen ("Siidserbien '1;
• Babinger Franz, "Zur Entdeckung der dalmatischen Landschaft ", în J]T, anul IV,
IX/Septembrie 1931, Split, pp. 173-174 ("Zur Entdeckung'1;
• Babinger Franz, "Das Bektaschi-Kloster Demir Baba ". Mit 8 Abbildungen, în MSOS
1/.Ab. WS, XXXIV. jahrg., 1931, Berlin, pp. 84-93 ("Das Bektaschi-Kloster'1;
• Babinger Franz, "Die Griindung van Elbasan ". Mit flinf Abbildungen, in MSOS
1/.Ab. WS, XXXIV. jahrg., 1931, Berlin, pp. 94-103 ("Die Griindung'1;
• Babinger Franz, "R. Dozy ", în ESS, voi. V, 1931, New York, p. 232 ("R. Dozy'1;
• Babinger Franz, "Siidslawische Streiflichter ", în DAZ, LXX. jahrg., Nr. 370/14. August
193 1, Berlin ("Siidslawische Streij1ichter'1;
• Babinger Franz, "Die abenteuerliche Lady. Zum 50. Todestag ]a ne Elizabeth Digby's ",
în MNN, LXXXIV. jahrg., Nr. 242/7. September 1931, MUnchen; reeditare cu titlul Ein
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weiblicher Querkopf ljane El. Digby), în DAZ, LXX. Jahrg., Nr. 55 1/29. November 1931, Berlin
("jane Eliz. Digby'1;
"
• Babinger Franz, "Nicolae Iorga zum 60. Geburtstag , în DAZ, LXX. Jahrg., Nr. 563/6.
Dezember 1931, Berlin ("N. lorga'1;
• Babinger Franz, "Qara Mustafa Paschas Essegger Sendschreiben an den Markgrafen
Herman van Baden ". Mit zwei Abbildungen, în AO, !V, 1932, Praga, pp. 23-33 ("Qara Mustafa
Paschas Essegger Sendschreiben '1;
"
• Babinger Franz, "Eine altosmanische anonyme Chronik in hebriiischer Umschrift . Mit
1 Tafel, în AO, !V, 1932, Praga, pp. 108-1 1 1 ("Eine alt. anan. Chronik in hebriiischer
Umschrift'1;
"
• Babinger Franz, "j.H. Mordtmann zum Gediichtnis . Mit einem Bildnis, în MSOS
1/.Ab. WO, XXXV. Jahrg., 1932, Berlin, pp. 1-16 şi extras, Reichsdruckerei, Berlin, 1933, 16 p.
in-8°, mit Bildnis ("j.H. Mordtmann zum Gediichtnis'1;
• Babinger Franz, "Friedrich v. Kraelitz-Greifenhorst 'll' " , în FF, VIII. Jahrg., Nr. 10/1.
April 1932, Berlin, pp. 1 3 1-132 ("Friedrich v. K.-Greifenhorst 'll' "");
"
• Babinger Franz, Praf Dr. j.H. Mordtmann 'll' , în MNN, LXXXV. Jahrg., Nr. 182/7. Juli
1932, MUnchen ("j.H. Mordtmann 'll' "); reeditat în FF, VIII. Jahrg., Nr. 22/1. August 1932,
Berlin;
• Babinger Franz, "Wilhelm Litten 'll' ", în DAZ, LXXI. Jahrg., Nr. 51/31. Januar 1932, 1.
Beiblatt, Berlin; reeditare în Kănigsberger Hartungsche Zeitung, Nr. 52/1.11.1932, Montag, şi
în Kănigsberger Stadtspiegel, 3.Blatt der Abendausgabe, idem dies, Konigsberger, p.1 ("W
Litten 'll' ");
"
• Babinger Franz, "Hundert jahre griechischer Buchhandel , în Bărsenblatt fiir den
Deutschen Buchhandel, lC. Jahrg., Nr. 304/30. Dezember 1932. Leipzig, pp. 927-930;
"Nachtrag': idem loc. Cit., Nr. 6/7. Januar 1935, Leipzig, p. 35 ("Hundert jahre'1;
"
• Babinger Franz, "Kremer, A. van , în ESS, voi. VIII, 1932, New York, p. 600 ("A. van
Kremer'1;
"
• Babinger Franz, "jihâd , în ESS, voi. VIII, 1932, New York, pp. 401-403 ("jihâd'1;
• Babinger Franz, "Sherleiana: /. Sir Anthony Sherley's perschische Botschaftsreise
(1599-1 601); Il. Sir Anthony Sherley's marokkanische Sendung (1 605-1 606) ", mit sieben
Abbildungen, Reichsdruckerei Berlin, 51 p. in-8° ("Sherleiana'1;
• Babinger Franz, "Zum 70. Geburtstag Sir Aurel Steins", în Pester Lloyd, LXXIX. Jahrg.,
Nr. 267/26. November 1932, Budapesta ("Zum 70. Geburtstag Sir Aurel Steins'1;
• Babinger
Franz, "Deutsche Albanien-Literatur", în DAZ, LXXI. Jahrg., "Das
Unterhaltungsblatt", Literarische Beilage/23. November 1932, Berlin ("Deu. Alb.-Literatur'1;
"
• Babinger Franz, "Mordtmanns Biicherei in Hamburg , în Hamburger Fremdenblatt,
Nr. 322/19. November 1932, Siebente Beilage: "Literarische Rundschau", Hamburg, p. 29
("Mordtmanns Biicherej'J;
• Babinger
Franz, "Eine persische Gesandtschaft am bayerischen Hof', în Der
Heimgasten. Wochenschrift der "Bayerischen Staatszeitung", XI. Jahrg., Nr. 6/4. Februar
1933, MUnchen, p. 39 ("Eine persische Gesandtschaft'1;
"
• Babinger Franz, "Sir Anthony Sherley, ein politischer Hochstapler um 1 600 . Mit 1
Abb., în FF, IX. Jahrg., Nr. 1 1/10. April 1933, Berlin, pp. 155-157 ("Sir Anthony Sherley, ein
palit. Hochstapler'1; traducerea spaniolă: "Sir Anthony Sherley, aventurero politica de/ sigla
XVJJ", în Investigaci6n y Progresa, VII, Nr. 6/1. Junie 1933, Madrid, pp. 188-192;
"
• Babinger Franz, "Der Nestor der deutschen Orientalisten (Georg Hoffmann 'll') , în
"
DAZ, LXXII. Jahrg., Nr. 45/27. Januar 1933, Beilblatt, Berlin ("Gg. Hoffmann 'll' );
• Babinger Franz, "Zum Tode Moritz Sobernheims 'll' " , în FZ, LXXVII. Jahrg., Nr. 4344/17. Januar 1933, Frankfurt am Main ("Moritz Sobernheims 'll' ");
"
• Babinger Franz, "Muslimische Handschriften in jugoslauvien , în M, L. Jahrg., Nr. 1/1,
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januar 1933, Zagreb, p. 5; traducere rezumată în jugas/ovenska Poşta, V, Nr. 1088/3. januar
1933, Sarajevo ("Mus/. Handschriften');
• Babinger Franz, "Die osmanischen Stathatter van Damaskus ", în voi. Aus fiinf
jahrtausenden morgelăndischer Kultur, Festschrift Max Freiherrn van Oppenheim zum 70.
Geburtstag gewidmet van Freuden und Mitarbeitern, 1933, Berlin-Frohnau, pp. 1-8 ("Die
osm. Stathalter v. Damaskus');
• Babinger Franz, "Ein Pfadftnder der Lănderkunde. Zum 200. Geburtstag Carsten
Niebuhrs {1 7. Mărz 1 733) ", în DAZ, LXXII. Jahrg., Nr. 128/16. Marz, 1933, Berlin, reeditare în
Hannoverschen Kurier, Beilage, Nr. 128-129/17. Marz 1933, Hannover ("Carsten Nielbuhr');
• Babinger Franz, "Angora ader Ankara. Morgenlăndisches Sprachgut im Deutschen ", în
DAZ, LXXII. jahrg., Nr. 29 1/12. juli 1933, Berlin ("Angora ader Ankara');
"
• Babinger Franz, "Mahmud Il , în ESS, voi. X, New York, 1934, pp. 47-48 ("Mahmud //');
• Babinger Franz, "Mohamed Il", în ESS, voi. X, New York, 1934, pp. 570-571 ("Mahomed //');
• Babinger Franz, "Eine unverwertete Quel/e zur bosnischen Geschichte ", în M, anul IL,
nr. 24/28 ianuarie 1934, Zagreb ("Eine unverwertete Quelle');
"
• Babinger Franz, "Ein erdichtetes Werk iiber Skanderbeg , în FF, X. Jahrg., Nr. 1 1/10.
April 1934, p. 141, Berlin ("Ein erdichtetes Werk');
• Babinger Franz, "Auf Karl Mays Spuren in Siidosteuropa ", în Karl May - jahrbuch
1934, Dresden-Radebeuf, pp. 286-303 ("AufKarl Mays Spuren');
• Babinger Franz, "Ciro Truhelka. Zu seinem 70. Geburtstag ", în M, anul L, nr. 29/2
februarie 1935, Zagreb, p. 4 ("Ciro Truhe/ka ');
• Babinger Franz, "Beitrag zur Geschichte van Kar/i-e/i, vornehmlich aus osmanischen
Quellen ", în voi. Eis mnemen Spuridonos Lamprou, Athena, 1935, pp. 140-149 ("Beitrag zur
Geschichte van Karli-e/i');
"
• Babinger Franz, "Early flying experiments , în The Times, din 9 martie 1935, Londra
("Early flying experiments');
"
"
• Babinger Franz, "Vambery, A. , în ESS, voi. XV, 1935, New York, p. 225 ("Vambery, A. );
• Babinger Franz, "Robert Bargrave, un voyageur anglais dans les Pays Roumains du
temps de Basile Lupu {1 652) ", în AARMSI, s. III, t. XVII, m.7, 1936, Bucureşti, 49 p. + 1
fotocopie ("R. Bargrave');
• Babinger Franz, "Bobowski, A. ('Aiî-Beg)", în Pa/ski Stownik Biograftczny, voi. II, 1936,
Cracovia, pp. 156-157 ("Bobowski, A.");
• Babinger Franz, "Originea şi sfârşitul lui Vasile Lupu ", în AARMSI, s. III, t XVIII, nr. 2,
1936, Bucureşti, 20 p. + 1 fotocopie ("Originea şi sfârşitul lui V. Lupu');
"
• Babinger Franz, "Cel dintâi bir al Moldovei către sultan . Cu 2 fotocopii, în voi.
Frarilor Alexandru şi Ion /. Lăpedatu la împlinirea vârstei de 60 de ani. XIV. IX MCMXXXVI,
Imprimarea Naţională, Bucureşti, 1936, pp. 29-37 ("Ce/ dintâi bir al Moldovei către sultan ');
"
• Babinger Franz, "Robert Bargrave in Bulgarien {1 652) , în Jsvestija na istoriceskoto
druiestvo v Softja, XIV, 1937, Sofia, pp. 145-150 ("Robert Bargrave in Bulgarien');
• Babinger Franz, "O relaţiune neobservată despre Ma/diva sub domnia lui Antonie
vodă Ruset (1 676) ", în AARMS/, s. III, t. XIX, m. 8, 1937, Bucureşti, 28 p. + 1 tabel genealogie
("O relaţiune neobservată');
• Babinger Franz, "Originea lui Vasile Lupu ", în AARMSI, s. III, t. XIX, m. 9, 1937,
Bucureşti, 10 p. + 2 facs. + 1 tabel genealogie ("Originea lui Vasile Lupu');
• Babinger Franz, "Quelques problemes d'etudes islamiques dans le Sud-Est europeen ",
în L'Europe Oriental, VIl-e annee, nr. 34, 1937, Paris, pp. 95-110 ("Quelques problemes');
• Babinger Franz, Rumelische Streifen, Reichsdruckerei, Berlin, 1938, 62 p. + 3 facs.
(Rumelische Streifen);
• Babinger Franz, "Originea şi fazele dezvoltării istoriografiei otomane ", în RFR, anul 5,
nr. 4/aprilie 1938, Bucureşti, pp. 94-107 ("Originea şifazele dezvoltării istoriografiei otomane');
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• Babinger Franz, "Die Briicke von Mostar ", în M, voi. LIII, nr. 1 15/15 mai 1938,
Zagreb, p. 11 ("Die Brucke von Mostar');
• Babinger Franz, "Demosthenes Russo (1869-1 938) zum Gediichtnis ", în CL, anul LXXI.
nr. 11-12/noiembrie-decembrie 1938, Bucureşti, pp. 387-390; traducerea românească în
Însemnări ieşene, anul IV, voi. IX, nr. 1/ianuarie 1939, laşi, extras, 7 p. ("Demosthenes Russo');
• Babinger Franz, "Beitrăge zur Geschichte des Geschlechtes der Malqo(:-oghlu's ", în
Annali de/ R. lnstituto Superiore Orientale di Napoli, nuova serie, voi. 1 (dedicata a Luigi
Bonelli), 1938, Roma, 1940, pp. 117-135, + 8 pl. + 11 facs. ("Beitriige zur Geschichte des
Geschlechtes der Malqo(:-oghlu's');
• Babinger Franz, "Die osmanischen Quellen des Dimitrie Cantemir ", în voi. Omagiu
profesorului Ioan Lupaş, Cluj, 1 940, Bucureşti, 1943, pp. 34-46; traducere românească în AR,
VII, Bucureşti, 1941, extras, 14 p. ("Die osmanischen Quellen');
• Babinger Franz, "Histria (lstros) au XVl-e sitkle ", în RHSEE, XVIII-e annee, no.l, 1941,
Bucarest, pp. 137-139 ("Histria 1 XVI');
• Babinger Franz, "Histria (Istros) au XV/l-e siecle ", în RHSEE, XIX-e annee, no.2, 1942,
Bucarest, pp. 449-450 ("Histria 1 XV/l');
• Babinger Franz, "Beginn der Turkensteuer in den Donaufiirstentiimern (1394 bzw.
1455)", în SOF, VIII. Band, Nr. 1, 1943, MUnchen, pp. 1-35 ("Beginn der Tiirkensteuer');
• Babinger Franz, "Geburtsort und Sterbejahr des Schejchs Bedr ed-Dîn Mahmud ", în SOF,
VIII. Band, Nr. 2, 1943, MUnchen, pp. 259-261 ("Geburtsort... des Schejchs Bedr ed-Dîn Mahmud');
• Babinger Franz, Der miihrische Humanist Stephan Taurinus und sein Kreis, WUrzburg,
1944, 40 p. in-8° (St. Taurinus);
• Babinger Franz, "Beitriige zur Friihgeschichte der Turkenherrschaft in Rumelien (14.1 5. jahrhunderts) ", mit einer Ubersichtskarte, einer Kartenskizze, zwei Tafeln im Text und
einer Abbildung, Brlinn-MUnchen-Wien, 1944, VI + 95 p. in-8° ("Beitriige ... in Rumelien');
• Babinger Franz, "Herkunft und jugend johann Lewenklaw's ", în SOF, IX.-X. Band,
1944-1945, MUnchen, pp. 165-174 ("Herkunft ... j. Lewenklaw's');
• Babinger Franz, Aufsiitze und Abhandlungen zur Geschichte Siidosteuropas und der
Levante, SUdosteuropa - Verlagsgesellschaft m.b.H., MUnchen, 1. Band, 1962; Il. Band, 1966;
III Band, 1969 (MGSL);

IX. 2. Bibliografie selectivă Franz Babimger
• * * * "Babinger Franz ", în The International Who's Who, 1 967-1 968, XXX J st edition,
London, 1968, p. 67 ("Babinger Franz');
• Duda H.W., "Franz Babinger ", în Almanach der ăsterreichischen Akademie der
Wissenschaften, 1 18. Band, 1968, Wien, pp. 3 17-323 ("Franz Babinger');
• Faligot Roger, Keruffer Remi, Histoire mondiale du renseignement, tome II, Editions
Robert Laffont SA, Paris, 1993 (Histoire mondiale du renseignement);
• Feneşan
Cristina, "Franz Babinger: ein deutscher Beitrag zur rumiinischen
Osmanistik ", în RESEE, XXXII·< annee, nr. 3-4/1994, Bucarest, pp. 3 13-322 ("Franz
Babinger');
• Guboglu
Mihail, "A propos de la monographie du professeur Franz Babinger:
Maometto il Conquistatore e il suo tempo, 1 957", în SAD, voi. I I, 1959, Bucarest, 1960, pp. 217237 ("A propos de la monographie');
• Guboglu Mihail, "Pe marginea monografiei Mahomed Il ie Conquerant et son temps
(1432-1481) de Fr. Babinger", în Srdl, IX, nr. 2/1958, Bucureşti, pp. 195-2 12 ("Pe marginea
monog raftei');
• Guboglu Mihail, "Franz Babinger ", în SAD, VII. 1968, Bucarest, 1968, pp. 233-235
("Franz Babinger');
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"
• Guboglu Mihail, "Franz Babinger, Mehmed the Conqueror and his Time, 1978 , în
Al/AX/, XIX, 1982, laşi, pp. 756-758 ("Fr. Babinger - Mehmed the Conqueror - 1 978'1;
• Guboglu Mihail. "Pe marginea lucrării lui Franz Babinger despre istoriografii
otomani", în AIIAXI, t. XXII I/2, 1986, laşi, pp. 853-854 ("Pe marginea lucrării'1;
• Iorga Nicolae, "Die Geschichtsschreiber der Osman und ihre Werke van Franz
Babinger", în BZ, XXVIII. jahrg., 1928, Leipzig, pp. 144-146; recenzia augumentată în RHSEE,
V-e annee, n°5• 1-3/Janvier-Mars 1928, Bucarest, pp. 81-88 ("G.O. W van Fr. Babinger'1;
"
• Kissling H.j., "Franz Babinger (1891-1967) , în SOF, XXVI. Band, 1957, MUnchen, pp.
375-379 ("Franz Babinger'1;
• Pelin Mihai, "Franz Babinger': în idem, Un veac de spionaj, contraspionaj şi poliţie
politică. Dicţionar alfabetic, Edit. Elion, Bucureşti, 2003 (3 15 p.), pp. 39-40 ("Franz
Babinger'1;
• Popescu
Alexandru, Academia secrete/ar. Intelectualii şi spionajul. O istorie
universală, Edit. Meronia, Bucureşti, 2006 (395 p.), p. 194 (Franz Babinger) - (Academia
secrete/ar. Intelectualii şi spionajul);
• Prodan Dan, "Din traditiile orientalisticii româneşti. Franz Babinger şi Institutul de
Turcologie de la laşi (1 940-1 945)", în CLSO, II, 1993, Bucureşti, pp. 164-201 ("Din tradiţiile
orientalisticii româneşti'1;
• Prodan Dan, "Franz Babinger - turcolog celebru şi agent secret?", în M/, XXVIII, s.n.,
nr. 4 (325)/aprilie 1994, Bucureşti, pp. 49-5 1 ("Franz Babinger'1;
• Prodan Dan, "Studiile lui Franz Babinger referitoare la istoria românilor şi a relatiilor
româna-otomane în evul mediu (secolele XIV-XVII}", în Hierasus, X, 1996, Botoşani, pp. 1 19170 ("Studiile lui Franz Babinger" );
• Prodan Dan, "Mid-1 7th Century Transylvania and Franz Babinger. On a Barăt and an
'Ahdnăme Handed to Prince Gheorghe Rak6czi Il in 1 649 ", în TR, volume I II, n-r 2/Summer
1994, Cluj-Napoca, pp. 127-134 ("Mid-1 7th Century Transylvania and Franz Babinger'1;
• Prodan Dan, ''Anu/ 1 649 În relaţiile otomano-transilvane", în Al/Xl, XXXVII, 2000, Iaşi,
pp. 205-222 ( "Anu/ 1649 În relaţiile otomano-transilvane'1;
• Prodan Dan, Franz Babinger en Roumanie (1 935-1 943). Etude et sources historiques,
preface par Mihai Maxim, Les E ditions Jsis, Istanbul, 2003, 339 p. (Franz Babinger en
Roumanie (1 935-1 943));
• Prodan Dan, "Franz Babinger şi Gheorghe /. Brătianu. Confluenţe" , în Al/Xl, XLVII,
2010, Iaşi, pp. 81-86 ("Franz Babinger şi Gheorghe 1. Brătianu. Confluenţe" ) ;
• Richelson Jeffry T., A Century of Spies, Oxford University Press lnc., 1995 (A Century
ofSpies);
• Traşcă Ottmar, "Franz Babinger şi programul de la laşi {1 941}': în Archiva Moldaviae,
1, 2009, laşi, pp. 2 19-226 ("Franz Babinger şi programul de la laşi (1 941}'1;
• Troncotă Cristian, Eugen Cristescu, asul serviciilor secrete româneşti. Memorii 1 91 61944, mărturii documentare, cu o prefaţă de dr Dan Zamfirescu, Edit. RV-RAI, Bucureşti,
1995 (Eugen Cristescu, asul serviciilor secrete româneşti}
Abrevieri 1 Abreviations

A
AARMSI
AnBr
ArhD
AGA

Arabica, Leiden;
Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice /Annales de
/'Academie roumaine. Les Memoires de la Section Historique, Bucarest;
Analele Brăilei /Annales de Braila, Brăila ;
Arhiva Dobrogei jArchives de Dobroudja, Constanţa-Bucarest;
Anuar de Geografie şi Antropologie /Annuaire de Geographie et
Anthropologie, Bucarest;
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AGNT
AIESEE Bulletin
AI/AX/
A//NC
AI/XI
AIR
AMS
AnD

ANR, DAICB
ANR, DJI
ANR, DMB
AO
ArhRo
ar.
ASQ
AŞU//
AUBI
AZG
B

Archivfur Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik, Leipzig;
Association Internationale d'Etudes Sud-Est Europeen. Bul/etin, Bucarest;
Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie «A.D. Xenopol» din Iaşi /
Annuaire de 1'/nstitut d'Histoire et Archeologie rrA.D. Xenopol» de lassy,
1964-1 989;
Anuarul Institutului de Istorie Na{ională din Cluj / Annuaire de 1'/nstitut
d'Histoire Nationale de Cluj;
Anuarul Institutului de Istorie rrA.D. Xenopol» din Iaşi / Annuaire de
1'/nstitut d'Histoire et Archeologie rrA.D. Xenopol» lassy, 1 990... ;
Arhiva Istorică a României 1 Les Archives d'Histoire de Rau manie,
Bucarest;
Acta Moldaviae Septentrionalis, Botoşani;
Analele Dobrogei / Annales de Dobroudja, Constanta-Cernăuţi;
Arhivele Naţionale ale României, Direcţia Arhivelor Istorice Centrale J
Archives Nationales de Roumanie, Direction des Archives d'Histoire
Centrales, Bucarest;
Arhivele Naţionale ale României, Direcţia Judeţeană laşi J Archives
Nationales de Roumanie, Direction Departamentale lassy ;
Arhivele Naţionale ale României, Direcţia Municipiului Bucureşti J
Archives Nationales de Roumanie, Direction du Municipe Bucarest;
Archiv Orientalni, Praga;
Arhiva Românească 1 Les Archives Roumaines, Bucarest;
arabe;
Arab Studies Quarterly, USA;
Analele Ştiinfiftce ale Universită{ii rrA/. /. Cuza» - laşi. Istorie / Annales
Scientifiques de I'Universite rrAI. /. Cuza». Histoire, Iassy;
Analele Universităţii din Bucureşti. Istorie / Annales de I'Universite de
Bucarest. Histoire, Bucarest;
Armee-Zeitung]ildirim, Damasc;

BZ

Balcania, Bucarest;
Biblioteca Academiei Române /Bibliotheque de !'Academie roumaine,
Bucarest;
Buletinul Comisiunii Istorice a României/ Bul/etin de la Commission
Historique de Roumanie, Bucarest;
Buletinul Comisiunii Monumente/ar Istorice / Bul/etin de la Commission
des Monuments Historiques, Bucarest;
Biblioteca Centrală Universitară laşi /Bibliotheque Centrale Universitaire
lassy;
Bulletin de 1'/nstitut pour I'Etude de /'Europe Sud-Orientale, Bucarest;
Biserica Ortodoxă Română/ Eglise Orthodoxe Roumaine, Bucarest;
Buletinul Societăţii Geografice Române, Bucureşti /Bul/etin de la Societe
Geographique Roumaine, Bucarest;
Buletinul Societăţii Numismatice Române 1 Bul/etin de la Societe
Numismatique Roumaine, Bucarest;
Byzantinische Zeitschrift, Leipzig;

c.

circa ... Jautour de ... ;

BAR
BCIR
BCMI

BCUI
BIEESO
BOR
BSGR
BSNR
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CAN

Cahiers des Etudes sur Ia Mediteranee Orientale et le Monde Turco-/ranien,
Paris;
Cerectări Istorice. Revistă de istorie românească, laşi 1 Recherches
Historiques. Revue d'histoire roumaine, Iassy;
Convorbiri Literare 1 Entretiens Litteraires, lassy-Bucarest;
Caietele Laboratorului de Studii Otomane 1 Cahiers du Laboratoire
d'Etudes Ottomanes, Bucarest;
Cercetări de Numismatică şi Arheologie, Bucureşti;

d.
DAZ
DR
DRG

dosar (arhivistic) jdossier (d'archives);
Deutsche Allgemeine Zeitung, Berlin;
Dacoromania, Cluj;
Deutsche Rundschau for Geographie, Wien-Leipzig;

e.c.
ed.
Edit.
EISLA
EŞE
ESS

era creştină /ere chretienne ;
Editor
Editura ...
Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arte, Roma;
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucarest;
Encyclopedia ofthe Social Sciences, New York;
"Die Erde", illustrierte Monatsschrift fur Lănder und Volkerkunde,
Weltverkehr und Kulturpolitik, Dresden;
Euphoron, Zeitschrift fiir Literaturgeschichte, Wien und Leipzig;

CEMOMTI
CI

CL
CLSO

E
Euph.

FZ

fila /feuille, feuillet ;
fără an jsans annee ;
fascicola, fascicolele jfascicule(es);
filele jfeuilles ;
Forschungen und Fortschritte, Berlin;
Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti /Faculte des Lettres et
Philosophie de Bucarest ;
Facultatea de Litere şi Filosofie din laşi 1 Faculte des Lettres et
Philosophie de lassy;
Frankfurter Zeitung, Frankfurt am Ma in;

GB

Glasul Bisericii 1 La Voix de I'Eglise, Bucarest ;

H.
H
HB
HC

Hegira (Hicre) jde I'Hegire ;
Hrisovul 1 Parchemin, Bucarest ;
Hessische Biographien, Darmstadt ;
Hamburgischer Correspondent, Hamburg ;

IA

lslâm Ansik/opedisi, Istanbul-Ankara ;
Der Islam, Berlin ;

f.
f.a.
fasc.
ff.
FF
FLFB
FLFl

1
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/A
/AK
/]T
IT

fournal Asiatique, Paris ;
fahrbuch der asiatischen Kunst, Leipzig ;
fugoslavija. jugoslovenski Turizam, Split, III, 1930 ... ;
fugoslovenski Turizam, Split, 1-11, 1929 ;

LF

Lebenslăufe aus Franken, Munchen und Leipzig ;

m.jmem.
M
M'a

MSSIAR

memoriul, memoriile ... /memoire(s);
Morgenblatt, Zagreb ;
Al-Mustaqbal al-'arabi, Le Caire ;
Ministerul Afacerilor Străine (din România) / Ministere des Affaires
Etrangeres (de Roumanie), Bucarest ;
Mitteilungen der Deutsch-Tiirkischen Vereinigung, Berlin ;
Ministerul Educaţiei Naţionale /Ministere de l'Education Nationale,
Bucarest ;
Monatschrift zur Geschichte und Wissenschaft der judentums, Munchen ;
Magazin Istoric 1 Magazine historique, Bucarest ;
Mitropolia Moldovei şi Sucevei 1 La Metropolie de la Moldavie et de
Suceava, lassy ;
Miinchener Neusten Nachrichten, Munchen;
Mitteilungen zur Omanischen Geschichte, Wien-Hannover ;
Manuscriptum, Bucarest ;
Mitteilungen des Seminars fur orientalischen Sprachen. Il. Abteilungen,
Westasiatischen Studien, Berlin ;
Memoriile Secţiei de Ştiinţe Istorice ale Academiei Române 1 Les Memoires
de la Section de Sciences Historiques de /'Academie roumaine, Bucarest ;

n.
NGH
NO
NRR

notă /note ;
Nachrichten der Giessener Hochschulgessel/schaft, Giessen ;
Die Neue Orient, Berlin ;
Noua Revistă Română 1 La Nouvelle Revue Roumaine, Bucarest ;

o

Die Oberpfalz, Kallmunz ;
Oriente Moderna, Rome ;
Ortodoxia. Revista Patriarhiei Române 1 L'Orthodoxie. La Revue de la
Patriarchie Roumaine, Bucarest ;

MAS
MDTV

MEN
MGW]
MI
MMS
MNN
MOG
Ms
MSOS Il. Ab WS

OM
ORPR

p.
PO
pp.
RA

Rdi

pagina /page ;
Przeglqd Orientalistyczny, Warszawa;
paginile /pages ;
Revista Arhivelor, Bucureşti, s.v. şi s.n. 1 La Revue des Archives, Bucarest,
serie ancienne et serie nouvelle ;
Revista de Istorie 1 La Revue d'Histoire, Bucarest;
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REI
RESEE
RFR
RH
RHSEE
RI
RIAF
RIR
RITL

rom.
RRH
RSO
s.
s

SAI
SAD
SCL
SMIM

s.n.
SOF
Srdi
ST
s.v.
sub!.
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Revue des Etudes Islamiques, Paris ;
Revue des Etudes Sud-Est Europeen, Bucarest;
Revista Fundatiilor Regale 1 La Revue des Fondations Royales, Bucarest;
Revue Historique, Paris;
Revue Historique du Sud-Est Europeen, Bucarest;
Revista Istorică 1 Revue Historique, Bucarest;
Revista pentru Istorie, Arheologie şi Filologie 1 La Revue pour l'Histoire,
l'Archeologie et la Philologie, Bucarest;
Revista Istorică Romană 1 La Revue Historique Roumaine, Bucarest;
Revista de Istorie şi Teorie Literară 1 La Revue d'Histoire et Theorie
Litteraire, Bucarest ;
român, românesc jroumain(e) ;
Revue Roumaine d'Histoire, Bucarest;
Revista degli Studi Orienta/i, Rome ;

seria ... /serie ... ;
Der Sammler, beletristische Beilage zur "Augsburger Abendzeitung",
Augsburg;
Studii şi Articole de Istorie 1 Etudes et Articles d'Histoire, Bucarest;
Studia et Acta Orienta/ia, Bucarest;
Studii şi cercetări lingvistice 1 Etudes et recherches linguistiques, Bucarest
Studii şi Materiale de Istorie Medie 1 Etudes et contributions d'Histoire
Medievale, Bucarest;
serie nouă ... f serie nouvelle ;
Sudostforschungen, Munchen;
Studii. Revistă de Istorie 1 Etudes. Revue d'Histoire, Bucarest;
Studii Teologice 1 Etudes de Theologie, Bucarest;
serie veche ... /serie ancienne ;
subliniere, sublinieri jsoligne ;

TDA
TR

tomul...ftome ;
Der Tag, Berlin ;
turc, turcesc /turc, turque ;
Tezauru de Monumente Istorice pentru România 1 Tresar de Monuments
Historiques de Roumanie, Bucarest;
Tiirk Diinyasi Araştirmalan, Istanbul;
Transylvanian Review, Cluj-Napoca;

UB
UBR
Ul
UIR

Universitatea din Bucarest / Universite de Bucarest ;
UB-Rectoratul /UB le Rectorat ;
Universitatea din laşi /Universite de lassy ;
UI-Rectoratul / UB le Rectorat ;

t.

T
te.
TMIR
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VB
VR
voi.

Viaţa Basarabiei 1 La Vie de Bessarabie, Chişinău;
Viara Românească, Iaşi-Bucureşti 1 La Vie roumaine, lassy-Bucarest ;
volum, volume fvolume(s);

WI

Die Welt des Islams, Berlin;

ZB
ZDMG

Zentra/b/attfiir Bib/iothekswessen, Leipzig;
Zeitschrift der deutschen morgen/ădischen Gese//schaft, Leipzig;

219

THE SELECTIVE BIBLIOGRAPHY OF THE ROMANIAN ORIENTALISM-TURCOLOGY
BETWEEN 1850 - 1950
(Summary)

This selective bibliography contains historical sourses, articles, studies and books about:
1. Archive documents, letters, memoirs, chronicles;
2. Orientalism, turcology: defining of concepts, rechearches, contributions (XVth -

XXth centuries);
3. South - East of Europe, Balkan Peninsula: defining of concepts, zone identity,

zone personality;

4. Romanian society between 1850-1950: from fourty-eighters to comunists:

modernization, europenisation, national identity and personality, historio
graphical activities;
5.
6.
7.
8.
9.

Romanian Orientalism-Turcology between 1850 - 1918;
Romanian Orientalism-Turcology between 1918 - 1950;
Mihai Eminescu: the Poet with historical preoccupations;
Nicolae Iorga: turcologist;
Franz Babinger: the german turcologist in Roumania (1935-1943).
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SECŢIUNEA a IV-a
ISTORIE CONTEMPORANĂ

Steliana BĂLTUŢĂ
DESTINUL UNEI CASE DE SECOL XVIII, DE PATRIMONIU DIN BOTOŞANI,
CASA .,MANOLACHI IORGA", CUMPĂRATĂ DE FAMILIA SAINT-GEORGES
ŞI DEVENITĂ MUZEU ETNOGRAFIC ÎNTRE ANII 1989-20071

Neamul Iorga, având origini macedo-române din Munţii Pindului, s-a stabilit în
Botoşani, prin secolul al XVI II-lea, unde şi-a pus bazele unei vieţi solide, economice, sociale,
religioase şi istorice. Primul Iorga stabilit în Botoşani este cunoscut sub numele de Iorga
Galeongiul (ga/eongiu = militar liber în flota turcă). Numele lui apare şi în recensământul de
la 1774, în sinteza Moldova în epoca feudalismului (voi. VII, partea a 11-a, recensămintele
populaţiei Moldovei în anii 1772 - 1773 şi 1774, p. 206); alcătuirea, cuvântul introductiv şi
comentariile de P.G. Dimitriev, sub redacţia lui P.V. Sovetov candidat în ştiinţe istorice,
Academia de Ştiinţe a P.C.C. Moldoveneşti, I nstitutul de Istorie, Editura Ştiinţa, 1975.
În O viaţă de om. Aşa cum a fost, Editura N. Stroilă 1934, p. 8, Nicolae Iorga precizează:
.. Oameni din Pind, de la Adriatica, şi-au trimis pe la 1760 odrasla în Botoşani ca negustor,
numele românesc, din Gheorghe, arătând de ce neam se ţin, iar porecla de Galeongiul,
marinar al flotei imperiale turceşti, dovedeşte calitatea de ostaşi liberi, nu raiale ca Grecii de pe
continent şi Slavii" . Iorga Galeongiul se căsătoreşte cu românca Ecaterina, cu care va avea un
băiat Manolachi, şi o fată Ruxanda. Numele Ecaterinei şi al soţului ei Iorga Galeongiul, apar pe
o icoană de argint cu .,Fecioara Maria", dăruită bisericii .,Sfântul Ioan", în anul 1776. Acest dar,
ne orientează spre presupunerea că în apropierea bisericii se afla şi casa lui Iorga Galeongiul,
deşi nici Nicolae Iorga, nici documentele nu ne spun, unde şi-a ridicat Galeongiul casa în Botoşani.
Manolachi Iorga, fiul româncei Ecaterina şi al lui Iorga Galeongiul se va stabili în
mahalaua Vrăbieni (astăzi zona Pietonal Unirii, aproape de biserica .,Cuvioasa Parascheva" şi
în vecinătatea bisericii .,Sfântul Dumitru "), construindu-şi o casă cu ziduri groase de aproape
1 m la parter, şi cu un .,cat" (1 etaj) cu structură de lemn şi cărămidă, casă la care se referă şi
arhitecta Eugenia Greceanu în 1981 în cartea domniei sale: Ansamblul urban medieval
Botoşani, apărută la Bucureşti, pp. 112 text şi 129 plan, etaj, parter şi pivniţe. Manolachi
Iorga s-a căsătorit cu Zoiţa Costea care era şi ea proprietară de case şi dughene în
apropierea bisericii .,Sfântul Gheorghe", aproape de ..pleaţul târgului", case pe care le dădea
cu chirie. În apropierea celor patru biserici menţionate şi-a desfăşurat viaţa familia Iorga:
,,Sfântul Ioan", .,Cuvioasa Parascheva", ,,Sfântul Dumitru " şi .,Sfântul Gheorghe".
Se pare că, pe lângă Biserica .,Cuvioasa Parascheva " a avut casă mai târziu şi .,moşul
Manole" (nepotul lui Manolachi Iorga), despre care spunea Nicolae Iorga, că avea grădină de
flori şi livadă de pomi care .,înconjura" biserica. În această casă, îşi aminteşte Nicolae Iorga,
şi consemnează în O VIAŢĂ DE OM - Aşa cum a fost, Editura N. Stroilă, Bucureşti, în 1934 (la
p. 47), că: ..în odaia de dormit, cu vastele divane şi splendida lampă grea, cu care răsturnând
o, era să aprind toată casa, la .,moşu Manole", care era avocat şi ajutor de primar" sau (Ia p.
82): ..Acea carte pe care o găsisem în biblioteca lui .,moşu Manole" prin săptămânile
adăpostirii mele la dânsul". Moşul Manole este fratele tatălui, Nicolae Iorga amin�indu-şi că
.. Iosif era prieten odinioară, ca şi fraţii săi, cu tatăl mieu şi cu .. moşu Manole" . Intr-un alt
moment, la vârsta de 16 ani, ne Iasă informaţia că .. ... la Botoşani, unde, stând câteva zile la
.,moşu Manole" ... aşezam pe rafturile bunului liberal bătrân, literatura socială cu coperţi
roşii" (p. 134). Atât de multe referiri la .,moşu Manole" şi la casa pe care o avea, ne feresc de
greşeala de a confunda pe unchiul Manole Iorga, născut în 1833, cu străbunicul Manolachi
Iorga, străbunicul care murise în 1829. Nicolae Iorga s-a născut după 42 de ani de la
-

-

1 Text apărut şi în Ţara de Sus (Revistă de conservarea şi promovarea Culturii tradiţionale. Nr. 1 - 2/ 2012), pp. 10-13,
la care s-au adus completări.
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dispariţia lui Manolachi Iorga, când " moşu Manole" avea 38 de ani. De aceea afirmăm că erau
şi două case diferite, cea a moşului Manole din apropierea bisericii Cuvioasa Parascheva şi
cea de la 200 m de biserică, a străbunicului Manolachi Iorga (fostul Muzeu Etnografic).
O confirmare foarte preţioasă ca informaţie, pentru care îi mulţumim, ne-a venit
recent şi de la doamna Iulia Sumanaru, fiica părintelui Constantin Sumanaru, care a slujit la
biserica Cuvioasa Parascheva ca preot paroh între anii 1940 - 1962 (cuprinzând în această
perioadă şi anii de refugiu), că într-adevăr îşi aminteşte, că în spatele bisericii, în vecinătatea
casei parohiale, exista o casă cu mulţi pomi şi care, ca structură arhitectonică era o casă de
secol XIX. Am integrat aceste informaţii în text, pentru a îndepărta confuzia între unchiul
istoricului Nicolae Iorga şi frate al tatălui, "moşu Manole " şi străbunicul Manolachi Iorga.
Manolachi Iorga, străbunicul istoricului Nicolae Iorga, a fost bogat şi cinstit negustor.
Aprecierea de care s-a bucurat a rămas consemnată peste timp, astfel aflăm că sub Costache
Ruset - Spătar (înalt demnitar la curtea domnească din evul mediu, care purta Ia festivităţi
sabia şi buzduganul domnului) " i-a fost acordată cinstea de a strânge documenturile risipite
ale târgului ", a fost şi efor (membru al Consiliului de conducere al Eforiei = instituţie
administrativă de utilitate publică sau culturală) şi epitrop (administrator al unui bun, în
special averea unei biserici). Î mpreună cu Zoiţa născută Costea, Manolachi Iorga a avut 4
copii (Costache, Elena, Alecu şi Iancu).
Manolache Iorga a murit în 1829 şi numai după 3 ani, în Catagrafta (recensământul)
din 1832, apare Zoiţa Jorguleasa cu doi copii minori. Având şi alte case în mahalaua Sf.
Gheorghe, Zoiţa dă casa fetei, care se va căsători cu Dimitrie Beldiman, cu care se va stabili la
Iaşi, vânzând casa boierului Joniţă Codrescu, care va lăsa la rândul său casa fiicei sale Maria
(vară a bunicii lui N. Iorga, numită Mileta, Miliuţa, Emilia), care s-a căsătorit cu Manole
Stroici, cu moşii la Manoleasa, unde se va naşte în 1860 fiica lor Maria.
Pe la 1864, Maria născută Codrescu, şi soţul său Manole Stroici se mută la Botoşani.
Fiica lor Maria se va căsători în 1887 cu Alexandru (Alecu) Saint-Georges (născut la Vârfu 
Câmpului, în 7 martie 1854), inginer constructor având ca studii liceul la Cernăuţi, Şcoala
Politehnică la Praga, ajungând inginer - şef la Primăria Botoşani, a contribuit la refacerea
uliţelor, a lucrat Ia construirea cazărmilor de la Roman, Botoşani, Dorohoi, a palatului
Calimachi de la Stânceşti, a bisericii .. Naşterea Maicii Domnului " din cimitirul Pacea din
Botoşani, compozitor fiind, a înfiinţat societatea "Armonia" la Botoşani; informaţii pe care le
aflăm de la Mihai Sorin Rădulescu, O genealogie a familiei Saint-Georges (Sânjorz), în Istoria
ca lectură a lumii, volum coordonat de Gabriel Bădărău, Leonid Boicu şi Lucian Năstasă, Iaşi,
1994, p. 643, 644, 645).
Din căsătoria Mariei (născută Stroici) şi a inginerului Alexandru Alecu Saint-Georges,
au rezultat 7 copii: Marja - Alexandrjna (Didia) - născută 1888, Gheorghe - născut 1889,
Constanta (Cocuta) - născută 1891, Ioan - Mihail - născut 1892, Nicolae - născut 1894,
Aglae - născută 1896, Manole - născut 1903). Pentru că din actele de naştere ale primilor
copii reiese că s-au născut la alte adrese decât strada unde Manolachi Iorga a ridicat casa,
soţii Saint-Georges intră în locuinţă pe la sfârşitul secolului al XIX-lea , astfel că, la vârsta de
50 ani, când inginerul Alexandru Alecu Saint-Georges moare de un carcinom al gâtului în 30
aprilie 1904, pe Actul său de deces apare "oraşul Botoşani la casa No. 7 din strada Belvedere,
căsătorit cu D-ra Maria Saint-Georges, născ. Stroici de ani 43, profesia fără" . Maria Saint
Georges a continuat să locuiască în casă cu cei 7 copii.
La.12.VII. 1945 (la 41 de ani după decesul soţului ei inginerul Alexandru Saint
Georges), într-un Act de veşnică vânzare încheiat la Tribunalul Botoşani, se precizează:
" Subsemnata MARIA AL. SAINT-GEORGES, domiciliată în str. Unirei No. 3, declar că vând de
veci ..., o porţiune de teren având suprafaţa de 1472 metri pătraţi, dintr-o grădină situată în
dosul clădirii mele din Botoşani, str. Unirei No. 3, PROPRI ETATEA MEA PRIN
CUMPĂ RĂ TURĂ" . Trebuie remarcat faptul că în 1904 strada unde era plasată casa, se numea
strada Belvedere (care venea dinspre parcul numit atunci " Grădina Belvedere"), iar în 1945,
http://www.cimec.ro / http://www.muzeubt.ro
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purta numele de Strada Unirei. După 2 ani de la tranzacţia de vânzare a suprafeţei de teren,
Maria Saint-Georges moare şi pe Actul de deces sunt precizate anul de naştere 1860 în
comuna Manoleasa - Botoşani; locul decesului - Botoşani, strada Unirei No. 3; anul 1947,
luna februarie, ziua 02; domiciliul Strada Unirei Nr. 3; date privind părinţii - tatăl Stroici
Manole, mama Stroici Maria.
Nu mult după decesul mamei sale în 194 7, în casă mai rămâne fiica cea mare, Maria 
Alexandrina (Didia), pianistă şi compozitoare, care va pleca la fiica ei Monica licenţiată în
filozofie şi care era căsătorită încă din 3 ianuarie 1943 cu Ion Mihalcea magistrat la Buzău,
cu care avea doi copii, un băiat Ion - Adrian Mihalcea născut în 2 1 noiembrie 1943 şi o fată
Ioana - Maria - Monica Mihalcea născută în 6 iulie 1945.
Rămânând abandonată, după 194 7 clădirea a început să se deterioreze. O serie de
adrese trimise la Buzău rămân fără răspuns, şi în acest context, casa este luată în
administrare de I.G.O. (Î ntreprinderea de Gospodărie a Oraşului), care după intervenţii la
zugrăveli, este dată în folosinţă Şcolii Profesionale Textile din anul 1952, ca internat de fete.
După anul 1965, casa este dată unor chiriaşi care s-au succedat până în anul 1980 şi care vor
primi repartiţii pe apartamente. Î ncă din anii '70, Comitetul Pentru Cultură, Administraţia
locală, dar şi în calitate de muzeograf şi director al Muzeului Judeţean, Angela Paveliuc
Olariu, doctor în Etnografie, cu adrese la Ministerul Culturii, au depus eforturi pentru
preluarea casei .. Manolachi Iorga" care să adăpostească viitorul Muzeu Etnografic. După o
serie de lucrări de restaurare începute în 1980 şi care au durat 9 ani, şi cu o tematică
expoziţională bine întocmită, casa va fi deschisă ca Muzeu Etnografic în 7 octombrie 1989,
fiind pusă iarăşi în valoare structura arhitectonică de secol XVIII, în cea mai veche clădire a
oraşului, reînviind parcă viaţa patriarhală a străbunicului lui Nicolae Iorga, Manolachi Iorga.
Expoziţia de bază a Secţiei de etnografie având ca temă cultura populară a zonei
Botoşani, a atras mii de vizitatori români şi străini, fiind apreciată şi trezind interesul pentru
civilizaţia satului botoşănean de secol XIX şi început de secol XX. Clădirea a adăpostit
colecţia etnografică până în august 2007, când în urma unui proces de retrocedare, expoziţia
a fost desfiinţată.
Reluând firul dreptului de proprietate, pe care l-am lăsat la anul 1947, după decesul
Mariei Al Saint-Georges, proprietară a rămas fiica sa Maria - Alexandrina. După 3 ani de la
deschiderea expoziţiei etnografice, a venit la 17 ianuarie 1992 nepotul pianistei Alexandrina
(Didia), Ion - Adrian Mihalcea, atunci în vârstă de 49 ani, să vadă casa, lăsând scris în Cartea
de Impresii: " Mă bucur că această casă care a aparţinut străbunici/ar mei Alexandru şi Maria
Saint-Georges a fost astăzi restaurată în condiţii foarte bune şi utilizată în interesul general ca
muzeu al municipiului. Astfel s-a reuşit a se salva un bun de patrimoniu peste care altfel ar fi
trecut tăvălugul demolator".
Aprecierile şi gândurile frumoase din anul 1992 ale inginerului şi doctor în hidrologie
Ion - Adrian Mihalcea se transformă în 1999 în dorinţa de recuperare a proprietăţii rămase
de la străbunicii Alexandru şi Maria Saint-Georges şi de la bunica Maria - Alexandrina
(Didia), casă construită de străbunicul istoricului Nicolae Iorga, Manolachi Iorga. Fratele
Alexandrinei Saint-Georges, Ioan - Mihail Sân - Giorgiu şi unchiul lui Ion Adrian Mihalcea,
au identificat confirmarea şi în scrisoarea din 15 iunie 1909, trimisă lui Nicolae Iorga C.Deci,
dacă casa e făcută de Mana/achi Iorga, de bună seamă, casa, dacă nu e cea mai veche din
Botoşani, e una din cele mai vechi clădiri ale oraşului . . '). Scrisoarea se află astăzi la
Biblioteca Academiei Române, Corespondenţă Nicolae Iorga, voi. 141, f. 78, şi publicată în
volumul Nicolae Iorga şi Botoşanii - Legături Epistolare, îngrijită de muzeograf şef secţie
Istorie Gheorghe Median, 2006, pp. 53-54.
Inevitabilul s-a produs şi Secţia de etnografie a pierdut clădirea. Din momentul august
2007 casa .,Manolachi Iorga" a rămas pustie, în voia intemperiilor vremii, în voia
distrugătorilor, un loc fără viaţă, trist, după scoaterea patrimoniului etnografic din interior.
Ion Adrian Mihalcea, moştenitorul familiei Saint-Georges, care a câştigat casa în instanţă, a
.
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încercat s-o protejeze de vandalizare închizând cu plase de sârmă cele trei intrări în casă,
două în faţă, una în spate, şi intrarea la beciul exterior, dar vremea continuă să muşte
nemilos din casa .,Manolachi Iorga" - .,Saint-Georges", fostă şi Muzeu de Etnografie 1 7 ani.
Muzeul a pierdut un proiect cu fonduri europene de reabilitare a clădirii şi de extindere în
aer liber a expoziţiei, reprezentând cultura populară a zonei, şi care ar fi fost o oază de ozon,
o oază de civilizaţie populară tradiţională. Dar astăzi, destinul casei în prezent şi pentru
viitor este pecetluit, clădirea pare a fi definitiv pierdută, această construcţie a Botoşaniului,
veche de 215 ani, cea mai veche locuinţă, care este ca o rană a oraşului, pe lângă alte clădiri
cu acelaşi destin.
Dacă administraţia locală sau judeţeană ar fi găsit posibilitatea achiziţionării clădirii
în momentul implicării în proiectul care a accesat fonduri europene, astăzi casa ar fi strălucit
ca în vremurile ei bune. Dacă ar fi posibil şi ar fi forţe unite în acest sens, nici astăzi n-ar fi
prea târziu ca această casă, ridicată de Manolachi Iorga, cu spaţiul verde şi cu pomi pe lângă
ea, să fie introdusă în circuitul turistic al Botoşaniului, adăpostind donaţia .,Maria şi Nicolae
Zahacinschi " de peste 1 146 de piese. Acesta este destinul dureros al casei Manolachi Iorga,
care se prăbuşeşte treptat sub ochii noştri, ruinând şi istoria casei celor două familii înrudite
la propriu, familia Iorga şi familia Stroici Saint-Georges.

Biserica .Sfântul Ioan " - Botoşani (exista pe la anul 1 750) pe lângă care, presupunem, şi-au ridicat casa lorga
Galeongiul (venit în Botoşani pe la 1770) şi soţia sa românca Ecaterina (părinţii lui Manolachi Iorga)
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Biserica ..Sfântul Gheorghe" Botoşani, ctitorită în anul 1551 de Doamna Moldovei,
Elena Rareş. Zoiţa născută Costea, soţia lui Manolachi Iorga, avea case şi dughene în apropierea bisericii,
pe care le dădea cu chirie

Casa ..Manolachi Iorga ", devenită ..SAINT-GEORGES " pe la sfârşitul secolului al XIX-lea.
Foto din Neamul românesc literar, Anul II, Nr. 1, 3 ianuarie 1910
(aflată la 200 m de BISERICA .,CUVIOASA PARASCHEVA")
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BISERICA ,.CUVIOASA PARASCHEVA"
(fondată în anul 1816 în locul unei biserici de lemn,
în timpul Mitropolitului Veniamin Costachi)
Aici, MANOLACHI IORGA a fost epitrop şi a fost înmormântat în 1829.
Tot aici, a fost înmormântat şi nepotul său, NICU IORGA,
tatăl istoricului N ICOLAE IORGA, în 29 martie 1876

BISERICA ,.Naşterea Maicii Domnului " (din cimitirul PACEA BOTOŞANI)
Ridicată după proiectul inginerului ALEXANDRU (ALECU) SAINT-GEORGES
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ALEXANDRU (ALECU) SAINT-GEORGES (inginer şef l a Primăria Botoşani)
născut în 7 martie 1854 - decedat în 30 aprilie 1904 (la 50 de ani)
înmormântat în Cimitirul .. Eternitatea" Botoşani

CASA .. MANOLACHI IORGA" - .. SAINT-GEORGES"
(între anii 1940 - 1944 - acoperită cu tablă)
Î n curte, cu spatele, MANOLE SAINT -GEORGES ultimul copil, născut la 14 februarie 1903, fost magistrat la
Cernavodă şi Botoşani, fiul inginerului Alexandru Saint-Georges şi fratele Mariei - Alexandrina (Didia)
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MARIA-ALEXANDRINA (DIDIA) SAINT-GEORGES
născută Ia 11 septembrie 1888 - decedată Ia
Bucureşti, pianistă şi compozitoare, fiica
inginerului Alexandru Saint-Georges, proprietara
casei în 194 7

CONSTANTA (COCUŢA) SAINT - GEORGES născută
în 14 februarie 1891, decedată 26 iulie 1905 (la 14
ani) fiica inginerului Alexandru Saint-Georges şi
sora Mariei - Alexandrina Saint - Georges
(înmormântată în Cimitirul " Eternitatea" Botoşani)

Casa Manolachi Iorga - Saint-Georges " (înainte de restaurare - an 1979; acoperită cu şindrilă)
"
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CASA .MANOLACHI IORGA - SAINT-GEORGES"
Muzeul de etnografie (între anii 1989-2007)
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Imagine din interiorul Muzeului Etnografic Botoşani
(din perioada 1989 - 2007)

Casa ,.Manolachi Iorga - Saint-Georges "
după desfiinţarea expoziţiei etnografice în anul 2007
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CASA .. MANOLACHI IORGA - SAINT-GEORGES"
în anul 2012
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THE DESTINY OF AN EIGHTEENTH-CENTURY PATRIMONY HOUSE IN BOTOSANI,
"MANOLACHI IORGA" HOUSE, BOUGHT BY SAINT-GEORGES FAMILY AND TURNED
INTO AN ETHNOGRAPHY MUSEUM BETWEEN 1989- 2007
(Summary)

Iorga famly, having Macedo-Romanic origins in the Pindu Mountains, settled in
Botoşani in the 18th century, where they laid the strong basis of their economic, social,
religious, historical life. The first Iorga who settled in Botoşani is known as "Iorga
Galeongiul " ("galeongiu " meaning free soldier in the Turkish fleet). In his book "A Man's
Life-The Way It Was ", N. Stroilă Publishing House, 1934, page 8, the historian N ICOLAE
IORGA (Iorga Galeongiul's grand-grand-grandson) states: "Some people in Pind, by The
Adriatic Sea, sent their offspring to Botosani as a tradesman, around 17 60, his Romanian
name Gheorghe suggesting the family they belonged to and his nickname Galeongiul, sailor
in the Imperial Turkish fleet, proving their status of free soldiers, not subjects as the Greeks
on the continent and the Slavs " .
Iorga Galeongiul' son, Manolachi Iorga, settled then in Vrăbieni suburb (today the
area around The Unirii Pedestrian Street, close to the "Cuvioasa Parascheva" church and in
the neighbourhood of "St. Dumitru " church) and built a house with almost 1 metre thick
walls on the ground floor and with one upper floor with a wooden and brick structure,
initially covered with shingle and !ater with various materials when repaired (at a certain
time with plate iron, at another time with shingle). Built in the 18th century, the house is the
oldest dwelling in Botoşani belonging to an ordinary person and it is o ne of the architectural
patrimony values of the town.
After Manolachi's death in 1829, as his wife also had other properties, she gave the
house to her daughter who got married, moved to laşi and sold the house. After being sold
within the family for severa! times, the house finally became the property of Saint-Georges
family who lived here for almost 4 7 years ti li the last member of the family abandoned it in
194 7. Beginning with 1952 the house is used as girls' boarding house of The Textile
Vocational School until 1965.
After 1965 the building was lived in by lodgers and in 1980 it was quit in order to
house the ethnography exhibition of the Botoşani District Museum. The restoration of the
building took 9 years, and thus, in 1989 in autumn, The Ethnography Museum opened in
Manolachi House. Thousands of visitors had seen the exhibition by the end of the summer in
2007 when, after a retrocession law suit, the house was given back to its owner (the
descendant of the Saint-Georges family). The museum had to leave the building, which had
been included in a European fund project of rehabilitation, restoration and outdoor
extension. The retrocession stopped the project and the house had to stand bad weather
conditions. But today, the destiny of the house is settled at present and for the future, the
house seems to be lost for good, this 215 year-old building in Botosani, the oldest dwelling,
is like a wound of the town, beside other buildings, sharing the same destiny.
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Bogdan CARANFILOF
FEŢELE LUI IANUS.
GERMANIA ŞI CELE DOUĂ RĂZBOAIE MONDIALE
. incercarea de clarificare poate falsifica studiul". (G.A. Chevallaz)

Istoria, în genere, nu se judecă. Istoricii nu trebuie şi nici nu pot fi instanţe morale a
căror autoritate se răsfrânge asupra evenimentelor investigate, nu se pot plasa nici în
poziţia procurorului sever ce alcătuieşte rechizitorii necruţătoare, nici in cea incomodă de
avocat al unor cauze pierdute; şi, mai presus de toate, istoricii nu pot fi instanţe ce pronunţă
sentinţe definitive şi irevocabile. Î n fond, istoria este un teren predilect de nuanţe, în care se
poate susţine orice şi, paradoxal, se pot găsi mereu dovezi în sprijinul celor afirmate fără ca
asta să ofere un temei serios pentru teorii fanteziste. Şi atunci, ne întrebăm, împreună cu
Paul Veyne, ce trebuie să facă istoricii după consultarea documentelor? O simplă redare a
faptelor pare un lucru facil şi la îndemâna oricui, nedând senzaţia de consistenţă ştiinţifică şi
nici măcar pe cea de veritate. Misiunea istoricului este de a înţelege, în primul rând,
evenimentele pe care le studiază şi, în al doilea rând, de a încerca să le explice într-o manieră
convingătoare şi obiectivă. A.J. Taylor remarca, pe bună dreptate, deosebirea dintre avocaţi
şi istorici: în timp ce primii încearcă să demonstreze ceva, cu orice preţ, chiar şi al
deformării realităţii, istoricii caută să înţeleagă şi să interpreteze informaţiile. Sunt limite
auto-impuse de istorici, care reduc de cele mai multe ori gradul de obiectivitate al acestora,
iar istoriografia românească abundă în acest tip de practică, chiar şi în perioada ce a urmat
căderii comunismului.
Acestă sumară introducere are datoria de a face trecerea spre un domeniu intens
studiat şi prezentat de-a lungul timpului, dar care comportă încă un grad intens de
controversă, şi anume locul şi rolul avute de Germania în declanşarea celor două războaie
mondiale, care au marcat definitiv civilizaţia europeană şi au modelat, într-un mod nefericit,
întregul secol XX. Î ntr-adevăr, formaţi într-un mediu academic marcat de comunism, puţini
istorici români au încercat să abordeze această chestiune într-o manieră riguroasă. Pe de
altă parte, comunismul era adversarul ireductibil al naţional-socialismului german, ambele
ideologii potenţându-se în perioada interbelică prin ura reciprocă; ori, după ce Germania
este înfrântă fără drept de apel în cel de-al doilea război mondial, această ură se canalizează
spre deformarea ideologiei naziste, a statului german în general, pe seama căruia se aşează
culpa morală a războaielor mondiale.
Câteva precizări metodologice se impun din capul locului întrucât, în abordarea unui
acest gen de studiu, cercetătorul îşi asumă conştient câteva riscuri majore. Cercetarea
noastră nu îşi propune să analizeze sau să prezinte regimurile politice interne din Germania
în preajma sau în timpul conflictelor mondiale, nici natura acestora. De asemenea, nu ne
propunem să prezentăm desfăşurarea propriu-zisă a războaielor, ci doar condiţiile în care
acestea s-au produs prin evidenţierea rolului pe care 1-a jucat Germania de fiecare dată.
Considerăm că trecerea timpului face necesară şi prezentarea unor poziţii, dacă nu
ireductibile, cel puţin nuanţate în raport cu ceea ce s-a prezentat până acum în literatura de
specialitate. Cel puţin în istoriografia românească, ar fi trebuit să pară oricui suspectă
unanimitatea convingerilor în ceea ce priveşte vinovăţia germană, întrucât, fiind vorba
despre o chestiune de poziţionare istorică, unanimitatea nu se poate susţine. O altă
precizare de ordin tehnic trebuie făcută în raport cu dimensiunea abordării unor probleme
ce ţin de tema noastră şi, care, dat fiind că un studiu trebuie să aibă limite rezonabile, nu au
putut fi decât schiţate. Evenimente precum contextul din preajma primului război mondial,
criza cehoslovacă, atacarea Poloniei, meritau spaţii mult mai ample şi le vom dezvolta în
scrieri ulterioare.
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E drept că acest secol XX excede, fie şi prin actualitatea lui, detaşarea firească
necesară istoricului. Putem să vorbim de 50.000 de romani măcelăriţi în bătălia de la Canae
fără să fim străbătuţi de un fior existenţial, dar e greu să rămâi cu moralul nezdruncinat în
faţa atrocităţilor veacului trecut. Bilanţul, prin însăşi enumerarea lui macină conştiinţele:
avem în vedere cele două războaie mondiale, genociduri feroce, Holocaustul, teroarea
comunistă ce frizează cel mai bestial instinct uman, revoluţii sângeroase, sute de milioane de
victime umane şi aşa mai departe. Prin hăţişul acesta care a demonstrat limita cea mai de jos
a speciei umane, e greu să mai discerni temelia obiectivă a unor evenimente marcante. Dar
asta nu înseamnă că nu putem să nu încercăm.
Dar în fond, de ce Germania? Cum s-a ajuns, totuşi la această imensitate de voci
care condamnă, fără drept de apel, această ţară pentru declanşarea ambelor războaie
mondiale? În secolul XVIII, Prusia, ce se va constitui în nucleul viitorului Imperiu German,

era un factor de putere relativ lipsit de importanţă. Creşterea extraordinară a acestei ţări a
uimit şi îngrijorat restul lumii deşi, după 1871, germanii au dat de înţeles că nu mai
urmăresc extinderea şi războaiele ca mijloc de rezolvare a conflictelor. Poate a fost, la nivel
iraţional, o spaimă asemănătoare cu cea resimţită de duşmanii Atenei, care, remarcă
Tucidide, producea frisoane prin însăşi existenţa sa, ce se baza pe o creştere constantă a
puterii, deşi nu într-o manieră conflictuală. Traseul însăşi al Germaniei prin modernitate
comportă o serie de paradoxuri: o naţiune apărută târziu pe scena istoriei, dar care a
dezvoltat un puternic naţionalism; un stat fragmentat, impregnant de particular, dar un
monolit în raporturile externe, o cultură foarte puternică, dar şi practici politice primitive şi
absurde, aşa cum a fost exterminarea evreilor.
Pe de altă parte, discursul vindicativ la adresa germanilor este încărcat, aşa cum vom
vedea, de ipocrizie. Î n primul rând, s-a confundat prea mult existenţa unui regim politic cu
comportamentul extern al unui stat. Regimul nazist a fost un regim criminal, fără îndoială,
ori un regim criminal nu devine mai puţin oribil prin existenţa altora mai criminale decât
acesta. Asta nu înseamnă că putem să trecem uşor peste dubla măsură cu care sunt tratate
cele două regimuri, naţional-socialist german şi comunismul rus. Comunismul este, fără
dubiu, primul şi singurul regim din istoria umanităţii care s-a îndreptat sistematic şi
organizat împotriva propriului popor, iar bilanţul în victime umane al acestui regim pe
întreaga sa perioadă oferă un număr dublu faţă de victimele celui de-al doilea război
mondial. Dar alianţa, necesară sau nu, dintre Rusia, Anglia şi S.U.A. din timpul războiului a
atenuat discursul conducătorilor occidentali, pentru că aici despre ipocrizia politică, oficială
discutăm, şi nu despre cea a istoricilor.
Să reţinem deocamdată doar două argumente în sprijinul celor de mai sus. Î n primul
rând, momentul considerat formal ce declanşează al doilea război mondial şi anume
invadarea Poloniei de către germani. Ori, după câteva zile armata rusă ia în stăpânire partea
răsăriteană a Poloniei în virtutea pactului Ribbentrop-Molotov; cu toate acestea, Rusia nu
este considerată, aşa cum ar trebui pe firul logic al cauzalităţii, responsabilă, în egală
măsură, de declanşarea conflictului. Tot, în această cheie se înscrie şi sărbătorirea fastuoasă
în Occident a zilei de 9 mai, considerată drept ziua victoriei în Europa. Victoria nu a fost însă
pentru oricine, de vreme ce sud-estul european intră după război în sfera de influenţă rusă,
care instalează regimuri comuniste cu toate consecinţele cunoscute. Trebuie să
recunoaştem, e un preţ mare pentru victorie.
Ceea ce încercăm să demonstrăm, aşa cum o vom face în amănunt, este faptul că pare
pueril să arunci responsabilităţi uriaşe pe umerii unui singur stat şi nu pe cei ai unui sistem
mondial creat pe poziţii antagonice. A spune că Germania are partea ei de vină în purtarea
celor două războaie mondiale înseamnă a bate la uşi deschise; a transfera întreaga povară a
responsabilităţii e totuşi prea mult. Aşa cum vom arăta, originea celui de-al doilea război
mondial rezidă în sfârşitul primului, prin apariţia nefericitului sistem de la Versailles,
blamat ulterior de multe minţi !ucide ale Europei, sistem instituit nu pentru a aduce pace şi
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echilibru, ci pentru a pedepsi Germania. Se trece, poate prea uşor, peste faptul că regimul
nazist german a preluat puterea pe cale democratică, şi e puţin probabil să o fi făcut în alt
mod, ca urmare a păcii din 1919 şi, e drept, a crizei economice interbelice. Aşa cum s-a
văzut, gestionarea păcii s- a dovedit mai grea decât ducerea războiului.
Tot în această cheie, s-au aşezat un şir de culpe pe seama Germaniei, cuprinse în
privirea de ansamblu al traseului pe care îl urmează acest stat. După 1945 s-a remarcat cu
satisfacţia descoperirii pietrei filosofale că Germania a fost predestinată destinului pe care şi
1-a ales. O ţară imperialistă, militaristă, antisemită, arogantă în relaţiile internaţionale şi
autosuficientă nu putea decât să sfârşească în catastrofă. Din nou se eludează una dintre
legile fundamentale ale istoriei, faptul că se uită prea des că faptele istorice trecute au fost
cândva viitoare. Este uşor pentru noi, din perspectivă contemporană, să aducem la un
numitor comun evenimentele trecutului, dar lucrurile nu stau niciodată aşa.
Dacă ar fi să credem în ipoteza vehiculată a predestinării destinului tragic german, ar
trebui, eventual, să ne lăsăm de meserie. În fond, ce rost mai are să cauţi a înţelege cauzele
unor evenimente care sunt predestinate să se întâmple? Ori sarcina istoricului, cu atât mai
mult în cazul războaielor mondiale, este să înţeleagă mai întâi de ce s-a întâmplat şi, apoi să
înţeleagă şi cum s-a întâmplat.
Războiul este o constantă în istoria umanităţii de la apariţia primelor grupuri umane
până în zilele noastre. Există azi credinţa larg răspândită că suntem martorii unei ere
pacifiste fără precedent. Î n fapt, după al doilea război mondial încoace, Hobswam identifica
peste 200 de conflicte militare la nivel global. ceea ce nu indică o scădere a apetenţei
războinice ci doar relevă impunerea la prudenţă, pe care o reclamă deţinerea armamentului
nuclear cu toate consecinţele cunoscute. Ar fi pentru prima dată în istoria umanităţii când
un război nu ar avea învingători şi învinşi, ci doar învinşi într-un amalgam indescifrabil. Iar
soarta învinşilor, după cum ne învaţă exemplul german, nu este niciodată una fericită.
Germania şi primul război mondial

În 1942, pe fondul celui mai distrugător conflict din istoria umanităţii, Stefan Zweig
(1881-1942), aflat în exil, departe de ţara sa natală, evoca cu regretul unei epoci lumea de
dinaintea anului 1914. " Când încerc să găsesc o caracterizare succintă pentru anii dinaintea
primului război mondial (. ..) mi se pare că formula cea mai pregnantă ce li se poate aplica este
cea de vârstă de aur a statorniciei"l. Pentru generaţia scriitorului german, a fost prea greu de
înţeles răsturnarea completă a setului de valori şi principii pe care se sprijinise omenirea
până la începutul secolului al XX-lea. O lume evident, imperfectă2, dar, care în contrast, cu
epoca războiului, va căpăta valenţa unui paradis pierdut iremediabil.
Secolul al XX-lea s-a născut din conflict, iar fundaţiile sale sunt însângerate. De la
1815, omenirea, Europa în special, nu mai cunoscuse un cataclism militar de proporţii.
Congresul de Ia Viena, în ciuda imputărilor care i se pot face, a reuşit să stabilizeze tipul de
război generalizat în care să fie implicate în mod direct toate marile puteri. Evident, au mai
avut loc războaie europene, dar ele au fost localizate şi, în orice caz, au avut durate relativ
scurte şi pierderi umane sau materiale incomparabil mai mici în raport cu ceea ce va urma.
Primul război mondial este, fără doar şi poate, declanşatorul tuturor evenimentelor majore
din secolul XX precum revoluţia rusă, al doilea război mondial sau instaurarea
comunismului într-o bună parte a planetei. După acest conflict, nimic nu va mai fi aşa cum se
preconiza să fie.
1

Stefan Zweig, Lumea de ieri, EU, Bucureşti, 1988.
O lume şi cu evidente umbre. Pentru o analiză minuţioasă a lumii occidentale în perioada premergătoare
conflictului, v. Barbara W.Tuchman, Trufaşa citadelă, EP, Bucureşti, 1977: Trufaşa citatelă c/ădită de-a lungul marii
epoci a civilizaţiei europene era o construcţie făcută din grandoare şi pasiune, din bogăţie şi frumuseţe, precum şi din
hrube întunecate" (p 604).
z

..

http://www.cimec.ro / http://www.muzeubt.ro

Bogdan Caranfll of, Feţele lui Ianus. Germania şi cele două războaie mondiale

235

Pe de altă parte, intrarea în secolul al XX-lea se făcea cu optimism pe fondul unui
progres tehnologic, dar şi social fără precedent în istoria umanităţii. Dezvoltarea industrială,
crearea unui sistem de transport şi comunicaţie globale, ascensiunea medicinii, chimiei şi a
altor ştiinţe s-au mulat pe un concept de ordine socială şi trai cotidian, întregind ceea ce
francezii numeau la belle epoque. Era tabloul unei lumi în ascensiune, dinamice,
hiperîncrezătoare în puterea sa de a rezolva orice obstacol.
Î n contrast cu strălucirea luminii civilizaţiei, la 1914 s-a dat stingerea pentru această
lume. " Luminile se sting deasupra Europei. N-o să mai apucăm să le vedem aprinse ", nota, într
un celebru pasaj ministrul de externe al Marii Britanii, sir Edward Grey, după ce începuse
războiul dintre ţara sa şi Germania. Î ntreaga lume s-a aflat, din acel moment şi, cel puţin
până în 1945, într-o cumpănă existenţială, " când sfârşitul unei considerabile părţi a rasei
umane nu părea chiar foarte departe''3. Statele au dezvăluit, conştient sau nu, un potenţial de
distrugere reciproc formidabil.
Din aceste raţiuni, generaţiile martore la această catastrofă, dar şi cele ulterioare au
încercat şi încă mai încearcă să intuiască resorturile şi mecanismele care au generat şi au
făcut posibilă desfăşurarea primului război mondial. Dacă pentru cel de-al doilea război
mondial, cauza a fost aproape imediat identificată şi general acceptată drept dorinţa
germană de revanşă întruchipată de un conducător exaltat, despre cauzele sau originele
primului război mondial s-au lansat numeroase ipoteze, adesea contradictorii4.
În discuţie pot fi lansate o multitudine de argumente: politice, diplomatice, militare,
economice, strategice şi este evident că, de-a lungul timpului aceste argumente au fost
dezvoltate sau nuanţate de multiple şcoli de gândire. Cu toate acestea, un fir roşu pare a se
impune, în special după al doilea război mondial, şi anume responsabilitatea, dacă nu totală,
cel puţin sporită, a Germaniei În raport cu celelalte mari puteri. Î n faţa înfrângerii depline dar
şi a consecinţelor survenite în urma ei, precum şi dezvăluirii actelor barbare săvârşite de
regimul nazist, chiar germanii înşişi păreau, într-un soi de asumare a unei vini colective, a-şi
însuşi opiniile potrivit cărora cursul istoric pe care-I urmase Germania ducea inevitabil pe
calea războiului şi a distrugerii. Reconstrucţia germană presupunea acceptarea excepţiei pe
care o constituia Germania în cursul istoriei europene şi trebuia să plătească preţul cerut de
creşterea sa extraordinară, ce ţinuse Europa în şah timp de decenii5.
Î n 1961, anul în care se construia Zidul Berlinului, are loc însă o turnură şi în rândul
istoricilor germani, odată cu apariţia masivului studiu al lui Fritz Fischer6, Griff nach der
Weltmacht1, în care istoricul german încerca să demonstreze că Germania a urmărit scopuri
expansioniste în toată perioada modernă şi, cu precădere, în primul război mondial, pentru
a cărui izbucnire îi incumbă, aşadar, o mare responsabilitatea. Deşi teza lui Fischer a fost
respinsă cu vehemenţă de unii istorici germani, dintre ei detaşându-se Gerhard Ritter, care îl
numea pe Fischer anti-german, teza acestuia a prins contur, deoarece se mula perfect în
tiparul unei conştiinţe colective impregnate de vină. Aşa cum bine remarca Lucian Boia,
" Vina pentru un singur război putea fi doar a lui Hitler, vina pentru două războaie devenea
3 Eric Hobsbawm, Secolul extremelor, Edit. Lider, Bucureşti, 1994, p. 36.
4 Literatura istorică asupra acestui subiect este extrem de vastă, probabil cea mai numeroasă din toate războaiele uma
nităţii cf. The origins of World War 1, ed. Richard F. Hamilton and Holger H. H erwig, Cambridge University Press,
2003, p. 2.
5 Remarcă prezentă şi la jean-Michel Gaillard, Anthony Rowley, Istoria continentului european. De la 1850 până la
sfârşitul secolului al XX-lea, Edit. Cartier, Chişinău, 2001, p. 305: " Germania monopolizează istoria Europei fn legătu
ră cu problema definirii frontierelor sale, a acceptării identităţii sale şi a regimului care rezultă din aceasta ".
6 Fritz Fischer (1908-1999) a fost un controversat istoric german. El însuşi nazist pentru o scurtă perioadă, prizo
nier de război, a fost primul istoric care a avut acces complet la arhivele imperiale germane. The Encyclopedia of
Historians and Historica/ Writing, apărută la Chicago, în 1999 1-a desemnat pe Fischer drept cel mai mare istoric
german al secolului al XX-lea.
7 Germany's Aims in the First World War, New York, 1967.
• Annika Mombauer, The Fischer Controversy Fifty Years On, Conference Report, German H istorical l nstitute London
Bulletin, Vol.34, No.1, 2012, pp. 169-175.
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însă o vină a Germaniei, a unei Germanii care, de la un regim la altul, îşi perpetuase natura
agresivă''9.
Evident, punctul de vedere al lui Fischer nu era singular; de pildă, la sfârşitul celui
de-al doilea război mondial, economistul Wilhelm Ropke lansa un aspru rechizitoriu la
adresa cursului pe care 1-a urmat istoria germană .,Astăzi trebuie să ne fie clar, în sfârşit",
scrie Ropke, .,că unificarea Germaniei prin politica <sânge şi fier> a lui Bismarck între 1866 şi
1871 a fost o soluţie de forţă care a împins Germania, în forma Prusiei mari, pe un drum ce a
dus inevitabil, trecând prin etapele din 1 914, 1933 şi 1 939, la catastrofa de astăzi, la acest
dezastru atât pentru Germania, cât şi pentru Europa "to. Fischer a perfecţionat însă această
teză, dându-i un fundament aparent ştiinţific foarte solid, ce avea să se perpetueze decenii Ia
rând reverberând inclusiv în zilele noastrel l .
Î n fapt, din studiul lui Fischer se desprind trei concluzii majore, care, puse împreună,
alcătuiesc tabloul fără drept de apel al responsabilităţii germane pentru izbucnirea primului
război mondial: în primul rând se relevă .,dorinţa de război " a Germaniei care a întreţinut
criza survenită în urma asasinatului de Ia Sarajevo şi a împins de la spate Austria cu scopul
clar ca aceasta să provoace conflictul. Ca şi naziştii, Germania imperială avea scopuri
expansioniste explicite şi mijloacele de a le transforma în realitate. Î n scopul justificării celei
de-a doua concluzii, Fischer invocă un aşa-zis Consiliu de război, ce a avut loc pe 8 decembrie
1912 şi în cadrul căruia statul major german 1-a informat pe Wilhelm al II-lea de
disponibilitatea Angliei de a sprijini Franţa în cazul unui conflict, precum şi de momentul
vulnerabil resimţit de Rusia, ce nu se reformase încă militar. Aşadar, ar fi spus Moltke, şeful
Statului-Major german, .,războiul este inevitabil şi, cu cât mai curând, cu atât mai bine. " Tot
aici, se vorbea şi de nevoia Austro-Ungariei de a tranşa problema slavilor sudici, în speţă
sârbii, de susţinătorii balcanici ai Germaniei sau de pregătirea navală a unui război cu
Anglia12. Î n fine, arată Fischer, motivele expansiunii rezidă în tabloul social, economic, dar,
în special politic german, un rol important revenind iuncherilor, aflaţi sub constantă
ameninţare de mişcarea socialistă germană, cea mai puternică din Europa acelor ani.
Î ntre timp, arhivele s-au deschis cercetătorilor, noi informaţii şi interpretări au
apărut, fără ca acestea să ducă Ia o concluzie fără echivoc. "Surprisingly, despite nearly a
century of exhaustive research, arată Mark Hewitson, carried out by governments, survivers
and scholars, the question of the war's causes remains a perplexing mixture of consensus,
ignorance and contestation "13. Principalul câştig, probabil, rămâne, trecerea timpului care s
a scurs de la eveniment şi care a adus cu ea o necesară obiectivizare a interpretării
evenimentelor. În nici un caz nu se mai poate vorbi de o condamnare aproape unanimă a
Germaniei, semnificativ în acest sens fiind exemplul unor valoroşi istorici francezi, .,care au
renunţat să mai vadă în Germania marele responsabil al conflictului, cu atât mai semnificativ
.

9 Lucian Boia, Trogedia Germaniei 1 91 4-1 945, EH, Bucureşti, 2010, p. 8; eseul lui Lucian Boia, asupra căruia vom
reveni, este printre putinele studii româneşti nuantate în raport cu responsabilitatea germană, într-o istoriografie
românească încă încremenită din acest punct de vedere.
10 Wilhelm Ropke, The German Question, Londra, 1946, p. 152.
u .,Cartea lui Fischer", remarcă şi istoricul A.Winckler, .,a avut efectul unei eliberări: ea a retras orice fundament
ştiinţific versiunii naţional-germane tradiţionale, care nega orice responsabilitate specifică a Imperiului german fn
Primul Război mondial. La al XXVI-lea congres al istoricilor germani, care a avut Joc fn octombrie 1 964 fn Berlinul
Occidental, teza lui Fischer s-a impus cu mare majoritate la capătul unor dezbateri animate", cf. Heinrich A.Winckler,
Histoire de J'Allemagne, XIX-XX siec/es. Le long chemin vers /'Occident, Paris, 2005, p 669, apud Lucian Boia,
Tragedia. . , p. 8.
1 2 Datele, încă supuse unei controverse deschise, sunt culese de Fischer din jurnalul amiral ului Muller, v. )ohn C.G.
Riihl, Kaiser, Hof und Staat: Wilhelm Il. und die Deutsche Politik (Kaiser, Court and State: Wilhelm Il and German
Politics), Munich, 1987, pp. 175-176. De remarcat simetria documentelor pe care se sprijină vinovătia germană în
cele două războaie mondiale: acest jurnal pentru primul conflict sau memorandumul Hossbach, asupra căruia vom
reveni, pentru al doilea război, demontat inteligent, printre altii în A.).Taylor, Originile celui de al doilea război
mondial, EPo, laşi, 1999, pp. 14- 1 5.
1 3 Mark Hewitson, Germany and the causes ofthe First World War, Berg, New York, 2004, p. 1.
.
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cu cât vine despre Franţa, cândva, principalul adversar''14• Vremea lui Fischer, oricum, se
dovedeşte, chiar şi la o apropiere prudentă, anacronică. Este ceea ce remarcă şi Gregor
Schollgen: " That the so-cal/ed Fischer controversy, which left both the historical discipline and
an interested public gasping for their very breath in the sixties and seventies, is fully defeaded,
comes as no surprise. The works of Fritz Fischer are konwn today for what they always were:
rich, not very readble contributions to the foreign policy of Imperial Germany''15•
Cu toate acestea, mai este mult până ca cercetările bazate pe nuanţarea vinovăţiei
germane să devină un curent majoritar. De fapt, credem, principala problemă a multor
istorici a fost că, încercând să determine originile primului război mondial, şi-au îndreptat
exclusiv privirea asupra Germaniei. Practic fiecare capitol din structura Reichului german
era un pas autodistructiv spre conflict16: fie dorinţa de expansiune, evident mai puternică în
cazul Germaniei, fie naţionalismul, exarcebat şi mult mai agresiv în raport cu restul Europei,
fie sistemul politic nefiresc şi autoritar care îşi dorea cu orice preţ războiul, fie economia
structurată clar pe considerente strategice, fie armata, element extrem de important în
această ţesătură, ajunsă la un punct în care avea ceva de demonstrat sau, în fine, chiar
ideologia germană, bazată pe darwinism social şi evidenţierea superiorităţii germane.
lată, aşadar ce copleşitor complex de factori, unul atârnând mai greu decât celălalt, şi
care, toate legate, duc fără urmă de tăgadă la unica concluzie posibilă, aceea a premeditării şi
vinovăţiei germane în raport cu primul război mondial. De fapt, Ia o analiză mai atentă nici
una din aceste explicaţii nu stă în picioare17. Expansionismul sau naţionalismul, de pildă,
sunt fenomene globale şi cu o largă răspândire şi a căror fundamente sau eventuale
consecinţe nu i se pot imputa Germaniei. Î n timp ce în 1914, Marea Britanie stăpânea sub
formă de colonii 30 de milioane kilometri pătraţi şi 400 de milioane de locuitori, iar Franţa
10 milioane de kilometri pătraţi şi 48 de milioane de IocuitorP8, Germania avea în posesie
aproximativ 3 milioane de kilometri pătraţi sub formă de colonii nerelevante din punct de
vedere economic şi, totuşi, Germania era expansionistă! Evident, Imperiul German încerca
să se impună în afacerile internaţionale, de exemplu în China prin o prezenţă masivă a
capitalului sau prin concesiunea portului Quingdau sau în cadrul Imperiului Otoman prin
concesiunea căii ferate Bagdad-Constantinopol sau prin construcţia unei flote comparabile
cu cea britanică. De altfel, programul naval impulsionat de împăratul Wilhelm al II-lea şi
amiralul Tirpitz, secretar de stat Ia marină, avea să stea la escaladarea asperităţilor între
Marea Britanie şi Germania şi să împiedice o preconizată alianţă între acesteat9.
14

Lucian Boia, Tragedia. . . , p. 11.
1SG.Schollgen, "Kriegsgefahr und Krisenmanagement vor 1914: Zur Aussenpolitik des Kaiserlichen Deutschlands", în
HZ, 267 (1998), pp. 399-400, apud Germany and the causes... , pp. 2-3.
16 O confirmă, de pildă, cercetări mai recente precum cea a lui Peter Alter, Problema germană şi Europa, Edit. Corint,
Bucureşti, 2004, în care autorul susţine că ... cercetarea istorică din ultimii ani a arătat pe larg că războiul a fost
"
provocat fn principal de ambiţiile oarbe şi iresponsabile ale Reichului german, de fncercarea lui nestăvilită de a obţine
colonii peste mări, oflotă de război pe măsura celei britanice,foarte invidiată şi statutul de putere mondială" (p. 1 3 1).
1 7 Aşa cum rezumă şi A.j.Taylor: Bethmann did not want a war at al/, nor even the advance of German supremacy; the
"
German masses wanted a glorious Germany, but without war ar even military domination; the great industrialits
wished ta advance their economic domination over north-eastern France and southern Russia, but could do it better
and more certainly without war; the ]unkers wanted a militarist Germany ta preserve their social position, but not a
war of conquest which would ruin it; the generals wanted a victorious war but as an academic exercise and without
the s/ightest idea what they would do with their victory when they had won it", A.]. Taylor, The Course of German
History, Routledge Classics, 2001, p 191.
18 Datele sunt luate din Serge Berstein, Pierre Milza, Istoria secolului XX, vo/. 1, Sfârşitul lumii europene (1900-1 945),
Edit. Ali, Bucureşti, 1998, p. 49.
1 9 Această îngrijorare engleză în perspectiva dezvoltării navale germane se desprinde şi din memorandumul semnat de
Eyre Crowe, din cadrul Foreign Office, la 1 ianuarie 1907: "0 supremaţie militară germană trebuie recunoscută ca
fiind incompatibilă cu existenţa Imperiului Britanic şi, chiar dacă acest imperiu ar dispărea, unirea celei mai mari
puteri militare cu cea mai mare putere navafă fntr-un singur stat ar constrânge lumea să se unească pentru a scăpa
lumea de un asemenea monstru". Altfel, ceva mai sus în cadrul acestui memorandum se observa că "Nu poate fi nici
un moment pus la fndoială că, deoamdată simpla existenţă şi activitate a unei Germanii puternice este o certă
binecuvântare penru lume", în G.P. Gooch şi H. Temperley, British Documents an the Origins of the War 1898-1914,
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Dar nici apariţia acestei flote germane nu poate constitui un motiv serios de acuză la
adresa Germaniei, cel puţin nu din partea britanicilor, întrucât aceasta nu putea reprezenta
un real pericol la adresa supremaţiei navele britanice. De altfel. în cursul războiului
confruntarea navală va avea un aspect secundar, concretizat doar de o singură confruntare
anglo-germană, câştigată, e drept de Germania. Nu credem că Germania a dorit să eludeze
Marea Britanie prin flota sa, ci mai degrabă să genereze un echilibru la Marea Nordului, în
condiţiile în care, dintre toate marile puteri, poziţia geografică a Germaniei cauza acesteia o
profundă vulnerabilitate în raport cu celelalte.
De altfel, opinia generală converge a interpreta drept o încercare de ameliorare a
relaţiilor anglo-germane între 1910-1913, soldată şi cu sosirea unei misiuni britanice la
Berlin cu scopul de a supraveghea programul naval. Interesele strategice ale celor două mari
puteri au prevalat însă asupra raţiunii unei alianţe tactice, întrucât ,.Marea Britanie şi
Germania pur şi simplu nu aveau destule interese paralele ca să justifice alianţa globală
oficială după care tânjea Germania imperială''l0• A fost un amestec de orgolii, considerente
strategice şi confuzie, rezumate de Wilhelm al II-lea care avea să spună: ,.Le-am arătat
englezilor că atunci când se ating de armele noastre vor avea probleme. Poate că În felul ăsta
le-am sporit ura, dar În orice caz le-am câştigat respectul, iar acest lucru Îi va face În scurt
timp să reia negocierile; sperăm că discuţiile vorfi purtate pe un ton mai cuviincios şi vor avea
un rezultat mai fericit''Z1. Tonul e, cu toate acestea, departe de o atitudine care să denote
dorinţa expresă de război a Germaniei.
Tot în domeniul expansiunii coloniale se vor consuma cele două crize marocane,
despre care s-a spus că puteau reprezenta declanşatorul războiului. Cum acordurile franca
engleze din 1904-1905 permiteau Franţei să instituie protectoratul asupra Marocului fără ca
germanii să fie consultaţi asupra acestui aranjament, împăratul Wilhelm al li-lea a întreprins
o vizită în Maroc, care s-a dovedit a fi un fiasco dar care a generat o severă criză franco
germanăzz. Î n 1906 disputa a fost tranşată prin convocarea unei conferinţe internaţionale
prin care s-a reafirmat independenţa Marocului şi protectoratul francez. Pentru Franţa,
sprijinită de Anglia, Rusia şi chiar Italia, a fost în mod cert o victorie morală.
În 1911. în schimb, evenimentele aveau să escaladeze în condiţiile în care Franţa tri
mite o expediţie militară împotriva Marocului ceea ce va determina Germania să considere
aceasta o violare a tratelor şi să trimită o navă de război în rada portului marocan Agadir.
Este evident, cu toate acestea, că nici Franţa, nici Germania nu erau pregătite şi nu îşi doreau
declanşarea unui conflict militar. De fapt, Franţa era pregătită să acorde compensaţii Germa
niei doar că ceea ce dorea aceasta i se părea prea mult. Până la urmă, graţie şi medierii
britanice conflictul este stins prin primirea de către Germania a unor teritorii în Congo23•
Nu se poate nega, evident, apetenţa germană spre expansionism după 1890, doar că
aceasta se încadra într-un curent european mai larg şi în care Germania era o rotiţă dintr-un
angrenaj. Poate se trece prea uşor peste faptul că, până în 1890, Bismarck a fost un veritabil
artizan al păcii europene, care nu mai dorea pentru ţara sa noi conflicte sau acapararea de
teritorii ci doar prezervarea aceea ce se dobândise deja. Î n fond, nu Germania a inventat
ideologia ce a stat la baza extinderii coloniale24, deşi au existat voci în mediile intelectuale
Voi. 3: The Testing ofthe Entente (1904-1 906), Londra, 1928, pp. 406-407, 4 1 6-417.
Henry Kissinger, Diplomaţia, Editura AII, Bucureşti, 2002, p. 160.
21 Ibidem, p 161.
22 Marshall Dill, Germany. A modern History, The University of Michigan Press, 1961, p. 2 1 0.
2J Legat de cele două crize marocane considerăm, din nou relevante, opiniile profesorului Boia: E Însă curios cum
vina i se atribuie Germaniei şi deloc Franţei. Nu Germania, ci Franţa Începuse expansiunea În Maroc, expansiune căreia
astăzi i-am spune agresiune. Avea Franţa mai multe drepturi acolo decât Germania? În prezent, răspunsul ar fi clar:
nici Germania dar nici Franţa nu aveau vreun drept ", Lucian Boia, Tragedia ... , p. 37.
24 De pildă, Benjamin Kidd (1858-1916), sociolog englez opune ,.interesul pe termen Jung al rasei interesului Îngust al
individului. Forţa morală şi grandoarea religioasă a rasei engleze stau la baza superiorităţii şi a misiunii sale
imperiale"; în 1877 abatele Raboisson justifica că " Peste tot unde a pus piciorul francezul, chiar şi pentru u moment a
20

..
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germane care o susţineau, şi nici nu a acţionat cu tărie în acest domeniu, ci dimpotrivă şi-a
dorit Germania extinderea, a devenit ea mai expansionistă în epoca wilhelmiană? Fără doar
şi poate, în spiritul epocii care reclama imperativ acest statut de la marile puteri.
Nationalismul este adesea invocat drept un factor fundamental al izbucnirii primului
război mo� dial, cu Germania, din nou vârf de lance. Este drept că naţionalismul, ca fenomen,
s-a insinuat în forţă în secolul al XIX-lea în cadrul statelor europene şi nu numai, trezind
ambiţii şi tentaşii revanşarnde, mai ales în rândul statelor nou-create. De altfel, cele două
viziuni clasice asupra fenomenului naţional vin pe filieră franceză şi germană: este vorba de
teoria voluntaristă a naţiunii (eşti francez pentru că vrei să fii francez) şi teoria organicistă a
naţiunii (eşti german pentru că te-ai născut german). Diferenţa constă în anterioritatea
statului faţă de comunitatea culturală a naţiunii, cazul Franţei faţă de cazul german, unde
dezvoltarea culturală a precedat constituirea statului naţional din nevoia de securitate şi
unitate pe care i-o conferea acesta25.
A fost naţionalismul un izvor de alimentare a agresivităţii germane, aşa cum s-a
susţinut? Dacă da, în nici un caz, nu în măsură mai mare decât pentru celelalte state. Deşi creat
târziu, modelul statului-naţiune german a fost privilegiat în raport cu cel francez. Germanii
au pus accent pe comunitatea etnică şi lingvistică26, pe geniul spiritual al poporului, aşa cum
apărea în viziunea lui Herder faţă de francezi, care au preferat acţiunea politică cu statul pe
post de unificator şi omogenizator al comunităţii populare. Aceste concepte de " naţiune sta
tală" versus " naţiune culturală" pot fi exemplificate cel mai bine de disputa franca-germană
în jurul Alsaciei şi Lorenei, în cadrul căreia germanii au adus argumente lingvistice şi cultu
rale, iar francezii pe cele de ordin politic27 şi probabil că şi unii şi alţii aveau dreptate.
Ca şi în cazul expansionismului, nu germanii au dat tonul naţionalismului, ci s-au
integrat într-un curent irezistibil, proiectul secular al noii religii, nici mai mult, nici mai
puţin decât celelalte mari naţiuni europene. Î n 1870, Grand dictionnaire universe/ du XIX
siecle, editat de Pierre Larousse, definea Europa în acest mod: " Europa nu înseamnă ceva
decât în măsura în care se numeşte Franţa, Anglia, Rusia, Austria, Prusia, Spania etc. Aici
particularul trece înainte generalului. Nu la fel stau lucrurile în America, Asia, Africa, Ocean ia;
acolo, generalul se impune în faţa particularului: acesta din urmă este complet absorbit;
dimpotrivă, Europa nu e decât o denumire geografică care cere să fie tratată în linii mari. Sub
Cezar, şi chiar sub Carol cel Mare, Europa, deja veche, avea încă o istorie; pe atunci erai asiatic,
african sau european. Sub Napoleon /, Europa şi-a pierdut individualitatea; eşti francez,
englez, italian, rus, he/en etc.; nu mai eşti european. Alpii sunt munţi italieni, Tagul este
fundamental portughez, Vezuviul este italian, Tamisa este engleză, Sfânta Gudula este
belgiană, Kremlinul este rusesc şi Postdamul este german "28• Ceva mai târziu Jules Michelet ne
asigura cu tărie de perfecţiunea modelului francez în genere opus amestecului diform al
celorlalţi. " Germania, spune acesta, cade mereu, În materie de religie În misticism şi În materie
de politică În despotism ". Concluzia este una singură: " Rase şi idei, totul se combină şi se
complică Înaintând spre Occident Amestecul, imperfect În Italia şi Germania, inegal în Spania
făcut ca solul pe care a călcat să devină francez. .. Uitaţi-vă la Trinidad, Mauritania, Louisiana, Canada!... Chiar şi
Alsacia. Putem deci construi o Franţă africană, o Franţă orientală, o Franţă polară "; mai sugestivă însă este pledoaria
lui )ules Ferry, preşedinte al Consiliului, care invocă argumente politice, economice şi umanitare în sprijinul
colonizării: " ... poate cineva să nege că există mai multă justiţie, mai multă ordine materială şi morală, mai multă
egalitate, mai multe virtuţi sociale în Africa de Nord de ctJnd a fost cucerită de Franţa? ", a se vedea Evelyne Pisier
(coord.), Istoria ideilor politice, Editura Amarcord, Timişoara, 2000, pp. 3 13-314.
2 5 Pentru această problematică facem trimitere la studiul nostru " Geneza identităţii naţionale în Moldova (prima
jumătate a secolului al X/X-lea ", în AMS, IX, 2010, passim.
26 Limba era mai mult decât un vehicul al unei distinse literaturi şi al unei expresii intelectuale universale, ea era sin
"
guru/ lucru ce fifăcea să fie germani sau italieni şi purta o Încărcătură mult mai mare de identitate naţională decât, să
zicem, engleza. ", în E.J. Hobswam, Naţiuni şi naţionalism din 1 780 până În prezent, Edit. Arc, Chişinău, 1997, p. 103;
în fapt germanii, lipsiţi de un stat centralizat au compensat prin privilegierea unei conştiinţe naţionale etnic-culturale.
27 Urs Altermatt, Previziunile de la Sarajevo. Etnonaţionalismul în Europa, EPo, Iaşi, 2000, pp. 29-30.
20 Lucian Boia, Două secole de mitologie naţională, EH, Bucureşti, 1999, pp. 55-56.
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şi Anglia, este în Franţa egal şi perfect''Z9_
Legat de aceste considerente, trebuie dezbătut şi darwinismul social, întrucât de la
naţionalism la rasism nu a mai fost decât un singur pas; de altfel, crearea identităţii
naţionale se face inerent şi prin componenta raportării la celălalt, în sensul de diferit, străin
şi, invariabil, inferior. Este Germania imperială rasistă? În principiu da, dar, din nou, nu mai
mult decât alţii. De regulă, derapajul rasial şi antisemitismul brutal german se leagă de
perioada nazistă, dar în secolul al XIX-lea, de pildă, suntem încă departe de Hitlerlo.
De fapt, savanţii germani ai secolului al XIX-lea din domeniile ce acoperă plaja rasială
sunt printre cei mai rezervaţi în a expune teorii cu privire la această problematicăl1. 1859
este anul când Charles Darwin a publict celebra sa lucrare Originea specii/ar prin selecţie
naturală, în care invocă legea selecţiei naturale ce avea să cunoască, sub diverse forme şi
interpretări, o lungă carieră. Dezvoltarea biologică ce presupunea "persistenţa celui mai apt
la conservarea diferenţelor şi variaţii/ar individuale favorabile şi la eliminarea variaţii/ar
dăunătoare " va fi modelul pentru judecarea societăţii şi divizarea ei în structuri distincte.
Aşadar, din darwinismul social se ajunge la determinismul rasial. Odată găsit drumul,
se găsesc destui cei ce vor încerca să postuleze primatul propriului etos. Î n 1863, istoricul şi
filosoful francez, Hippolyte Taine făcea distincţia deja între rasele ariene şi cele semitice: " La
rasele ariene...spiritul în totalitatea lui...se îndrăgosteşte de frumos şi de sublim şi concepe un
model ideal capabil prin nobleţea şi prin armonia sa să adune în jurul său afecţiunea şi
entuziasmul genului uman. La rasele semitice, lipseşte metafizica ... spiritul e prea rigid şi prea
dintr-o bucată ... omul este redus la entuziasmul liric, la pasiunea neînfrânată, la acţiunea
fanatică şi mărginită "32 . Ceva mai târziu, antropologul francez George Vacher de Lapouge
(1854-1936) va promova teorii eugeniste şi rasiste, în cadrul luptei între rase: " Politica
ştiinţifică preferă realitatea forţei, legilor, raselor, evoluţiei, ficţiunilor cum ar fi dreptate,
egalitate, fraternitate. Vai de popoarele care îşi pierd vremea visând ". (L 'aryen et son role
social, 1899, p.IX)33.
Cel care va da " legitimitate ştiinţifică" demersului rasial din secolul al XIX-lea va fi tot
un francez, Arthur de Gobineau (1816-1882), a cărui celebră lucrare, Essai sur l'inegalite des
races humaines (1853-1855) va cunoaşte un important succes. Pentru Gobineau, care
împarte populaţia în trei mari rase, supremaţia rasei albe (arieni proveniţi din vechile
populaţii ale indo-europenilor) este o certitudine pe care o afirmă cu tăria seriozităţii
ştiinţifice. Şi tocmai de pericolul dispariţiei rasei albe se plânge Gobineau când afirma,
printre altele, că sângele arienilor " care susţine singur edificiul societăţii noastre se îndreaptă
spre limitele extreme ale absorbţiei sale ". Cu tote acestea, eseul său nu a fost luat prea serios
în spaţiul german; o traducere a lucrării sale a apărut în Germania de abia în anul 1898. Din
spaţiul englez, merită reţinută contribuţia lui Houston Stewart Chamberlain (1855-1927),
britanic, pe jumate germanizat, The foundations of the nineteeth century, de asemenea cu un
puternic impact şi în care este afirmată superioritatea rasei teutonice, germanii, în special în
raport cu... evreii; aceasta se întâmpla într-o perioadă în care în Germania nu luase avânt
mişcarea antisemită.
z•

Ibidem, p 59.
Evident, se poate argumenta şi în sens invers, cel al unei minuţioase alcătuiri al unui dosar german ce cuprinde
scrierile vinovate înlăn�uite într-o manieră succesivă logică şi care îşi află deznodământul în politica rasială al celui
de-al III-lea Reich: " Nazi imperialism was in many important respects the cu/mination of a complex process of
ideologica/ development extending back to the first half of the nineteenh century a process that went through its most
imponant phases we/1 before the Nazis established their program in the 1 920s ", Woodruff D. Smith, The Ideologica/
Origins ofNazi Imperialism, Oxford University Press, 1986, p. 3.
3t " Până după primul război mondial, antropologii germani nu par, aşadar, a fi mai rasişti decât colegii lor din alte
ţări; sunt, poate, fn ansamblu, din scrupule profesionale, chiar mai puţin rasişti. ", Lucian Boia, Tragedia ... , p. 42.
n Hippolyte Taine, Histoire de la litterature anglaise, Hachette, t.l, p XIX apud Evelyne Pisier (coord.), Istoria
ideilor... , p. 262.
33 fbidem, p. 263.
3o
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Î n fapt antisemitismul, o constantă în întreaga istorie europeană a erei creştine era un
fenomen general răspândit în Europa secolului al XIX-lea, dar la o scară mai mică în
Germania; este una din explicaţii pentru dimensiunea cu care a răbufnit după ajungerea lui
Hitler la putere. Până atunci, Franţa34 şi Rusia au dat tonul antisemitismului profund, fie
prin componenta sa ideologică3S fie prin acţiune politică dacă e să ne referim la afacerea
Dreyfuss sau pogromurile practicate pe scară largă. Prezenţa antisemitismului în Germania
este o evidenţă doar că, cel puţin pentru această perioadă, el s-a păstrat în nişte limite pe
care nu le regăsim la alte state europene; dimpotrivă, evreii au găsit în Germania un spaţiu
prietenos, prielnic pentru afirmare socială. "Nicăieri, spune Lucian Boia, evreii nu s-au simţit
mai " acasă " ca în Germania. De nici o altă cultură nu s-au simţit mai puternic atraşi"36.
Sistemul politic din Germania, care suferea de un deficit de democraţie, este deseori
blamat, de asemenea, ca un factor declanşator al conflictului mondial. Î ntr-adevăr, în raport
cu celelalte mari puteri, alcătuirea politică germană este un amestec ciudat de parlamen
tarism şi autoritate, având în fruntea statului un împărat cu puteri extrem de largi, Wilhelm
al II-lea. De fapt, reproşurile majorităţii istoricilor se îndreaptă tocmai spre Wilhelm al II-lea,
personalitate cel puţin instabilă, incompatibilă cu epoca în care Germania îşi desfăşura
cursul istoric. " Politica Germaniei wilhelmiene, scrie Christian von Krockow, pare neobişnuit
de lipsită de ţel, de parcă arfi un vas fără cârmă, în derivă sau, în orice caz, fără căpitan care
să cunoască ţelul călătoriei şi să stabilească cursul, în timp ce pasagerii se ceartă zgomotos
sau stau supăraţi pe margine. Desigur, lipsa de ţel nu poate fi pusă doar în seama personajelor;
ea stă înainte de toate în structură, motivată fiind prin sistemul constituţional al imperiului"37,
" Guvernarea lui Wilhelm al Il-lea, ne asigură şi Jacques Droz, se dovedea incapabilă, în
condiţiile evoluţiei sociale, să asigure stabilitatea instituţiilor pe plan politic"38• Î n principal,
Kaiserului i se reproşează modul în care a înţeles să conducă politica externă germană în
raport cu prudenţa şi raţiunea care caracterizaseră perioada bismarckiană39, Nu lipsesc nici
referinţele psihologice, puse pe seama infirmităţii fizice de care suferea împăratul şi care 1-a
determinat să practice un " comportament histrionic, ce i-a făcut pe observatori să aibă
sentimentul incomod că stăpânul celei mai puternice naţiuni din Europa era nu doar imatur, ci
şi excentric "4o.
Î n perioada wilhelmiană, Germania se prezenta ca o confederaţie alcătuită din 25 de
state, dintre care patru regate, printre care şi Prusia care acoperea 60% din teritoriu, mari
ducate, ducate, principate, oraşe libere şi teritoriul imperial al Alsaciei şi Lorenei, ce
beneficia de un statut special; toate aceste state erau autonome şi aveau propriile organe de
conducere şi propria organizare constituţională; la vârf însă regele Prusiei era împăratul
Germaniei, iar primul ministru devenea cancelar al Imperiului. Constituţia germană4t,
adoptată în 1871 instaura, în teorie, un regim parlamentar prin delegarea puterii legislative
34 Antisemitismul secolului al XIX-lea şi-a atins punctul culminant fn Franţa şi a fost înfrânt, întrucât a rămas o
"
problemă internă naţională, fără contact cu tendinţele imperialiste care nu existau aici", Hannah Arendt, Originile
totalitarismului, EH, Bucureşti, 1994, p. 113.
35 Pentru Charle Fourier, de pildă, "evreii şi-au arogat titlul de popor a/ lui Dumnezeu şi au fost un veritabil popor al
infernului', în timp ce o anticipare a politicii naziste o găsim la Proudhon: " Evreul este duşmanul speciei umane.
Această rasă trebuie trimisă in Asia sau exterminată "; să îi recunoaştem, totuşi, umanitatea întrucât în continuare
propunea să fie toleraţi " bătrânii care nu mai procrează ", Evelyne Pisier (coord.), Istoria ideilor . , p. 272.
36 Lucian Boia, Tragedia. . , p. 5 3 .
3 7 Christian conte von Krockow, Germanii fn secolul lor (1890-1 990), Edit. Ali, Bucureşti, 1999, p. 66; tot aici autorul
ilustrează lipsa de orizont a împăratului, printr-o anecdotă care circula cu prilejul călătoriei acestuia în regiunea
arctică: " Ei, am intrebat, incotro călătoreşte Împăratul? Către Nord? Sud? Est? Vest? Nu, spuse timonierul tărăgănat,
doar aşa tot inainte. "
3B jaques Droz, Istoria. .. , p. 66.
39 " Intervenţia sa nechibzuită în relaţiile Germaniei cu puterile străine a devenit o forţă de sine stătătoare fn
diplomaţia Reichu/ui wilhelmian, incontrolabilă, imprevizibilă şi adesea dăunătoare pentru intenţiile guvernului din
acel moment ", Peter Alter, Problema germană. . , p. 120.
40 Henry Kissinger, Diplomaţia, Edit. Ali, Bucureşti, 2002, p. 144.
4 1 john R. Barber, Istoria Europei moderne, Edit Lider, Bucureşti, 1993, p. 280.
. .
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către două camere. Camera superioară sau Bundesrat, alcătuită din reprezentanţi separaţi ai
statelor germane, dominată de reprezentanţii Prusiei, a cărui echivalent este greu de găsit în
epocă, este un organ legislativ fără putere de deliberare, ci doar de punere în aplicare a
instrucţiunilor guvernului. Camera inferioară, Reichstag, ai cărei membri erau aleşi prin vot
universal şi care reprezentanta întreaga populaţie a imperiului, avea dreptul de ratificare a
legilor şi de a vota bugetul. Diferenţa în sistemul german constă în faptul că executivul nu se
afla sub controlul legislativului precum în alte state, ci sub controlul direct al împăratului,
care avea prerogativa de a destitui şi numi cancelarul. De altfel, Kaiserul dobândeşte compe
tenţe importante în toate domeniile, privilegiate fiind politica externă, armata şi marina.
Î ntr-un sistem de acest fel, rolul partidelor politice era, dacă nu eludat, oricum mult
redus. Wilhelm al Il-lea a preferat la începutul domniei să se sprijine pe partidul Zentrum,
apoi pe forţele conservatoare, speriat, ca şi Bismarck de creşterea mişcării socialiste
germane42. În fapt, partidul social-democrat german era cea mai solidă construcţie politică
din Germania şi cel mai puternic partid socialist din întreaga lume. Î n preajma războiului,
socialiştii vor obţine 35% din voturi şi un număr de mandate de 110 din 397, fără ca asta să
însemne ascensiunea sa la guvernare. Societeatea germană se îndrepta, în aceste condiţii,
spre o criză politică şi constituţională.
Aşadar, era Germania wilhelmiană un construct democratic? Î n mare măsură nu, dar
cine era?43 Sistemul politic, aşa cum am văzut, era într-adevăr articulat ciudat pentru un stat
care avea forţa militară şi, mai ales, economică a Germaniei. Pe de altă parte însă, structura
de putere reflecta modul de alcătuire a societăţii germane, în care nu erau coapte condiţiile
democratizării politice. Germania nu era o democraţie autentică, dar era un stat de drept în
care regulile erau respectate. În fapt, regimul politic al Germaniei imperiale era " o îmbinare
de principii democratice cu principii conservatoare şi chiar autoritate, rezultatul {ideal) fiind
echilibrul şi controlul reciproc al diverselor puteri ", care asigura protecţia necesară în faţa
posibilelor alunecări spre derivă. Trebuie menţionat totuşi că democraţia, aşa cum o
înţelegem astăzi, era în lumea europeană antebelică excepţia iar nu regula. Sistemul politic
german trebuia să ţină seama şi de felul cum era alcătuit Imperiul German, şi anume dintr-o
multitudine de state (regate, ducate, principate), fiecare cu propria fizionomie, necesitând
realizarea unui echilibru extrem de sensibil. Dincolo de figura controversată a împăratului
Wilhelm al Il-lea, discutabilă într-o anumită măsură, trebuie recunoscut că sistemul politic
german răspundea în mare parte nevoii de stabilitate pe care o reclama statutul de imperiu.
Poate fi pus sistemul economic al Germaniei imperiale în legătură cu declanşarea
primului război mondial? Din nou, Franz Fischer, cel puţin, pare să creadă că da, întrucât în
lucrarea sa, War of ll/usions, dedică o treime din spaţiu legăturii dintre grupurile interesate
economic şi reprezentanţii politicului. Conform interpretării generale, politica externă a
Germaniei ar fi rezultanta unui complex de factori, precum creşterea industrială rapidă ce
duce la transformări economice, tradiţii autoritare, o proastă funcţionare a guvernului etc.
Teza lui Fischer este susţinută şi de alţi istorici, care văd în formarea unei coaliţii
reacţionare dintre oficiali, juncheri şi oameni de afaceri drumul spre izbucnirea războiului.
De pildă, Hans-Ulrich Wehler scrie că " The development of a policy designed to rally big
business and large-scale agricu/ture behind it was to form the hasis of gouvernment policy

Este motivul pentru care în această perioadă, ca şi în timpul lui Bismarck, vor fi adoptate o serie de măsuri
sociale: liberalizarea dreptului de asociere şi întrunire, extinderea sistemului de asigurări sociale etc, vezi Sorin
Mitu, Introducere în... , p. 238.
43 în afara domeniului politic, în Germania se asigura existenţa drepturilor şi libertăţilor fundamentale: libertatea
cuvântului, libertatea de întrunire şi asociere şi, mai ales, libertatea presei. De pildă, ziarul de orientare liberală
Ber/iner Tageblatt vindea în preajma anului 1900 circa 250 000 copii zilnic, ziarele socialiste Vorwarts şi Der Wahre
jakob între 100 000 şi 450 000 copii, în timp ce publicaţii neafiliate precum Ber/iner Morgenpost, Ber/iner
lllustrierte Zeitung şi Die Woche aveau între 400 000 şi 1 000 000 de abonaţi între 1900 şi 19 10, vezi Mark
Hewitson, Germany and the causes... , p. 62.
42
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right up unti/ 1918 "«, în timp ce Volter Berghann sugerează existenţa înainte de 1914 a unui
complex militar şi industrial cu legături foarte strânse între marile firme şi oficialii
guvernamentali45•
Î ncepând din 1980, această teză a început să fie nuanţată, iar rolul industriaşilor şi
finanţiştilor în izbucnirea războiului minimalizat. Dintre aceştia se detaşează Niall Ferguson,
care scrie că " there is scarcely any evidence that these interests in armament industries made
businessman want a major European war"46. Factorul economic, argumentează acesta,
rămâne esenţial ca factor al declanşării conflictului mondial, dar ca rezultat al slăbiciunii
financiare şi nu al puterii industriale: " By comparing the politica/ economy of German security
with that of her principal a/ly and principal antagonists, 1 suggest that Germany cou/d and
shou/d have spent more on defence before 1 914, but the domestic politica/ factors prevented it,
and in that sense can be seen as a root cause of the war"47• Î n pofida expansiunii economice
germane, Ferguson crede că " the most important economic factor in early twentieth century
world politics was not the growth of German economic power at ali. Rather, it was the
immense extent of British financial power"48•
Î ntr-adevăr, capacitatea economică a Germaniei din secolul al XIX-lea rămâne o
chestiune mult dezbătută în literatura de specialitate. În raporturile de putere dintre
principalele state, europene, Imperiul German pare să oblitereze evoluţiile economice
anterioare prezentându-se drept un veritabil " miracol" în acest domeniu49. Este drept că, pe
plan universal, Statele Unite îşi anunţă şi ele intrarea în scenă, ajungând să posede cea mai
dinamică economieso_ Pe locul doi în lume, dar prima din Europa, apărea Germania, atât din
punctul de vedere al dinamicii economice şi ca producţie manufacturieră51. Câţiva indicatori
sunt deosebit de relevanţi în acest sens52: din punct de vedere demografic Germania
înregistrează o creştere spectaculoasă de la 49,2 milioane în 1890 la 66,9 milioane în 1913,
fiind întrecută doar de Rusia, care avea 175,1 milioane, dar diferenţele calitative dintre cele
două ţări în domenii precum educaţia, asigurările sociale, standard de viaţă sunt
semnificative. Surprinzător, Franţa, mult timp cel mai populat stat european, înregistra în
1913 o populaţie de 39,7 milioane, aşadar mult în urma Germaniei. Î ntre 1880 şi 1914
Germania îşi dublează venitul naţional şi excelează în toate industriile importante: la 19 13,
Germania producea peste 90 de milioane de tone de cărbune anual, 19 milioane de tone de
oţel sau 36 de milioane de tone de minereu de fier. De asemenea, Germania se afirmă în
noile industrii precum cea chimică, industria automobilelor şi aparaturii electrice. În 1913,
Germania avea o pondere relativă în producţia industrială mondială de 14,8%, mult în urma
SUA cu 32%, dar peste Marea Britanie (13,6%) sau Franţa (6,1 %).
O asemenea creştere economică a unui nou-venit în concertul european nu putea
H.U. Wehler, The Geman Empire, 1871 -1918, Oxford, 1985, pp. 94-95.
V.R. Berghahn, Rustung und Machtpolitik. Zur Anatomie des Kalten Krieges var 1914, Dusseldorf, 1973, p. 62 apud
Mark Hewitson, Germany and the causes... , p. 22.
4 6 Niall Ferguson, The Pity of War, London, 1998, p. 32.
47 Niall Ferguson, Public Finance and National Security: The Domestic Origins of the First World War Revisited, Past
and Prezent, 142, 1994, p 1 4 3
48 Niall Ferguson, The Pity... , pp. 34-35.
Ceea ce frapează fnsă cu adevărat contemporanii, mai mult dedlt cea de-a doua tinereţe a pionerilor
49
"
industrializării, este intrarea fn scenă a unui ca/os, Germania kaizerului Wilhelm al /1-/ea. (. . .) Dinamismul demografic,
eficacitatea cercurilor de afaceri, finanţarea bancară, sprijinul statului, legătura eficientă Între cercetare şi producţie,
creativitatea comercială, toţi aceşti factori se conjugă penru a transforma Germania Într-un nou colos al scenei
europene. ", jean-Michel Gaillard, Anthony Rowley, Istoria continentului... , pp. 1 3 6, 138.
5 0 Dacă în 1880 potenţialul industrial al SUA era doar de 46,9% din cel al Marii Britanii, în 1900 înregistrează un
salt spectaculos la 127%, iar în 1913 la 198%; de asemenea, SUA preiau conducerea ca economia cu cea mai mare
pondere în producţia manufacturieră a lumii, v. Constantin Vlad, Diplomaţia secolului XX, Fundaţia Europeană
Titulescu, Bucureşti, 2006, p. 24.
S I De la 27,4% din potenţialul britanic la 1880, Germania ajunge la 137,7% la 1913, Ibidem, p. 25.
sz Următoarele date sunt preluate din Paul Kennedy, Ascensiunea şi decăderea ma rilo r puteri. Transformări
economice şi conflicte militare din 1500 până În 2000, EPo, laşi, 2011, pp. 190-195.
41
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decât să îngrijoreze ansamblul marilor puteri, aflate într-o evidentă scădere de viteză. O
primă problemă era dispunea geografică a Imperiului German care ameninţa, în acest mod,
aproape toate marile puteri cu excepţia Marii Britanii. Pe de o parte, exista şi presiunea
venită dintr-o parte a societăţii germane, care dorea ca extraordinara afirmare germană să
fie însoţită şi de compensaţii teritoriale sau coloniale corespunzătoaresJ, pe de altă parte,
aşa cum remarca şi David Calleo, " Germania s-a născut încercuită " S4, aşadar cu posibilităţi
limitate de extindere fără ca asta să trezească susceptibilităţile celorlalte mari puteri. Putea,
pe acest considerent, să reprezinte războiul un debuşeu necesar pentru Germania?
Convingerea noastră este că nu; de altfel, documentele epocii surprind o acută tensiune între
exaltaţii războiului şi cei care doreau să prevaleze raţiunea şi strategia diplomatică. Teza
unei naţiuni germane încolonată în spatele împăratului Wilhelm al II-lea aşteptând un
semnal pentru începerea războiului, nu are acoperire în realitate. E drept că Germania,
statul cel mai puternic industrializat şi cu o forţă militară pe măsură, era singurul care îşi
putea permite în mod imperativ să revendice schimbarea ordinii existente europene, dar nu
e atât de sigur că ar fi vrut să o facă. Un război preventiv pentru stoparea influenţei germane
este ceea ce îşi puteau dori Maria Britanie, Franţa sau Rusia dar, iarăşi, nu e sigur că ar fi
avut capacitatea să îl declanşeze. Tensiunea pe scena internaţională se acutizase, dar, nici
aşa, războiul nu se putea constitui în unica soluţie posibilă.
În fond, teoria istoriografică clasică prezintă asasinarea principelui Franz Ferdinand,
la 28 iunie 19 14, la Sarajevo drept un pretext aşteptat de marile puteri, dar în special de
Germania, pentru declanşarea unui conflict care să clarifice situaţia europeană a timpului
respectiv. Cu alte cuvinte, armatele marilor puteri erau pregătite cu arma la picior în
aşteptarea doar a unui declanşator care să le permită intrarea în luptă. Credem, totuşi, că la
o analiză atentă a acestei probleme, ni se dezvăluie şi reversul medaliei, mai puţin sau deloc
analizată. Această ipoteză a căpătat, cu timpul, valenţa unei dogme prezentată ca atare de
mai toate scrierile cu caracter istoric. Dar dacă aşa-numitul pretext de la Sarajevo se
constituie doar într-un accident ce conduce la o înlăţuire de decizii nefericite şi întâmplări
tragice? Ne putem întreba, dacă un pretext era ceea ce căutau marile puteri europene, de ce
au lăsat să treacă nefructificate cele două crize marocane sau chiar războaiele balcanice,
prilejuri mult mai nimerite pentru declanşarea unui conflict european.
La fel, de ce se cântă în unanimitate prohodul sistemului european de securitate în
anul de graţie 19 14? Acesta funcţionase, în linii mari, ireproşabil, de la Congresul de la Viena
încoace şi ar mai fi putut să o facă în condiţiile în care cele două tabere beligerante, Puterile
Centrale şi Antanta erau situate pe poziţii sensibil egale. Kissinger, pe de altă parte, este de
părere că " aspectul cu adevărat uluitor al izbucnirii primului război mondial nu este faptul că
o criză mai simplă decât altele care fuseseră rezolvate a dus în cele din urmă la declanşarea
unei catastrofe planetare, ci că a durat atât de mult până când s-a aprins scânteia. (...)
Conducătorii militari reduseseră masiv şansele soluţionării paşnice prin adăugarea unor
planuri strategice care comprimau timpul alocat luării de decizii''S5• Aceasta este o
interpretare posbilă, dar mai probabil ni se pare punctul de vedere contrar, susţinut, printre
alţii, de A). Taylor, care scrie: .. E moda astăzi să se caute cauze profunde marilor evenimente.
53 De pildă, Friedrich Naumann, care spunea Rasa germană e sursa. Sursa armatei, a marinei, a banilor şi a
"
puterii.. .lnstrumente moderne şi gigantice de putere sunt posibile doar când un popor activ simte curgându-i prin vene
seva primăverii.,; la fel, cancelarul Biilow care declara că "problema nu este dacă vrem să colonizăm, ci că trebuie să
co/onizăm, indiferent dacă vrem sau nu "; merită menţionată şi activitatea unor grupuri de presiune precum Liga
Pangermană sau Liga Marinei Germane, care miii tau pentru expansiune; pe de altă parte, Germania nu era, din nou
o excepţie, majoritatea marilor puteri practictând, mai mult sau mai puţin acelaşi tip de discurs. Aşa cum atrage
atenţia Gilbert Murray, fiecare ţară părea să afime " Noi suntem crema cremelor fntre toate naţiuni/e... ca/ificaţi mai
presus de toate să îi guvernăm pe alţii ", v. în Paul Kennedy, Ascensiunea şi decăderea. . . , pp. 201-202.
54 David Calleo, The German Prob/em Reconsidered: Germany and the World Order, 1870 to the Present, New York,
1978, introducere.
5 5 Henry Kissinger, Diplomaţia, p. 173.
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Poate însă că războiul care a izbucnit în 1 914 nu a avut cauze profunde. ( ..) În iulie 1914,
lucrurile au mers rău. Singura explicaţie valabilă este că lucrurile s-au întâmplat pur şi simplu
fiindcă s-au întâmplat. (.. .) Lucrurile care sunt blamate pentru războiul din 1 914, diplomaţia
secretă, balanţa de putere, marile armate continentale, au dat tot ele Europei o perioadă de
pace fără precedent. (...) nu e o bună întrebare ce factori au provocat izbucnirea războiului?
Chestiunea e mai curând de ce factorii care au prezervat atâta timp pacea în Europa n-au reşit
să o mai facă în 1 914?"56• Î n loc să căutăm argumente savante pentru a sprijini dialectica
vinovăţiei germane, nu se poate încerca decantarea evenimentelor în lumina evidenţelor ce
le încojoară?
O a doua teză cu putere de dogmă ce s-a impus în dosarul originilor primului război
mondial este poziţia Serbiei, o poziţie ingrată a unui stat de dimensiuni reduse, nevinovat,
dar prins în angrenajul jocurilor de putere al marilor puteri. Sigur, Serbia nu poate fi, în nici
un caz, făcută respensabilă pentru atentatul de la Sarajevo, dar nevinovăţia ei se opreşte aici.
La începutul secolului XX, Serbia a pozat mereu într-un stat dacă nu agresiv, cel puţin cu
tendinţe de expansiune în dauna vecinilor săi. Dilema sârbă era reprezentată de opţiunea
între un program de acţiune extins, legat de Europa Centrală şi unul localizat pentru zona
Balcanilors7. Ori, după anexarea Bosniei şi Herţegovinei de către Austro-Ungaria, Serbia va
căuta extinderea cu orice preţ, acţiunile sale fiind de cele mai multe ori ofensive.
Î n acest context, monarhia habsburgică a văzut în drama de la Sarajevo un bun prilej
pentru a tranşa într-o manieră definitivă problema sârbă. Fără îndoială că Austro-Ungaria a
căutat prin ultimatumul adresat sârbilor să provoace un conflict între cele două state, fără a
putea prevedea lanţul cauza! ce avea să se declanşeze. Condiţiile erau coapte, întrucât, aşa
cum remarcă şi A.). Taylor, " războiul nu avea opozanţi, ba chiar se simţea în aer un oarecare
entuziasm. Germanii ştiau că el le va readuce hegemonia în Austria; maghiarii, bucuroşi de
dispariţia lui Franz Ferdinand, erau încântaţi să îşi poată atrage ajutorul german în cruciada
lor antislavă; polonezii din Galiţia se bucurau de orice război împotriva Rusiei; croaţii care
scăpaseră uşor de cei câţiva intelectuali sud-slavi dorea cel mai pătimaş un război împotriva
Serbiei "58• Pe de altă parte, dispariţia moştenitorului tronului habsburgic nu era doar un
eveniment încărcat de conotaţii simbolice, ci era o puternică lovitură dată imperiului austriac
ce se cuvenea a fi tratată cu toată seriozitatea şi cu o ripostă pe măsură. Din această raţiune,
austriecii erau, cumva, obligaţi să îşi reafirme statutul de mare putere prin provocarea unui
conflict militar cu Serbia. Dacă vrem să identificăm din punct de vedere tehnic vinovatul
pentru declanşarea primului război mondial, iată-l la îndemână: Imperiul Austro-Ungar.
Trebuie remarcat faptul că Germania a sprijinit Austria în această acţiune, fără ca
asta să însemne că prevedea din acest lucru izbucnirea unui război generalizat. Wilhelm al
II-lea avea să declare că nu şi-a dorit niciodată ce a urmat, dar credem, că dacă ar fi avut cea
mai mică idee asupra a ceea ce avea să se întâmple, orice conducător european ar fi dat
înapoi de la declararea războiului. Şi până în ultima clipă, atitudinea kaizerului pare mai
curând una prudentă. La vestea acceptări de către Serbia aproape în totalitate a
ultimatumului austriac, Wilhelm al II-lea avea să noteze: "Strălucit rezultat pentru un termen
de doar 48 de ore. E mai mult decât se putea aştepta! Un mare succes moral pentru Viena, dar
cu asta dispare orice motiv de război. (..) N-aş fi ordonat nicicând mobilizarea pentru aşa
ceva"59. Mai ciudată, paradoxală într-un sens, este, în viziunea noastră, atitudinea Rusiei de a
56 Citatele sunt preluate din Norman Davies, Europe. A History, Londra, 1997, pp. 895-896 apud Lucian Boia,
Tragedia. . , p. 63.
57 Nicolae Bocşan, Ţările Române şi Balcanii În secolul al XIX-lea şi Începutul secolului XX, Cluj-Napoca, 2002, p. 84.
58 A.j. Taylor, Monarhia Habsburgică 1809-1918. O istorie a Imperiului Austriac şi a Austro-Ungariei, Edit_ Allfa,
Bucureşti, 2000, p. 197.
59 Christian Baechler, Guillame II d'Allemagne, Paris, 2003, p. 386; de altfel istoricul francez, în contrast cu multe alte
scrierii, îl plasează pe împăratul german într-o lumină favorabilă în context cu declanşarea războiului. " Nimic, scrie
acesta, În atitudinea lui Wilhelm a/ II-lea şi În declaraţiile lui nu ne permite să conchidem că ar fi dorit şi pregătit un
război preventiv", Ibidem, p. 381.
.
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ordona mobilizarea generală obligând, în acest fel, Germania să reacţioneze. Rusia pierduse
războiul cu Japonia, trecuse prin tulburări interne majore şi era prea puţin pregătită, aşa
cum s-a şi văzut, pentru un conflict militar de proporţii. Î ntr-un final, pe fondul incoe
renţelor diplomatice, Austro-Ungaria nici nu a mai aşteptat sprijinul oficial german şi, Ia 28
iulie 1914, a declarat război Serbiei pe cont propriu activând, însă, sistemul de alianţe creat
pe poziţii iremediabil antagoniste.
Sumarizând, în lumina celor prezentate, credem că trebuie abandonată, o dată pen
tru totdeauna, teza vinovăţiei exclusiv germană legat de izbucnirea primului război mondial.
Să nu cădem în extrema cealaltă: Germania nu este un actor inocent pe această scenă a rela
ţiilor internaţionale şi a jocurilor de putere şi comportă partea sa de vină pentru escaladarea
conflictului militar, dar nu trebuie să i se pună pe umeri întreaga povară a responsabilităţii.
Aşa cum am încercat să demonstrăm, Germania poate fi acuzată, de Ia înălţimea epocii
contemporane, de multe tare structurale precum expansionismul, naţionalismul, rasismul
sau antisemitismul dar nu într-o măsură mai mare decât celelalte state, chiar de mult ori
fiind în urma acestora 60• Nu se mai poate susţine nici existenţa unui sistem politic anacronic,
în raport cu ce, ne putem întreba, nici dezvoltarea unei economii în sprijinul planurilor
expansioniste. La fel premeditarea războiului, credem, nu rezistă la o analiză obiectivă.
Declanşarea primului război mondial a fost un concurs straniu de împrejurări în care şi-au dat
mâna inconştienţa, încăpăţânarea, lipsa de viziune şi pe alocuri, neînţelegerea consecinţelor.
Î n acest punct ne întâlnim cu Henry Kissinger, care scrie că " Timp de decenii întregi, istoricii
au încercat să decidă cine a fost răspunzător de izbucnirea primei conflagraţii planetare. Şi
totuşi, nici una dintre ţări nu poate fi declarată unica vinovată pentru această nebunească
aruncare cu capul Înainte spre dezastru. Fiecare dintre principalele puteri a avut o contribuţie
din punctul de vedere al miopiei şi iresponsabilităţii, iar modul /ar de a acţiona a respirat o
nonşalanţă ce nu va mai fi posibilă după ce cataclismul pe care I-au provocat se va fi instalat în
memoria colectivă a Europei "61•
Războiul câştigat, pacea pierdută. Sistemul de la Versailles

Î n timpul negocierilor de la Paris, primul ministru italian, Orlando, iritat de mersul
negocierilor ce priveau chestiunile teritoriale în raport cu ţara sa, a părăsit lucrările
Conferinţei, refuzând să mai revină pentru aproape două săptămâni. " E mult mai uşor, ar fi
exclamat în acest context premierul francez Clemenceau, să faci război decât pace "6Z.
Într-adevăr, pentru învingătorii primului război mondial, o dată cu încheierea
conflictului, a apărut spinoasa problemă a condiţiilor în care aveau să aibă loc tratativele de
pace şi a felului în care avea să fie organizată lumea după cea mai catastrofală conflagraţie
militară din istoria umanităţii. E drept că între momentul de debut al războiului şi cel al
conferinţei de pace datele problemei evoluaseră în mod dramatic. Rusia, de pildă, care
începuse războiul în tabăra Antantei, fusese învinsă fără drept de apel de Germania, cu care
încheiase umilitoarea pace de la Brest-Litovsk; în plus, în octombrie 1917 izbucnise
revoluţia bolşevică ce avea să schimbe fundamental regimul politic intern şi să transforme
Rusia într-un actor nefrecventabil de marile puteri. O altă diferenţă o reprezenta intrarea în
război a Statelor Unite ale Americii, intervenţie care, de altfel, avea să se dovedească
6o Aşa cum remarcă şi Paul Kennedy, Privită doar din perspectiva culturii şi retoricii politice din jurul anului 1 900,
"

aceasta era o pretenţie greu de detectat: comparativ cu Germania, antisemitismul rus şi cel austriac erau cel puţin la
fel de puternice, şovinismul francez la fel de pronunţat, sentimentul unicităţii culturale şi al destinului la japonezi la fel
de generalizat Fiecare dintre puterile examinate aici era specială şi, fntr-o epocă a imperialismului, era cum nu se
poate mai doritoare să fşi afirme caracterul special", Paul Kennedy, Ascensiunea şi decăderea .. , p. 204.
61 Henry Kissinger, Diplomaţia, pp. 142-143.
62 justin Ewers, Versailles Revised; Think that the Treaty of Versailles Led ta World War Il? Think again, U.S. News &
World Re port, December 2, 2002, p. 44, apud Louis Chipley Slavicek, The Treaty of Versailles, Chelsea House, New
York, 2010, p. 8.
.
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decisivă. De partea Puterilor Centrale, Austro-Ungaria încetase să mai existe, lăsând Germa
nia singură în faţa responsabilităţii ce se imputa Puterilor Centrale.
A fost cu adevărat sistemul instituit la Versailles menit să producă o pace durabilă pe
baze echitabile sau doar opera unor diletanţi depăşiţi de complexitatea momentului istoric
pe care îl trăiau? Sunt voci care susţin şi una şi alta, iar bunul simţ sau raţiunea istorică ne-ar
cere să alegem calea de mijloc. Numai că lucrurile nu sunt aşa de simple. Sistemul de la
Versailles a fost gândit principial neadecvat, rezultând o formă extrem de viciată a ceea ce
trebuia să reprezinte un factor de prevenire a unor viitoare conflicte. Este valabilă aici aser
ţiunea filosofului lmmanuel Kant, care în 1795, evident într-un alt context, scria că " Nu poate
fi considerat tratat de pace acela care, sub rezerva secretă a materialului, poate deveni un nou
război. Căci în felul acesta arfi un simplu armistiţiu, o amânare a ostilităţii, dar nu o pace... "63.
La fel, scriitorul Oswald Spengler, parafrazând-ul pe celebrul teoretician militar Karl von
Clausewitz, făcea referire la Tratatul de la Versailles drept " continuarea războiului cu alte
mijloace"&4, în timp ce în ziua semnării Tratatului, diplomatul francez Paul Cambon îşi expri
ma îngrijorarea în legătură cu consecinţele acestuia: " lată că pacea este semnată. Ea îmi lasă
impresia unui butoi de pulbere care, la un moment dat, va exploda în toate colţurile lumii"6S.
Negocierile de pace din capitala Franţei aveau să se desfăşoare pe baza celebrului
document " Cele 14 puncte" ale preşedintelui american Woodrow Wilson, lansat încă din
ianuarie 19 18. Documentul este expresia vârstei inocente pe care o comporta diplomaţia
americană în raport cu realităţile europene, niciodată pe deplin înţelese în epocă. Woodrow
Wilson propunea în primul rând suprimarea diplomaţiei secrete specifică europenilor,
libertatea navigaţiei, suprimarea barierelor economice, reducerea armamentelor naţionale,
rezolvarea revendicărilor coloniale sau reglementarea situaţiei Rusiei. De asemenea, se
prevedea autonomia popoarelor din monarhia austro-ungară, principiu care se va
transforma ulterior într-unul al autodeterminării naţionale. Totodată, era prevăzută crearea
unui organism general internaţional, o asociaţie de naţiuni care să poate fi capabilă să
prevină viitoarele contlicte66,
Principiile lansate de State Unite prin intermediul preşedintelui Wilson sunt, fără
îndoială, extrem de generoase la prima vedere şi ireproşabile din punctul de vedere al eticii
internaţionale. Problema este, însă, că ele sunt aproape inaplicabile într-o Europă devastată
de război şi cu un bagaj ideologic atât de încărcat. De pildă, punctul 1 1 prevedea că " relaţiile
dintre statele balcanice vor trebui să fie fixate la sfaturile prieteneşti ale Puterilor şi după
liniile stabilite istoriceşte: credinţă şi naţionalitate ". Balcanii pot fi orice, numai receptori de
sfaturi prieteneşti nu, iar liniile la care face referire documentul erau trasate doar în
imaginaţia diplomaţilor americani. În fapt, ceea ce se dorea o încercare de stabilizare a
continentului european a generat o instabilitate crasă, iar statele nou-create sau extinse prin
aplicarea principiului autodeterminării naţionale au fost, din toate punctele de vedere,
incapabile să gestioneze situaţia cu care s-au trezit peste noapte. Preşedintele Wilson, " ale
cărui opinii erau privite ca fiind acelea al puterii fără de care războiul ar fi fost pierdut, arată
Eric Hobswam, era profund devotat acestui principiu [ al autodeterminării naţionale }, care
era (şi este) mult mai uşor de susţinut de către cei aflaţi departe de realităţile lingvistice şi
etnice ale regiunilor care urmau să fie delimitate drept state naţionale. Încercarea ca atare a
fost un adevărat dezastru, aşa cum se mai poate vedea în Europa anilor '90. Conflictele
naţionale care sfâşie continentul în anii '90 sunt puii Tratatului de la Versailles"67•
Christian conte von Krockow, Germanii in secolul... , p. 134.
Oswald Spengler, Preussentum und Sozialismus (1 919), ed. a 2-a, Munchen, 1921, p. 19 apud Peter Alter, Problema
germană . . , p. 141.
65 F-G Dreyfus, A. jourcin, P. Thibault, P. Milza, Istoria Universală, voi. 3, Evoluţia lumii contemporane, EUEG,
Bucureşti, 2009, p. 360.
66 Alexandru Vianu, Zorin Zamfir, Constantin Buşe, Gheorghe Bădescu, Relaţii internaţionale in acte şi documente,
vo/. 1, 1 91 7-1 939, EDP, Bucureşti, 1974, pp. 1 2-14.
67 Eric Hobsbawm, Secolul extremelor, p. 47.
63

64
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De altfel. aceste principii wilsoniene nu au fost primite de puterile europene cu un
entuziasm deosebit68. Franţa şi Anglia, de exemplu, îşi urmăreau propriile interese
strategice concretizate în mai multe acorduri în timpul războiului care veneau în
contradicţie cu idealismul preşedintelui Wilson. Fricţiunile între puterile învingătoare se vor
accentua pe durata negocierilor de pace; cea mai spectaculoasă consecinţă a acestora
rămâne neratificarea Tratatului de la Versailles de către Senatul american. Statele Unite nu
au făcut parte nici din nou constituita Societatea Naţiunilor, deşi fuseseră promotorii cei mai
înflăcăraţi ai ideii. Ori, apariţia unui organism internaţional cu rol de mediere din care nu
făceau parte SUA, Germania şi Rusia era predestinat eşecului, aşa cum s-a şi întâmplat
Principala problemă a sistemului de la Versailles este însăşi principiul pe care acesta a
fost fondat, cel de pedepsire drastică a Germaniei, declarată la unison vinovată de începerea
războiului. Dacă la 1815, suverani europeni au încercat să refacă harta echilibrului politic cu
Franţa partener, diplomaţii europeni la distanţă de un secol au reuşit doar să antagonizeze
şi să provoace. E drept că Germania îngrijorase foarte mult prin forţa militară incredibilă pe
care o demonstrase. Î n fond, Germania, aproape de una singură, scosese Rusia din război şi a
fost foarte aproape să disloce armatele aliate în 19 18, acestea fiind salvate doar de
intervenţia americană. Franţa, de pildă, nu îşi mai permitea proximitatea unui stat atât de
puternic, ce se putea constitui într-o ameninţare perpetuă la adresa securităţii sale. Dar în
loc să încerce să eludeze această ameninţare printr-o politică prudentă şi, cât de cât
echitabilă, aliaţii nu au reuşit decât să o potenţeze.
Această tactică de pedepsire a Germaniei se baza, aşa cum am precizat, pe faptul că
Germania devenea răspunzătoare de provocarea conflictului mondial şi continuarea lui prin
mijloace neadecvate. Cum Austro-Ungaria se prăbuşise, iar Turcia şi Bulgaria contau prea
puţin, Germaniei a trebuit să i se impună în totalitate vinovăţia de război. Evident, germanii
au respins cu tărie asumarea acestei vini şi au încercat pe toate căile să atenueze din
prevederile considerate prea ofensatoare pentru ei. Cu toate acestea, aliaţii nu au consimţit
să cedeze astfel că în textul Tratatului a fost inserat celebrul articol 231 reprezentând
expresia juridică a vinovăţiei germane şi cauza pentru care avea să se impună o serie de
reparaţii materiale: .,Guvernele aliate şi asociate declară, iar Germania recunoaşte, că
Germania şi aliaţii săi sunt răspunzători, pentru că le-au cauzat, de toate pierderile şi de toate
daunele suferite de guvernele aliate şi asociate, precum şi de naţionalii lor, ca urmare a
războiului ce le-a fost impus prin agresiunea Germaniei şi a aliaţilor săi(..)"69.
De altfel, în faţa protestelor germane, aliaţii au înserat într-o scrisoare explicativă
înmânată reprezentanţilor germani la 16 iunie 1919 raţiunile care au stat la baza alcătuirii
articolului 2 3 1: .,In the view of the Al/ied and Associate Power,s the war which began an
August 1, 1 914 was the greatest crime against humanity and the freedom ofpeoples that any
nation, ca/ling itself civilized, has ever consciously committed. For many years the rulers of
Germany, true ta the Prussian tradition, stove for a position of dominance in Europe. They
were not satisfted with the growing prosperity and influence ta which Germany was entiled,
and which al/ other nations were willing ta accor her, in the society offree and equal peoples.
They required that they should be able ta dictate ta and tyrannize a subservient Europe, as
they dictated and tyrannized over a subservient Germany. ( .) Germany's responsabi/ty,
.

6B Distanţa ideologică dintre gândirea wilsoniană şi cea europeană este relevată, printre altele, de alocuţiunea
..

rostită de Woodrow Wilson la Londra, în 1918 prin care blamează conceptul ,.echilibrului de forţe": Ei [soldaţii
aliaţi] au luptat ca să lichideze o ordine veche şi să instaureze una nouă, iar centrul şi trăsătura definitorie ale acestei
ordini vechi a fost ace/ lucru instabil căruia obişnuiam să îi spunem echilibrul de forţe, un lucru al cărui echilibru era
determinat de cine scotea primul sabia din teacă, un raport stabilit de balanţa nesigură a intereselor concurente...
Oamenii care au luptat fn acest război au fost oameni din ţări libere, hotărdţi să pună capăt acestui lucru o dată
pentru totdeauna "; în fapt, tocmai principiul echilibrului puterilor a fost cel care a asigurat pacea continentală timp
de un secol, v. Henry Kissinger, Diplomaţia, p. 195.
69 Textul tratatului se găseşte la Alexandru Vianu, Zorin Zamfir, Constantin Buşe, Gheorghe Bădescu, Relaţii
internaţionale. . . , pp. 27-32.
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however, is not conjined to having planned and started the war. She is no /ess responsible for
the savage and inhuman manner in which it was conducted. (..) The conduct of Germany is
almost unexampled in human history. The terrible responsability which /ies at her doors can be
seen in the fact that not /ess than seven milion dead fie buried in Europe, while more than
twenty milion others carry upon the the evidence of wounds and sufferings, because Germany
saw jit to gratify her Iust for tyranny by reort to war. That is why Al/ied and Associate Powers
have insisted as a cardinal feature of the treaty that Germany must undertake to make
reparation to the very uttermost of the power; for reparations for wrongs inflicted is of the
essence of justice... The Al/ied and Associate Powers therfore belive that the peace they have
proposed is fundamentally a peace ofjustice. They are no /ess certain that it is a peace of right
fu/fi/ling the terms agreed upon at the time of the armistice'70. Scrisoarea se constituie într
un adevărat rechizitoriu la adresa politicii germane, a atitudinii acesteia în relaţiile
internaţionale sau a modului cum a purtat războiul, concluzia fiind una singură: Germania
este vinovată pentru război şi tot ce derivă din ducerea acestuia şi trebuie să plătească
reparaţii echitabile în acord cu suferinţele îndurate de aliaţi.
Pe aceste baze, au fost formulate ulterior clauzele privitoare la Germania din Tratatul
de Pace de la Versailles, semnat la 28 iunie 1918 între Germania, pe de o parte şi puterile
aliate, pe de cealaltă parte. Aceste clauze pot fi grupate în trei mari secţiuni: teritoriale,
militare şi economice şi erau expresia dorinţei de a reduce Germania Ia un actor de mâna a
doua în concertul european. Din punct de vedere teritorial, Germania pierdea 13% din
suprafaţă, respectiv 1 0% din populaţie, fiind dezmembrată din toate direcţiile. Î n primul
rând, evident, Alsacia şi Lorena reveneau Franţei, fiind un caz unic întrucât nu a mai contat
criteriul lingvistic ci doar dorinţa Franţei de a încorpora aceste regiuni; Belgia primea
Eupen, Malmedy şi teritoriul Moresnet, iar Luxemburg ieşea din uniunea vamală germană.
La est, Germania recunoştea statul polonez, căruia era nevoită să îi cedeze o fâşie însemnată
din Prusia Orientală, aşa-numitul Coridor polonez, precum şi Posnania şi Prusia Occidentală,
în timp ce Danzig devenea oraş liber sub juridiscţia Societăţii Naţiunilor. Î n nord, Danemarca
primea Schleswigul de nord în urma unui referendum, în timp ce la sud Germania
recunoştea independenţa Cehoslovaciei, căreia îi ceda o parte din Silezia superioară. Oraşul
Memel a revenit Lituaniei, care s-a grăbit să îl ocupe înainte de clarficarea situaţiei acestuia.
Î n plus, Germania, în contul datoriilor de război contra Franţei, urma să îi cedeze acesteia
"
" proprietatea integrală şi absolută asupra regiunii Saar, bazin carbonifier important; după
15 ani urma să aibă loc un referendum prin care populaţia să decidă sub ce suveranitate va
fi pusă. Bineînţeles, Germania pierdea toate drepturile şi titlurile asupra posesiunilor sale
coloniale ce urmau a fi împărţite între Anglia, Franţa, Japonia, Belgia şi Portugalia.
Paradoxal însă, principiile generoase pe care le menţionam asupra autodeterminării
naţionale şi a libertăţii popoarelor de a îşi decide soarta erau valabile pentru toată lu
mea ... mai puţin pentru Germania. Ne referim în primul rând la articolul 80, care obliga Ger
mania să recunoască independenţa Austriei, celor două state fiindu-le interzisă alipirea, în
pofida faptului că, după primul război mondial, exista o puternică dorintă de unire între cele
două state. Î n plus, Germaniei îi era interzisă şi alipirea regiunii sud�te din Cehoslovacia,
care încorpora aproximativ 3 milioane de germani. Evident, că dacă ar fi avut loc aceste
alipiri, Germania ar fi câştigat mai mult decât fusese nevoită să cedeze, dar ar fi avut toată
legitimitatea să o facă, bazându-se pe principiile invocate chiar de aliaţi. " Cu atât mai rău
pentru principii, scrie Lucian Boia, ele nu se aplicau şi germanilor!'71. Dimpotrivă, au existat
voci care invocă indulgenţa Tratatului care permitea încă existenţa unei Germanii puternice.
Aceştia ar fi trebuit, aşadar, să fie mulţumiţi, că au scăpat de dezmembrarea totală, aşa cum
şi-au dorit francezii la un moment dat şi cum se va întâmpla după al doilea război mondial.
70 Replay of the Al/ied and Associate Powers to the observations ofthe German delegations an the conditions ofpeace,
în Source Records ofthe Great War, Voi. VII, ed. Charles F. Horne, National Alumni, 1923.
7 1 Lucian Boia, Tragedia.. , p. 95.
.
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Din punct de vedere militar, clauzele referitoare la aceasta nu erau mai puţin dure.
Speriate, aşa cum am văzut, de potenţialul militar german din primul război mondial, marile
puteri au încercat să facă tot posibilul pentru a îl eluda. Prin articolele 159-2 13, Germania
era practic dezarmată şi înceta să mai existe ca putere militară. Efectivul armatei germane
era limitat la 100 000 de oameni, inclusiv ofiţeri (şapte divizii de infanterie şi trei divizii de
cavalerie), Marele Stat major german era desfiinţat iar serviciul militar obligatoriu interzis.
Flota de război germană nu putea încorpora mai mult de 36 de vase (6 cuirasate, 6
crucişătoare uşoare, 12 distrugătoare, 12 torpilatoare), dar construcţia sau deţinerea de
submarine era interzisă. De asemenea, forţele militare germane nu aveau dreptul la nici un
fel de aviaţie militară sau marină. În plus, la graniţa cu Franţa, în zona renană, Germaniei îi
era oprită construcţia de fortăreţe sau staţionarea oricăror trupe militare în scopul
asigurării unei zone de siguranţă pentru Franţa.
În materie de reparaţii economice, de asemenea Germaniei i-au fost impuse o serie de
clauze discriminatorii. De pildă, pentru prima dată în practica juridică internaţională,
Germania urma să plătească pensii sau diverse plăţi compensatorii pentru victimele de
război şi familiile acestora72. Apogeul a fost reprezentat de suma stabilită drept reparaţii
către puterile aliate, o sumă absolut uriaşă şi absurdă, în acelaşi timp, în cuantum de 132
miliarde mărci-aur, valoare actualizată la sfârşitul secolului XX, de 323 miliarde dolari, sumă
ce urma să fie plătită în urma unui plan de eşalonare până în 1988. Netemeinicia acestei
cifre este cel mai bine ilustrată de adoptarea planului Dawes în 1924, prin care suma s-a
redus până la cifra de 23 miliarde mărci-aur, ceea ce ilustrează o uriaşă discrepanţă între
cele două momente73,
Printre puţinele minţi !ucide ale Europei care au atras atenţia asupra consecinţelor
catastrofale ale Tratatului de la Versailles, s-a aflat economistul britanic John Maynard
Keynes, al cărui studiu, Consecinţele economice ale păcii, se pare că a stat la baza deciziei de
neratificare a Tratatului de către Senatul american. Keynes atrage atenţia asupra slăbiciunii
economice germane, care va antrena în vâltoare şi celelalte economii europene. Ca membru
al delegaţiei britanice la negocierile de pace de la Paris, Keynes a înţeles mai bine ca mulţi
dintre contemporanii săi caracterul clauzelor impuse Germaniei, în acest sens vorbind
despre o ,.pace cartagineză" . ,.lf the European Civil War, scrie economistul britanic, is to end
with France and ltaly abusing their momentary victorious power to destroy Germany and
Austria-Hungary now prostrate, they invite their own destruction also, being so deeply and
inextricably intertwined with their victims by hidden psychic and economic bonds"74• De altfel,
Keynes a demonstrat o uluitoare acurateţe atunci când a prezis reizbucnirea războiului în
20 de ani. Nu era singurul, de vreme ce şi mareşalul Foch spunea că ,.Asta nu e pace. E un
armistiţiu pe 20 de ani ". Ulterior, multe alte personalităţi de stat, şi nu numai, vor recunoaşte
falimentul sistemului de la Versailles.
De altfel, toate aceste luări de poziţii vor duce în perioada interbelică la o încercare de
reevaluare a vinovăţiei germane şi, în consecinţă, a justeţei Tratatului de la Versailles. Cel
puţin în Marea Britanie anilor '20 .,dorinţa de a pune În aplicare măsurile punitive dictate

Constantin Vlad, Diplomaţia secolului... , p. 57.
Problema reparaţiilor constituie în viziunea lui A.J. Taylor cea mai importantă consecinţă a Tratatului de la
Versailles în imaginarul german şi un factor declanşator al celui de-al doilea război mondial: ,.Printr-o simplificare
facilă, reparaţiile au devenit cauza unică a sărăciei germane. Oamenii de afaceri În dificultate, profesorul prost plătit,
muncitorul şomer, toţi au aruncat vina pentru necazurile lor pe reparaţii. Strigătul unui copil flămând era un strigăt
Împotriva reparaţiilor. Bătrânii alunecau spre morminte din cauza reparaţiilor. Marea inflaţie din 1 923 a fost
atribuită reparaţiilor, la fel şi marea criză din 1 929. aceste idei nu erau susţinute doar de germanul obişnuit. Ele erau
susţinute la fel de puternic de cei mai distinşi experţi financiari şi politici. Campania Împotriva tratatului Înrobitor nici
n-avea nevoie prea mare de agitatori extremişti. Orice umbră de dificultate economică îi făcea pe germani să agite
cătuşele Versailles-ului. ", în A.j. Taylor, Originile celui de al doilea război.. . , p. 48.
74 john Maynard Keynes, The Economic Consequences ofthe Peace, New York, 1920, p, 2.
n

n

http://www.cimec.ro / http://www.muzeubt.ro

Bogdan Caranntof, Feţele lui Ianus. Germania şi cele doud rdzboale mondiale

251

împotriva Germaniei în Tratat a început să se c/atine"75• A fost însă prea târziu şi insuficient.
Drumul spre un nou conflict european pleacă, fără îndoială, din acest sistem care îşi
propusese atât de multe şi a realizat atât de puţin76. Dacă principala ţintă a puterilor aliate
era să împiedice izbucnirea unui nou conflict atunci eşecul a fost unul de mari proporţii dar,
mai ales, ireversibil. Dacă " lumea de dinainte de Primul Război Mondial ar fi putut să evite
această conflagraţie, e greu de imaginat cum ar fi putut lumea de după Primul Război să-I mai
evite pe cel de-al doilea"77. Sau, aşa cum sintetiza delegatul britanic, Harold Nicolson, "Am
venit la Paris încrezători că noua ordine era pe punctul de a fi întemeiată; am plecat convinşi
că acea nouă ordine nu a făcut decât să o tulbure pe cea veche"78.
Germania şi al doilea război mondial

Cu puţin înainte de sfârşitul celui de-al doilea război mondial, în mai 1945, un asis
tent al generalului american Mark Clark îi explica acestuia că Aliaţii trebuie să îşi însuşească
învăţămintele Tratatului din 1919 şi să nu mai impună o " pace cartagineză " Germaniei în
frânte. Ştii, ar fi răspuns generalul Clark, nu se mai aude nimic de cartaginezi în zilele
"
noastre"79•
De germani s-a mai auzit şi încă se mai aude cu destulă putere şi în zilele noastre.
Chiar şi după înfrângerea totală din cea de-a doua conflagraţie militară a secolului XX,
Germania, dezarmată, umilită şi divizată, a reuşit să se integreze, în sfârşit printr-o manieră
neconflictuală, familiei europene şi organismelor internaţionale contemporane. Deşi, în
1990, reunificarea germană a produs câteva temeri în rândul cancelariilor europene şi nu
numai, aceasta s-a dovedit a fi de bun augur, mai ales pentru că, din punct de vedere
simbolic, a reprezentat o ruptură radicală cu trecutul apropiat şi nu uşor de suportat al
germanilor. Dacă însă din punct de vedere politic, statul german este pe deplin reabilitat,
memoria colectivă rămâne impregnată de teza rolului nefast şi ofensei împotriva umanităţii
pe care Germania le-a practicat prin declanşarea celui de-al doilea război mondial.
Dosarul vinovăţiei germane pentru izbucnirea celui de-al doilea război mondial
comportă, evident, o încărcătură mult mai pregnantă în raport cu cel din primul război
mondial. Pentru acesta din urmă, aşa cum am încercat să demonstrăm, nu se mai poate
susţine teza responsabilităţii exclusiv germane şi aproape nici un istoric serios nu o mai
poate face; dar dacă la 1914 se poate distribui această responsabilitate aproape matematic
între marile puteri din epocă, totul încadrabil într-un context nefericit, pentru cel de-al
doilea război nu se poate nega o responsabilitate sporită a Germaniei în acutizarea
tensiunilor ce ţin de relaţiile internaţionale. Este motivul pentru care originile celui de al
doilea război mondial nu au mai fost cercetate în profunzime şi, eventual, nuanţate. Aşa cum
remarcă şi Eric Hobswam, " originile celui de-al doilea război mondial au produs o cantitate
incomparabil mai mică de literatură istorică de specialitate decât cauzele primului război
mondial, din motive lesne de înţeles. Cu foarte rare excepţii, nici un istoric serios nu s-a îndoit
vreodată de faptul că Germania, japonia şi, cu oarecare ezitări, Italia fuseseră agresorii.
Statele târâte în război împotriva acestor trei, indiferent dacă fuseseră capitaliste sau
socialiste, nu doriseră război şi cele mai multe dintre ele au făcut tot ce au putut să îl evite. În
termenii cei mai simpli, răspunsul /a întrebarea cine sau ce a provocat cel de-al doilea război
Henry Kissinger. Diplomaţia, p. 212.
Sistemul de la Versailles, de altfel, nu a nemulţumit numai Germania, ci, mai mult sau mai puţin, aproape pe toate
delegaţiile prezente la Paris, aşa cum remarcă şi Duroselle: De la Început, s-a putut observa că tratatele de pace nu
răspundeau decât imperfect nevoilor profunde, adesea contradictorii ale popoarelor şi guvernelor. ", în jean-Baptiste
D u rosel le lstoria relaţiilor internaţionale, vo/.1, 1 91 9- 1 947, 2006, p. 9.
77 Lucian Boia, Tragedia... , p. 101.
78 Harold Nicolson, Peacemaking 1 9 1 9, Londra, 1933, p 187.
79 Andrew Roberts, .lntroduction ", în Sara Moore, How Hitler carne to power, AuthorHouse, Bloomington, Indiana,
2 0 1 0, p. XI.
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mondial se poate da în două cuvinte: AdolfHitler"so.
Î ntr-adevăr, în majoritate scrierilor istorice care au tratat subiectul celui de-al doilea
război mondial, a existat întotdeauna o conexiune directă, dacă nu un semn de egalitate
între regimul nazist personificat de Hitler şi agresiunea războinică împotriva ordinii
internaţionale, care ar fi însoţit în permanenţă acest regim. Odată identificat nazismul ca
sursa răului, orice acţiune pe care acesta a proferat-o, justificată sau nu, legitimă sau mai
puţin legitimă, a fost etichetată instantaneu drept provocare, agresiune, comportament
criminal şi aşa mai departe. De fapt, toată analiza istorică a contextului celui de-al doilea
război mondial este viciată de acestă procedură care enunţă premisa (regimul nazist este
criminal) şi impune încadrarea oricărei concluzii în această paradigmă.
Această atitudine este până la un punct paradoxală. Nu pentru că regimul nazist nu ar
fi fost unul evident dictatorial şi criminal ci, în primul rând pentru că, în perioada interbelică
pre-nazistă imaginarul european şi american fusese marcat de pericolul comunismului.
Regimul comunist se insinuase la putere în Rusia încă din octombrie 1917 şi, după o
perioadă de inerente dificultăţi, reuşise o relativă stabilizare care îi oferea fundamentul
declanşării cruciadei globale, ce urmărea instaurarea de regimuri comuniste în restul lumii
libere. Pe de altă parte, exprimarea internă a comunismului este fără precedent în istoria
umanităţii. Rusia perioadei interbelice este o ţară în care poporul s-a aflat sub asediu)
permanent al regimului conducător comunist, bilanţul fiind unul uluitor: în jur de 20 de
milioane de oameni morţi prin exterminare, departare, înfometare şi multe alte metodeBt, în
contextul unui regim de teroare şi supraveghere extrem de nociv.
Dar, aşa cum precizam încă din introducere, alăturarea prin comparaţie a două
regimuri dictatoriale poate însemna relativizarea crimelor produse de unul dintre ele în
raport cu celălalt, ceea ce nu este de dorit, deşi unii autori o facB2• Ceea ce încercăm să
înţelegem este de ce, în lumina agresiunii naziste asupra Uniunii Sovietice, aceasta a devenit
brusc un simbol al pacifismului în viziunea Aliaţilor care s-au grăbit să îi treacă cu vederea
agresiunile nu mai puţin importante. Un raport al American Council an Soviet Relations,
apărut în Statele Unite în 1941, menţiona că "as long as the Soviet Un ion was a bie ta mantian
its neutrality, to keep an developing in peace and plenty its new socialist sociaty, there
remained an immense and powerful country, streghing far over both Europe and Asia, that
stood outside this terrible war as a beacon of light and hope for the stricken nations of the
world. (. .) For us in America the issue is clear. We cannot aford ta see Hitler's brutalitarians
conquer the U.S.S.R. When a great nation of almost 200 mii/ion people enters a great war,
naturally the situation changes ta a great extent. And when this nation happens ta be the
Soviet Un ion, with its record of progress and its ideals of peace and democracy, the situation
.

oo

Eric Hobsbawm, Secolul extremelor, p. 52.

01 Robert Laffont (ed.), Cartea neagră a comunismului, EH, Bucureşti; pentru o contribuţie mai recentă v. David

Priestland, Steagul roşu. O istorie a comunismului, Edit. Litera, Bucureşti, 2012, passim.
Câteva dintre ele sunt sintetizate la Ernst Nolte. Astfel. ,.Louis Fischer, fost comunist şi bun cunoscător al situaţiei
din Uniunea Sovietică, scrie că epurările ordonate de Stalin ar avea un singur rival În istorie, şi anume camerele de
gazare ale lui Hitler; istoricii sovietici, recent emigraţi, Mihail Heller şi Alexander Nekrich caracterizează sistemul
stalinist drept cel mai antiuman sistem care s-a aflat vreodată În lume, pentru Mi/ovan Djilas n·a existat niciodată un
despot mai brutal şi mai cinic decât Stalin, iar Nikolai Tolstoi face cea mai importantă afirmaţie atunci când scrie că,
În comparaţie cu Stalin, Hitler a fost aproape un legalist convins. La rândul său, Leonard Schapiro realizează o
comparaţie Între Lenin şi Hitler, prin teza conform căreia obsesia puterii a fost singurul element durabil În gândirea
lui Lenin, ceea ce explică voinţa sa de a nu Încheia niciodată compromisuri. Adam Ulam, dimpotrivă fşi limitează teza
Ia o perioadă relativ scurtă şi afirmă că regimul lui Stalin din anii 1 936-1 939 a fost fără Îndoială cel mai tiranic din
lume", Ernst Nolte, Războiul civil european, 1 9 1 7-1 945. Naţional-socialism şi bolşevism, Edit. Runa, Bucureşti, 2005;
de asemenea Stephane Courtois, unul din autorii Cărţii negre a comunismului, este de părere că nazismul şi
comunismul sunt foarte asemănătoare în totalitarismul lor. De pildă lagărele de concentrare naziste au fost copiate
după modelul sovietic, genocidurile practicate de ambele state diferă doar prin modelul pe care se bazau, rasă,
respectiv clasă socială. Foametea indusă deliberat de Stalin în Ucraina este echivalentă cu Înfometarea copiilor
"
evrei din Varşovia ca urmare a foametei provocate de regimul nazist ".
02

http://www.cimec.ro / http://www.muzeubt.ro

Bogdan Caranfllof, Feţele lut /anus. Germania şi cele două războaie mondiale

253

changes to an even greater extent"B3. De la a recunoaşte evidenţa regimului dictatorial
hitlerist cu tot ce incumbă aceasta până la a vorbi despre idealurile de pace şi democraţie ale
Uniunii Sovietice e o distanţă pe care cercetarea istorică obiectivă nu o poate parcurge
având conştiinţa împăcată.
Fără îndoială, anterioritatea modelului sovietic în materie de exterminare, crime îm
potriva umanităţii şi expansiuni teritoriale nejustificate nu scuză în nici un fel crimele prac
ticate de regimul nazist - în fond nici un regim din lume nu putea fi obligat să îşi însuşească
aceste metode - ci doar întregesc un tablou general. Tabloul care recompune epoca războiu
lui nu este expresia unei dihotomii alb-negru ci este un tablou unicromatic, respectiv negru.
Tot aici, se situează, alături de politica distrugătoare a celui de-al treilea Reich german şi
partea de vină care revine Aliaţilor. Aşa cum arată şi Lucian Boia, " vinovăţia germană a
acoperit aproape în întregime partea de vinovăţie a celorlalţi ", în timp ce " reechilibrarea se
petrece încet, cu prudenţă şi cu destulă ipocrizie. Printre altele, se exprimă temerea că punerea
în evidenţă a crimelor săvârşite de alţii sau compansiunea arătată pentru victimele din partea
germană ar avea ca obiectiv sau ca rezultate relativizarea crimelor nazismului, aşezarea lor
pe acelaşi plan cu numeroase fărădelegi comise de-a lungul istoriei. Istoricul nu mai poate
accepta să fie prizonierul unei asemenea dialectici"B4. Naziştii au înfăptuit crime de război
peste care uitarea nu trebuie să se aşterne niciodată, atât în rândul militarilor cât şi al
populaţiei civile şi, mai ales, sunt responsabili de unicitatea genocidului reprezentat de
Holocaustul evreiesc. Asta nu înseamnă că se pot trece cu vederea celelate fapte ce revin
Aliaţilor, pornind de Ia măcelul polonezilor din pădurea Katynas, bombardarea oraşelor,
printre care numai cel de la Dresda a produs 40.000 de victime, tratamentul prizonierilor de
răboi sau utilizarea bombelor atomice, de asemenea, împotriva populaţiei civile.
Cel puţin ororile practicate de regimul nazist şi-au primit, palidă consolare e drept,
pedeapsa meritată. Sistemul a fost învins, s-a prăbuşit, liderii nazişti fie s-au sinucis, printre
care şi Hitler, fie au fost executaţi, fie au suportat rigorile tribunalului internaţional de la
Nurnberg. Şi poporul german s-a transformat, fără voie, în victimă colaterală. Pierderilor
militare li s-au adăugat imensele pierderi în rândul populaţiei civile; o dată cu intrarea
sovieticilor în Germania lucrurile au degenerat, dacă ar fi să ne gândim numai la violul în
masă îndurat de aproximativ 1.400.000 de femei germane şi la jaful organizat de armata
sovietică. În plus a avut loc un proces de expulzare a germanilor care trăiau în teritorii ce
ieşeau de sub suveranitate germană, aproximativ 11 milioane de germaniB6, constituind " cea
mai amplă purificare etnică pe care a cunoscut-o Europa''87. Crimele Aliaţilor nu au mai fost
judecate, în fond cine ar mai fi putut-o face? Nici crimele comunismului, contemporane şi
ulterioare nu au mai făcut obiectul vreunui proces. Aşa cum preciza Vladimir Bukowski, pe
marginea unor discuţii legate de comunism, "spre deosebire de situaţia de după cel de al
doilea război mondial (când victoria Occidentului asupra Germaniei naziste a fost deplină,
nazismul a fost distrus şi sistemul a fost dezmembrat, iar liderii nazişti judecaţi), la sfârşitul
Războiului Rece nimic nu a fost distrus în regimul comunist. N-a existat o victorie completă
asupra comunismului, sistemul nu a fost dezmembrat, liderii nu au fotjudecaţi, iar arhivele au
rămas secrete''88. În pofida acestor lucruri, " în istoria universală modernă nu există alt
fenomen care să fi fost condamnat din atât de multe părţi, atât de îndelung şi de intens precum
83 Corliss Lamont, Soviet Russia versus Nazi Germany. A study in contrasts, The American Council on Soviet Relations,

New York, 1941, pp. 3-4.
Lucian Boia, Tragedia... , p. 127.
85 Acest eveniment fiind un alt exemplu de distorsiune istorică, încât a fost atribuit foarte mult timp germanilor,
deşi fusese planificat şi executat de sovietici.
86 În viziunea premierului britanic Winston Churchill, expulzarea reprezenta .,in măsura în care ne putem da seama,
măsura cea mai durabilă şi satisfăctoare. ", în Anton Joachimsthaler, Sfârşitul lui Hitler, EL, Bucureşti, p. 378.
87 Lucian Boia, Tragedia. .. , p. 132.
88 Cuvântul lui Vladimir B ukovski în cadrul dezbaterii despre "Cartea neagră a comunismului", la Şcoala de Vară (8
iulie 2002).
o<

http://www.cimec.ro / http://www.muzeubt.ro

254

AMS, XI, ZOlZ, SECŢIUNEA a IV-a: ISTORIE CONTEMPORANĂ

naţional-socialismul german şi Al Treilea Reich "B9.
Raţiunea pentru care am introdus în discuţie aceste considerente rezidă în dorinţa de
a înţelege unanimitatea vocilor care condamnă Germania hitleristă de agresiune împotriva
păcii prin declanşarea celui de al doilea război mondial. Î n fond, tot ceea ce ţine de
desfăşurarea războiului, incluzând aspectul criminal al acestuia, nu au legătură directă cu
originea războiului şi contextul în care acesta a putut fi posibil. Numai că firul logic al
cauzalităţii s-a desprins din caracterul războiului purtat de Germania. După Auswitchz, cine
mai putea nega responsabilitatea germană chiar şi legat de izbucnirea războiului? Înfrân
gerea Germaniei cu toate consecinţele menţionate nu era de ajuns; aceasta trebuia să preia
şi povara morală a declanşării conflictului. Cercetarea mai atentă a cauzelor care au provo
cat conflagraţia mondială nu înseamnă a scuza sau justifica în vreun fel nici regimul nazist,
nici pe Adolf Hitler, ci, aşa cum preciza A.J. Taylor, reprezintă un mod de a ne satisface
curiozitatea istorică90. Î ntotdeauna, în cercetarea istorică, explicaţiile unilaterale şi unanime,
nu sunt sau nu ar trebui să fie de bun augur. Î n fond, sunt chestiuni mai lipsite de importanţă
în jurul cărora se duc controverse academice de decenii fără a se întrezări vreun compromis.
Cu atât mai mult, credem, e de actualitate o abordare şi dintr-un alt unghi a originilor celui
de-al doilea război mondial, aşa cum s-a mai făcut deja, dar încă insuficient.
Experimentul democratic a eşuat în Germania interbelică. Republica de la Weimar,
oraşul lui Goethe şi Schiller, clădită pe ruinele eşecului din primul război mondial, a fost
doar un interludiu efemer. Sfârşitul conflictului a produs în cadrul societăţii germane doar
confuzie şi dezamăgire. Populaţia germană suportase privaţiunile războiului pentru că li se
spusese că îl vor câştiga. În plus, armistiţiu! din noiembrie 1918 găsise armata germană în afara
teritoriului naţional, acest lucru dând naşterii legendei .,cuţitului înfipt în spate" , potrivit
căreia invincibila armata germană a fost dusă la înfrângere prin trădare. Altfel. toţi soldaţii
germani demobilizaţi vor fi siliţi să se întoarcă şi să se integreze într-o societate alienată.
Germania trebuia purificată prin edificarea unei noi ordini politice care să reprezinte
o ruptură radicală cu trecutul apropiat. Evenimentele succesive au venit să sprijine această
teză: sub auspiciile revoluţiei interne şi a pericolului comunist ce plana asupra Germaniei,
împăratul Wilhelm al Il-lea este silit să abdice lăsând, în acest fel, drumul deschis pentru
proclamarea republicii germane. Sistemul constituţional de la Weimar91 a statuat suverani
tatea poporului, ce o înlocuia pe cea a vechilor principi şi separaţia puterilor în stat, legislati
vului revenindu-i rolul firesc într-o democraţie parlamentară. Cu toate acestea, slăbiciunile
unui sistem încropit în aceste condiţii se vor releva în perioada următoare. Î n fapt, dacă ex
ceptăm primii patru ani de după război ca şi anii crizei economice, experimentul democratic
a durat în Germania numai şase ani (1923-1929), ce corespund cu activitatea diplomatică
remarcabilă a lui Gustav Stresemann, ministru de Externe şi, ulterior, cancelar al Germaniei.
Din punctul de vedere al relaţiilor internaţionale, perioada interbelică se caracteri
zează prin acute crize diplomatice şi dese permutări de poziţie din partea marilor puteri
într-un context, de asemenea, instabil, marcat profund de marea criză economică din 19291933. Deşi Europa începuse să piardă primatul mondial în faţa ascensiunii Statelor Unite ale
Americii, bătrânul continent rămâne focarul problemelor de ordin diplomatic. Evident,
.,problema germană " continuă să preocupe celelalte state; acestea realizau că este doar o
chestiune de timp până Germania îşi va reveni şi va încerca să revendice, din nou, o poziţie
Ernst Nolte, Războiul civil european... , p. 19.
Confruntat cu această dilemă legat de lucrarea sa, Taylor scria: "Îmi pare rău că îi dezamăgesc pe germanii care s
au autosugestionat şi şi-au imaginat că această carte a mea 1-a justificat cumva pe Hitler. În orice caz, n-am nici un pic
de simpatie pentru germanii care s-au plâns că lucrarea mea a fost bine primită, În mod greşit sau nu, de foştii
simpatizanţi ai lui Hitler. Mi se pare un argument prea lipsit de eleganţă pentru a fi folosit Împotriva unei opere de
istorie. Un istoric nu trebuie să aibă ezitări, chiar şi În cazul În care cartea sa furnizează ajutor şi susţinere inamicilor
Reginei sau chiar duşmanilor comuni ai umanităţii. ", A.j. Taylor, Originile celui de al doilea război..., p. 6.
ot Pentru această problematică sunt utile Martin Kitchen, A History of Modern Germany 1800-2000, Blackwell
Publishing Ltd, 2006 şi Lionel Kochan, The Struggle for Germany 1 914-1 945, EUP, 1963, passim.
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superioară în concertul global. De data aceasta, situaţia arăta într-un mod cu totul diferit
faţă de perioada anterioară primului război mondial: două din marile puteri, Germania şi
Rusia, pierduseră războiul şi calitatea de imperiu, chiar şi Franţa se află în scădere evidentă
de viteză în raport cu aspiraţiile sale. Singurele puteri cu adevărat globale rămân Statele
Unite şi Marea Britanie, unica putere mondială rămasă în Europa. Î n acest context, Germania
părea să fie problema Europei. Statele Unite şi Japonia nu se puteau simţi ameninţate de un
stat fără flotă şi colonii. Cum şi Marea Britanie a schimbat, în perioada interbelică, abordarea
faţă de Germania92, Franţa este singura care va încerca cu obstinaţie să prevină creşterea
germană, fie prin clamarea respectării cu stricteţe a Tratatului de la Versaillles, fie prin
politica de alianţă cu statele europene de rangul al doilea.
Adversitatea franca-germană a fost întreţinută în peioada interbelică de spinoasa
problemă a reparaţiilor. Deşi într-o primă fază Marea Britanie a susţinut Franţa în această
problemă, Lloyd George promiţând lui Briand sprijinul "pentru a lua Germania de gât"93,
ulterior britanicii şi-au nuanţat poziţia. Este drept că situaţia Angliei diferea mult de cea a
Franţei. Anglia nu mai era, ca în perioada premergătoare conflictului, ameninţată în mod
direct de Germania şi înţelegea, aşa cum am precizat, să încerce asigurarea unui sistem de
echilibru, nu o înlocuire a hegemoniei germane cu una franceză. Prioritatea engleză era nu
sufocarea din punct de vedere economic a Germaniei, ci refacerea economiei europene, care
ar fi contribuit în mod decisiv la revigorarea propriei industrii de export. De aici şi reticenţa
Angliei în a oferi Franţei un tratat ferm de alianţă care să cuprindă clauze militare ferme.
" Pentru noi, reiese dintr-un mesaj al cabinetului englez, Germania este cea mai importantă
ţară din Europa nu doar din perspectiva schimburilor comerciale pe care le avem cu ea, ci
fiindcă este cheia situaţiei din Rusia. Ajutând Germania e posibil ca, în condiţiile existente, să
ne expunem acuzaţiei că părăsim Franţa; dar dacă Franţa ar fi aliatul nostru, asemenea
acuzaţii nu şi-ar mai avea rostul. "94
Î n aceste condiţii, la iniţiativa Marii Britanii, secondată de Franţa a avut loc o nouă
Conferinţă între marile puteri, Conferinţa de la Genova (10 aprilie-19 mai 1922), la care au
fost invitate şi Germania şi Uniunea Sovietică, dar la care, în cele din urmă, Statele Unite au
refuzat să participe. Aceasta a fost şi cauza pentru care, cel puţin pe componenta economică,
Conferinţa a fost un eşec. Până la urmă, chiar Franţa s-a temut de introducerea pe ordinea
de zi a problemei reparaţiilor întrucât intuia că vor fi făcute presiuni pentru diminuarea
acestora. În schimb, statele aliate au încercat să obţină de la delegaţia sovietică
recunoaşterea datoriilor statului rus către guvernele aliate. Pe de altă parte, Conferinţa s-a
dovedit un excelent prilej pentru o apropiere germana-sovietică.
În mod surprinzător această apropiere s-a făcut în ciuda faptului că se încerca
asmuţirea celor două state unul contra altuia: Uniunea Sovietică era încurajată să pretindă
plata reparaţiilor de către germani, în timp ce aceştia erau invitaţi la exploatarea Rusiei.
Î mpotriva acestor considerente, delegaţii celor două state au avut o serie de intrevederi
secrete concretizate prin Tratatul de la Rapallo, la 1 6 aprilie 1 922. Acest tratat marca
sfârşitul izolării Uniunii Sovietice şi Germaniei atât din punct de vedere diplomatic cât şi din
punct de vedere economic, prin aplicarea cauzei naţiunii cele mai favorizate. Cele două state
conveneau la restabilirea relaţiilor diplomatice şi consulare şi la renunţarea reciprocă
asupra reparaţiilor de război95. Î n plus, s-au negociat aspecte cu caracter militar: Rusia urma
92 În sensul de revenire la un sistem de echilibru a puterilor cu Germania drept contrapondere a Franţei. Este ceea
ce exprima şi ambasadorul Angliei la Berlin, vicontele d'Abernon în 1923: ,,Atâta vreme cât Germania este un intreg
coerent, există cât de cât un echilibru fn Europa. ", F.L. Carsten, Britain and the Weimer Republic, Schocken Books,
New York, 1984, p. 128.
93 G. Dreyfus, A. ]ourcin, P. Thibault, P. Milza, Istoria Universală . , p. 366.
94 Henry Kissinger, Diplomaţia, p. 2 19. Ceva mai târziu şi Winston Churchill proclama necesitatea unei alianţe cu
Franţa numai în condiţiile în care aceasta " îşi modifică atitudinea faţă de Germania şi acceptă cu loialitate o politică
engleză de ajutor şi prietenie faţă de Germania ".
95 ]ean-Baptiste Durosel l e /storia relaţiilor internaţionale.. , pp. 52-53.
. .
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să primească sprijin tehnic pentru producerea de armament, în timp ce germanii urmau să
efectueze o serie de manevre militare pe teritoriul rus, precum şi crearea de tabere de
antrenament pentru tancuri, aviaţie şi folosirea gazului de luptă. Prin urmare, ..nimeni nu se
va mira cu adevărat atunci când va întâlni tancurile germane făcând manevre pe malul râu lui
Kama sau avioane survolând Lipeţku/''96.
Nu trebuie acordate dimensiuni extraordinare acestui tratat deşi, el prefigurează, în
parte, politica de alianţe a Germaniei, iar Germania a fost primul stat occidental care semna
o alianţă cu Uniunea Sovietică. A fost o apropiere relativ forţată de situaţia externă, în care
se găseau cele două state şi care trebuia să primească o ripostă imediată97. O asemenea
alianţă, arată Kissinger, putea fi împiedicată doar dacă Anglia sau Franţa ar fi fost dispuse la
un acord cu oricare dintre cele două state, ceea ce, bineînţeles, democraţiile occidentale nu
erau pregătite să facă. Rapallo .,a tras un semnal de alarmă În privinţa faptului că era uşor
pentru Rusia şi Germania să fie prietene În termeni negativi, În timp ce Aliaţii ar fi trebuit să
plătească un preţ enorm pentru prietenia oricăreia dintre ele. Însă a fost o atenţionare care s
a verificat Într-un viitor relativ îndepărtat''9a.
O escaladare în relaţiile franca-germane va avea loc în anul 1923, tot în contextul în
care Franţa considera că Germania se sustrage de la obligaţia de achitare a reparaţiilor. Î n
pofida opoziţiei britanice, la 1 1 ianuarie 1923, francezii şi belgienii au trimis 600.000 de
soldaţi care să ocupe bogatul bazin carbonifier al Ruhrului. Replica germană a fost
concretizată prin retragerea ambasadorilor de la Paris şi Bruxelles, ca şi prin declanşarea
rezistenţei pasive, în sensul unui boicot total al muncitorilor care au fost plătiţi de guvernul
german pe perioada întreruperii lucrului99• Retrospectiv, iniţiativa franceză s-a dovedit a fi o
mişcare tactică greşită. Ea a demonstrat, într-adevăr, germanilor disponibilitatea franceză
de a îşi pune în practică ameninţările, dar a produs o nouă breşă în legăturile cu anglo
americanii. Până la urmă chiar Poincare, la numai opt zile după ocuparea Ruhrului, a
acceptat repunerea în cauză a valorii despăgubirilor; devenise clar că prin această acţiune
Franţa adusese Germania în imposibilitatea de a îşi achita obligaţiile. De altfel, această
stratagemă a fost sancţionată chiar de poporul francez, care, în 1924, a adus la putere o
coaliţie de stânga, aflată pe poziţii ostile lui Poincare. Mai mult, această criză a mai revelat
un lucru, până atunci numai intuit şi anume faptul că aplicarea cauzelor Tratatului de la
Versailles se putea face numai prin negociere şi numai cu acordul germanilor. Ameninţările
îşi demonstrau viabilitatea până Ia un punct. Oricum, era trecută perioada când Germania
mai putea fi silită să îşi asume obligaţii sub sceptrul ameninţării cu represalii militare. Nici
un guvern occidental nu şi-ar fi putut convinge opinia publică sau soldaţii să declanşeze un
război din această cauză. Conciliatorismul trebuia să devină pe viitor principală armă
diplomatică.
Î n acest context, şi-a făcut intrarea în scenă Gustav Stresemann, ca ministru de Ex
terne şi, ulterior, cancelar al Germaniei. Stresemann a reuşit să schimbe cursul politicii ex
terne germane prin aşa-numita .,politică de realizări" (Erfullungspolitik), care .,echivala cu o
basculare totală a politicii germane de până atunci şi cu abandonarea războiului de gherilă
diplomatică dus de predecesorii lui împotriva prevederilor acordului de la Versail/es"100. Cu
alte cuvinte, o îmbunătăţire a poziţiei germane prin tactica .,paşilor mărunţi", care necesita
recurgerea la negociere şi diplomaţie, ca şi o atentă urmărire a disensiunilor franca
britanice de care se putea profita. Stresemann detesta, la fel, ca toţi germanii, Tratatul de la
96 jean-Michel Gaillard, Anthony Rowley, Istoria continentului. .. , p. 313.
Aşa cum remarcă şi Michael Lynch, Motivul pentru care Rusia bolşevică şi Germania s-au unit era pura necesitate.
"
Ele nu aveau altă alegere... Germania şi Rusia s-au găsit aruncate una În braţele alteia, În aceeaşi situaţie. Ca proscrise,
fiecare avea ceva de oferit celeilalte ", în Michael Lynch, Stalin şi Hrusciov. URSS, 1 924- 1 964, Edit. AII, Bucureşti, 1994,
p. 92.
98 A.j. Taylor, Originile celui de al doilea război... , p. 50.
99 Gheorghe Onişoru, Istoria contemporană universală 1 91 7-1 945, EFRM, Bucureşti, 2005, pp. 27-28.
too Henry Kissinger, Diplomaţia, p. 234.
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Versailles şi consecinţele sale nocive pentru Germania, numai că era dispus să îl accepte ca
bază de negociei pentru evoluţiile viitoare, la momentul respectiv fiind singura soluţie
raţională care se profila la orizontul politicii germane.
Î n primul rând, ca un prim pas în rezolvarea crizei reparaţiilor, Stresemann a solicitat
încetarea rezistenţei pasive şi intervenţia unui arbitraj internaţional menit să reglementeze
cuantumul reparaţiilor şi modalitatea de eşalonare a acestora. Comisia a fost condusă de
bancherul american Charles G. Dawes şi a eleborat un raport însoţit de recomandări care
vor fi acceptate de ambele state. Banca Germaniei urma să fie reorganizată, astfel încât să
permită Germaniei reluarea plăţilor în cuantum de un miliard mărci aur anual, pentru
început. Planul Dawes a intrat în vigoare la 1 septembrie 1924 şi a fost funcţional până în
1928. Î n consecinţă, Franţa a fost de acord să evacueze zona Ruhrului în vara anului 1925,
urmată de evacuarea zonei Ki:ilnului. Este drept că la calmarea situaţiei, un rol important 1-a
jucat şi premierul britanic Ramsey MacDonald, căruia conciliatorismul i se părea, ca şi
predecesorilor săi, calea de urmat. Atitudinea englezilor este relevată şi de Stanley Baldwin,
care declara că " The barriers of Western European civilization must be made strong and ftrm
against any subersive onslaught that may come [rom the East, and there is no surer and no
better way that than by carrying out the terms of the Dawes Report and bringing once more
that great German market into contact with the markets ofthe world"101.
Punctul de cotitură al acestei perioade, din punct de vedere diplomatic, este
reprezentat de sistemul Tratatelor de la Locarno, care, în cele din urmă, va înlocui, cel puţin
parţial, blamatul sistem de la Versailles. Reconcilierea franca-germană începuse să
funcţioneze, Stresemann se dovedise a fi un lider credibil şi eficient, iar, în plus, în Franţa,
revenea în funcţia de ministru de Externe Aristide Briand, " egalul lui Stresemann ca abilitate
diplomatică, egalului lui MacDonald în privinţa aspiraţii/ar progresiste şi deasupra tuturor în
domeniul exprimării romantice''loz. Pe aceste baze, a avut loc în Elveţia, între 5 şi 1 6
octombrie 1 925, Conferinţa de la Locarno, care, într-un anumit sens punea capăt primului
război mondial inducând, la nivel diplomatic, chiar o stare de satisfacţie pentru cei care
vedeau că perspectiva unui nou război se îndepărtează tot mai mult.
Deşi Germania a acceptat prezenţa la această conferinţă, în prealabil ea a emis o
comunicare solemnă prin care îşi reafirma lipsa responsabilităţii pentru izbucnirea primului
război mondial şi protesta împotriva menţinerii ocupaţiei Ruhrului. Cu toate acestea, a fost
semnat " Pactul renan de garanţie", care asigura inviolabilitatea frontierelor franca-germane
şi germano-belgiene, pactul fiind garantat de Marea Britanie şi Italia. Tratatului principal îi
erau anexate convenţii de arbitraj între Germania, pe de o parte şi Franţa, Belgia, Polonia şi
Cehoslovacia, pe de altă parte103• Tot în acest context, au fost semnate două tratate, franca
polonez şi franco-cehoslovac. Sistemul de la Locarno nu a reglementat şi problema
graniţelor răsăritene germane, lăsând o portiţă deschisă în favoarea Germaniei.
Pactul de la Locarno este, fără îndoială, piesa de rezistenţă dintr-o serie de
evenimente care aveau rolul de a restabili încrederea lumii în conceptul de securitate
colectivă, precum şi în voinţa de reglementare pe cale paşnică a problemelor ce existau în
perioada interbelică. Deşi Germania recunoştea pierderea Alsaciei şi Lorenei precum şi
situaţia zonei renane, ea a fost tratată, în sfârşit pe picior de egalitate şi nu ca un stat învins;
în plus, îi era deschisă perspectiva pentru o revizuire teritorială în partea de est. Î n egală
măsură, Tratatul mulţumea Franţa ca şi celelalte mari puteri occidentale. El reprezenta ceea
ce Lordul Balfour numea drept "simbolul şi cauza celei mai semnificative ameliorări a
sentimentelor publice din Europa ".
Primul rezultat concret al acestor acorduri a fost reprezentat de primirea Germaniei
în rândurile Societăţii Naţiunilor, în 1926. Î n schimb, Germania a cerut un loc pemanent în
1o1 Lionel Kochan, The Struggle for Germany... , p. 34.
1o2 A.j . Taylor, Originile celui de al doilea război... , p. 53 .
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Consiliu şi, sub rezerva reducerii forţelor sale militare, neobligaţia de a aplica sancţiuni
militare, ceea ce reprezenta şi o declaraţie binevoitoare faţă de Uniunea Sovietică.
Admiterea Germaniei a prilejit un emoţionant discurs al lui Aristide Briand: .,Ce nouă
speranţă pentru omenire şi mai ales pentru mamele care, o ştiu bine, îşi vor privi copiii după
această zi fără ca inima să li se stingă! Care e semnificaţia acestei zile pentru Germania şi
Franţa? Această zi înseamnă sfârşitul seriei de întâlniri dureroase şi sângeroase de care sunt
mânjite paginile istoriei până în prezent: s-a sfârşit războiul dintre noi, gata cu vă/urile de
doliu şi cu suferinţele ce nu se vor alinia nicicând! Gata cu războaiele, cu rezolvările brutale,
sângeroase ale conflictelor dintre noi care cu siguranţă n-au dispărut. De acum înainte,
judecătorul va fi cel care va judeca. La fel ca toţi cei care se duc să-şi rezolve neînţelegerile în
faţa magistraţilor, şi noi vom găsi soluţii paşnice, în faţa judecătorilor pentru conflictele
noastre. Să dispară puştile, mitralierele, tunurile! Faceţi loc împăcării, arbitrajului, păcii
( ..} "104. Cei trei miniştri de Externe care au realizat sistemul de la Locarno, Aristide Briand,
Austen Chamberlain şi Gustave Stresemann au primit premiul Nobel pentru pace. Tot pe
această linie a concilierii se stituează şi pactul Briand-Kellogg, semnat Ia 27 august 1928, din
iniţiativă americană şi care prevedea un angajament al statelor semnatare de a renunţa la
război ca mijloc politic. .. Pactul de renunţare generală la război" era semnat, printre alţii, de
Statele Unite ale Americii, URSS, Germania sau Franţa. El simboliza, într-adevăr, apogeul
pacifismului, dar şi apogeul naivităţii diplomatice.
Nu trebuie să ne iluzionăm. Stresemann a fost un mare om de stat şi un diplomat
extraordinar recunoscut ca atare, dar urmărea, în final, aceleaşi scopuri pentru care vor fi
atât de blamaţi naziştii mai târziu. Unul dintre adjuncţii săi, Edgar Stern-Rubarth, spunea că
Ultima speranţă a lui Stresemann, aşa cum mi-a mărturisit-o, a fost: să elibereze Renania, să
recupereze Eupen-Malmedy şi Saar-ul, să perfecteze anexarea Austriei şi să obţină, sub mandat
sau altfel, o colonie africană, unde puteau fi găsite materiile prime tropicale de bază şi unde se
putea crea un debuşeu pentru surplusul de energie al generaţiei mai tinere"tos. Î n schimb,
cancelarul german a developat o tactică bazată pe diplomaţie, ce reclama aplecarea spre
negociere şi compromis. Î n ce măsură ar fi reuşit această tactică, e greu de spus. În fond, în
momentul dispariţiei sale, cel puţin din punct de vedere al recuperării teritoriale, nu se
înaintase deloc .,Învingătorii, scrie Lucian Boia, n-ar fi acceptat să mutileze sistemul de la
Versailles. La drept vorbind, alternativa era sau nici o revizuire, sau o revizuire radicală, însă
nu cu mijloacele lui Stresemann, ci cu cele puse în acţiune de Hitler un deceniu mai târziu. Dar
chiar in varianta cea mai optimistă i-ar fi trebuit abi/ului diplomat foarte mult timp pentru a
obţine minime concesii şi un timp liniştit, de consolidare a încrederii între puterile euro
pene"106_ Pe 3 octombrie 1929, Stresemann murea, dispariţia sa căpătând astfel un caracter
simbolic pentru că reprezenta şi sfârşitul perioadei de conciliere. Pe 29 octombrie 1929
debuta marea criză economică, ceea ce va duce la modificarea dramatică a situaţiei
internaţionale indiferent de principiile care o guvernaseră până atunci.
Crahul bursier ce a debutat Ia New York în 1929 se va dezvolta într-o severă depre
siune economică, cea mai gravă cunoscută vreodată de sistemul economic capitalist. Totul se
prăbuşeşte în faţa acestei catastrofe: producţia industrială ca şi cea agricolă, investiţiile,
veniturile sau comerţul internaţional. Inflaţia ajunge la cote nebănuite, falimentele se
înmulţesc, în timp ce şomajuJ107 creşte vertiginos, depăşind în unele state procentul de 15%
sau 20% din populaţia activă. Consecinţele pe care această criză economică le va genera şi le
.,

.

1o•

Doru Dumitrescu, Mihai Manea, Mirela Popescu, Culegere de surse istorice. Lumea modernă. Lumea
contemporană, Edit. Nomina, Piteşti, 2011, p. 243.
1os Henry L. Bretton, Stresmann and the Revision of Versailles, SUP, 1953, p. 22, apud Henry Kissinger, Diplomaţia, p.
247.
1 06 Lucian Boia, Tragedia .. , p. 107.
1 01 Ziarul The Times, de pildă, atrăgea atenţia, în 1934 că După război, şomajul a fost cea mai răspândită, mai perfidă
"
şi mai distrugătoare maladie a generaţiei noastre: este boala socială specifică a civilizaţiei occidentale din zilele
noastre ".
.
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va perpetua sunt fundamentale pentru înţelegerea tuturor evenimentelor ce compun, după
această dată, istoria secolului XX. Criza economică se află la originea ascensiunii regimurilor
totalitare şi, împreună cu sistemul de la Versailles, la baza declanşării celui de-al doilea război
mondial.
Germania a fost una din ţările cele mai afectate de consecinţele marii crize economice.
Î n 1932, producţia industrială ajunsese la 58% faţă de nivelul din 1928, exporturile şi
importurile scăzuseră la jumătate, produsul intern brut a scăzut de la 89 de miliarde la 57
de miliarde de mărci, în timp ce şomajul creşte de la 1,4 la 5,6 milioane de oameni108. Toate
clasele sociale sunt afectate cu brutalitate, mai ales prin reducerea masivă a puterii de
cumpărare din cauza caracterului galopant al inflaţiei.
Societatea germană nu a mai fost pregătită să absoarbă acest ultim şoc. Tratatul de la
Versailles, criza din 1923, problema reparaţiilor, ascensiunea comuniştilor şi, acum, criza
economică, au dus la o radicalizare profundă a electoratului german, care se îndreaptă, în
număr mare, spre partidele extremiste care promiteau o grabnică rezolvare a crizei. Î n acest
context, are loc ascensiunea naziştilor conduşi de Adolf Hitler. E greu de crezut în ce alt
context ar fi putut prelua naziştii puterea. La alegerile precedente înregistraseră procente
insignifiante: 6,5% în mai 1924, 3% în decembrie 1924 şi 2,6% în mai 1928; creşterea
electorală survine odată cu debutul crizei economice: deja 18,3% în septembrie 1930, dar
37,4% în iulie 1932, urmată de un recul, 33,1% în noiembrie 1932, apoi 43,9% în martie
1933109, Iarăşi e greu de crezut că un puci, ca cel din 1923, ar fi adus pe nazişti la putere;
deja această cale fusese testată fără rezultatul scontat. Democraţia 1-a adus pe Hitler la
putere, aceasta fiind una din primele legende care s-au succedat în jurul lui Hitler, şi anume
a modului ocult în care acesta a preluat sau a "cucerit" puterea. Obţinuse un important
sprijin popular, nu total e drept, dar restul a fost completat de situaţia dificilă în care se
găsea Germania de la Versailles încoace. Preşedintele Hindenburg, în pofida faptului că îl
detesta pe Hitler, a fost nevoit să îl numească cancelar pe acesta pentru că părea singurul
capabil să pună bazele unei majorităţi parlamentare; a contribuit la aceasta şi dorinţa unor
politicieni precum von Papen, care au văzut în Hitler un politician docil pe care îl vor
controla. Rezultatul a fost exact pe dos.
Nazismul a avut şansa venirii la putere în acelaşi timp cu începutul refacerii econo
mice pe plan global, aşadar, inclusiv în Germania. Este o dezbatere interesantă cât e meritul
naziştilor în repornirea economiei şi absorbirea şomajului şi cât au beneficiat de pe urma
contextului favorabil. Î n 1932, economia germană era încă încremenită şi existau peste şase
milioane de şomeri. Naţional-socialismul " a eliminat şomajul, a repus în mişcare economia
germană şi a fost capabil să finanţeze un efort de reînarmare care, în puţini ani i-a permis
Germaniei să îşi depăşească cu mult toţi vecinii "110•
Nu există nici un dubiu, totuşi, că tocmai caracterul totalitar al regimului, care a
coexistat cu proprietatea şi economia privată, a făcut posibilă revenirea economică. Naziştii
au dezvoltat importante lucrări publice, precum construcţia de autostrăzi, au investit masiv
în industria grea şi cea de armament, ceea ce, alături de reintroducerea serviciului militar
obligatoriu, au contribuit semnificativ la reducerea şomajului. Standardul general de viaţă s
a îmbunătăţit, salariile au crescut, deşi nu fulminant, dar compensând prin revenirea
securităţii sociale.
Şi viaţa cotidiană şi-a urmat cursul relativ normal. Viaţa cotidiană " al celui de-al
treilea Reich arăta de altfel mai banală şi mai normală. (. .) marea majoritate a germanilor
duceau o existenţă civilă ca de obicei, recunoscători pentru liniştea şi ordinea şi siguranţa
materială; lucrau, se îndrăgosteau, se certau, întemeiau familii, sărbătoreau Crăciunul şi nu
.

Paul Kennedy, Ascensiunea şi decăderea. , p. 280.
Tragedia... , p. 1 08.
1 10 Artizanul acestui .. miracol" a fost dr. Hjalmar Schacht, ministru al economiei din 1934 până în 1937, v. Claude
David, Hitler şi nazismul, Edit. Corint, Bucureşti, 2004, p. 93 şi urm.
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sărbătoarea din iulie, jucau skat sau fotbal, îşi lucrau grădina sau mergeau la iarbă verde, se
duceau la cinematograt la concert, frecventau sau nu biserica după cum erau obişnuiţi. În
universităţi, după turbulenţele începutului, studenţii s-au întors la studiu; în şcoli, în afara
orelor festive, predomina învăţătura. Se învăţau tabla înmulţirii, vocabulele şi poezia lui
Schiller, <Cântec despre clopot>; engleza a devenit cea mai importantă limbă străină studiată,
iar scrierea cu caractere latine a luat-o înaintea celei cu caractere gotice "ll t .
A existat, evident, şi reversul medaliei: pierderea în mare măsură de către germani a
libertăţilor. Nazismul a distrus sistemul democratic, opoziţia politică sau sindicatele, înlocu
ind aceste structuri cu unele proprii. Rasismul a devenit componenta ideologică a noului
regim, alături de antisemitism, care începe să prindă contur ca politică de stat. Totodată, au
apărut lagărele de concentrare unde erau deportaţi duşmanii regimului (încă la un nivel mic,
de vreme ce în 1936 existau internaţi câteva mii de prizonieri politici; comparaţia cu
universul concentraţionar al Rusiei sovietice format din milioane şi milioane de oameni este
inutilă). Cu toate acestea, şi în lumina realizărilor externe pe care le vom analiza, a existat o
aderenţă neîndoielnică a unei bune părţi din societatea germană pentru realizările pe care şi
le însuşea regimul nazist. Şi dacă nu ar fi izbucnit al doilea război mondial, sunt şanse ca
regimul nazist să fi devenit unul dintre cele mai populare din istoria contemporană a
Germaniei112.
Pentru edificarea asupra originilor celui de al doilea război mondial, este necesară,
însă, aprofundarea politicii externe al celui de-al treilea Reich, şi, în special, a poziţionării
din acest punct de vedere, al conducătorului său, Adolf Hitler. Din aceste considerente,
prima criză externă pe care Hitler a fost nevoit să o gestioneze a fost problema dezarmării.
Î ncă din 1932, la Geneva, s-au deschis lucrările Conferinţei pentru limitarea şi reducerea
înarmărilor, ce va sfârşi, lamentabil, în eşec, în iunie 1934, deşi reprezenta " cea mai amplă
negociere multilaterală organizată de Societate {Societatea Naţiunilor}, într-o problemă
cardinală pentru pacea şi securitatea internaţională "113.
La această Conferinţă a luat parte un număr impresionant de state, 62, din care 54
erau şi membre ale Societăţii Naţiunilor. Din nou Franţa, care încerca să îşi reafirme nevoia
de securitate prin preponderenţă militară asupra Germaniei, a avut de înfruntat opoziţia
Statelor Unite şi Marii Britanii, care încercau generarea unei politici de echilibru între statele
europene. De acest lucru va profita Germania, care va reuşi, la capătul unor îndelungi
negocieri, eludarea prevederilor militare înserate în Tratatul de la Versailles şi obţinerea
dreptului la paritate în domeniul înarmărilor şi în raport cu celelalte state. Odată cu venirea,
în ianuarie 1933, a lui Hitler la putere, atitudinea marilor puteri s-a răcit şi a devenit rigidă.
Disputa a apărut în momentul în care s-a pus problema anteriorităţii controlului
armamentelor faţă de procesul de dezarmare. Î n acest context, Franţa nu trebuia să înceapă
dezarmarea, în timp ce Germania nu se putea reînarma în următorii patru ani114. Pe acest
fundal, Hitler a plănuit organizarea unui moment dramatic prin părăsirea de către Germania
a lucrărilor Conferintei
' la 14 octombrie 1933; mai mult, la 19 octombrie, Germania îşi dădea
demisia din statutul de membru al Societăţii Naţiunilor. Î n Germania, această atitudine va fi
validată printr-un referendum, la care 95% din germani au aprobat politica lui Hitler, deşi
nu ştim în ce măsură pot fi relevante consultările populare din cadrul regimurilor totalitare.
Acest eveniment a fost pus, deseori, de istorici, pe seama lui Hitler, ca fiind începutul
unui sistem ce avea să ducă lumea spre război. Dar, în ce măsură, sunt aceste lucruri
1 1 1 Christian conte van Krockow, Germanii În secolul lor... , pp. 2 16-21 7.
11 2 Şi premierul britanic David Lloyd Gerorge era de părere că indiferent ce s-ar putea crede despre metodele lui
"
Hitler...popularitatea lui nu poate fi pusă la îndoială... Vârstinicii au Încredere fn el; tinerii fi idolatrizează. Este acea
veneraţie faţă de eroul naţional care şi-a salvat ţara aflată În cel mai Înalt grad de degradare şi dependenţă. El este
George Washington al Germaniei. ", în Constantin Vlad, Diplomaţia secolului... , p. 104.
1 1 J Ibidem, p. 103.
11• jean-Baptiste Duroselle, /storia relaţiilor internaţionale..., p. 1 25.
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adevărate? Politica externă a lui Hitler nu diferea semnificativ de cea a predecesorilor săi în
sensul că toţi au dorit eliminarea cauzelor restrictive ale Tratatului de la Versailles şi
readucerea Germaniei la statutul de mare putere. Diferite sunt metodele, mai brutale în
dreptul lui Hitler, dar, după experienţa pe care a avut-o Stresemann, trebuie să ne întrebăm
dacă se mai putea altfel. El " a tratat serios ceea ce alţii doar discutau"1 15. Î n fond, ceea ce
revendica Hitler, nu era în nici un fel exagerat: o armată de 300.000 de oameni, cu artilerie
de calibru! maxim 155, tancuri de 6 tone sau o aviaţie egală cu jumătate din cea a Franţei. De
altfel, şi premierul britanic Lloyd George făcea o observaţie de bun simţ, atunci când într-un
discurs din 1934, declara că " The victorious powers so/emnly promised the Germans in the
Treaty that they wou/d disarm ifGermany led the way in disarming. Germany waitedfourteen
years for the fulfilment of this promise. During that time a queue of distinctive, peaceable
Ministers were active in Germany, Ministers who did not stop ta seriously entreat the Big
Powers ta redeem the given promise at long fast They [the victorious powers] made fun
bantered these German Ministers into a number of agreements, among them one, a distinctive
anti-war agreement In the mean time, al/ countries, with the exception of England, had
intensified their arming and had even ganted government /oans to Germany's neighbours with
which they, in turn, established powerful military organizations clase ta Germany's borders. It
is any wonder that the German people were ultimately driven to riots and revolution against
the chronic fraudulence of the big powers?"116 Dacă aceste cuvinte ar fi fost rostite de Hitler,
ar fi fost interpretate tot în cheia agresiunii de care se pregătea nazismul117.
S-a dovedit aici abilitatea diplomatică a lui Hitler, care a ştiut întodeauna să lovească
la momentul potrivit. Germania nu se putea situa pe o poziţie de forţă în acel moment, fiind,
încă, practic dezarmată, dar, cu toate acestea Hitler a găsit ocazia de a îşi face auzită vocea şi
de a pune în încurcătură puterile occidentale. Cum englezii erau tentaţi să le de dreptate,
paradoxal, încăpăţânarea Franţei, o transforma potenţial pe aceasta în duşmanul stabilităţii
europene. De altfel, ministrul de Externe francez, Louis Barthou, avea să spună la finalul
Conferinţei că " de acum încolo, Franţa îşi va asigura securitatea prin mijloace proprii. " Î nche
ierea Conferinţei nu presupunea deloc alunecarea spre conflict, ci revenirea la arma diploma
ţiei: Marea Britanie şi Italia vor încerca, în acest sens, să medieze între Franţa şi Germania.
1934 este, de asemenea, martorul mai multor crize. Pe plan intern, în Germania,
survine moartea bătrânului preşedinte Hindenburg, ceea ce 1-a plasat pe Hitler în poziţia de
succesor al acestuia, ca preşedinte al Germaniei. Î n plus, prin " noaptea cuţitelor lungi", Hitler
îşi doboară fulgerător opoziţia internă din partid prin asasinarea lui Răhm, Gregar Strasser,
a 77 de ofiţeri SA, precum şi a mai multor adversari personali. Aceste evenimente vor întări
poziţia lui Hitler în Germania, ceea ce îl va îndemna la o politică externă pe măsura
aşteptărilor. Cert este că, începând din 1934, reînarmarea germană demarase oficial, fără ca
marile puteri să mai poată interveni în stoparea acestui proces. Tot în acest an, Germania a
încheiat, pe 26 ianuarie, un pact de neagresiune cu Polonia, valabil pe o perioadă de 10 ani.
Reacţia Poloniei venea în urma apariţiei, la propunerea Italiei, a " Pactului celor patru Mari
Puteri " 118, care excludea Polonia din calculul Marilor Puteri, stârnind indignarea acesteia. De
1 15 A.).Taylor, Originile celui de al doilea război..., p. 64.
1 1 6 Udo Walendy, Truth for Germany. The Guilt Question of the Second World War, Historical Review Press, 2008, p.
26.
1 1 7 Şi F.O. Miksche crede că Thus, the Al/ies imposed disarmament upon Germany first whilst accepting themselves the
moral obligation to reduce their own armies afterwards. Was this obligation carried out or not? The only reply we can
give to this question is no, because it was actua/Jy after the First World War that France sought more than ever to
become the first military Power in Europe, and encouraged her al/ies in Central Europe, especially the Poles and
Czechoslovaks, to rearm. ", în F.O. Miksche, Unconditional Surrender, London, 1952, p. 220.
118 Cele patru mari puteri, Germania, Marea Britanie, Franţa şi Italia, urmau să se constituie intr-un directorat
european, care să facă legea pentru statele mici şi să realizeze revizuirea paşnică. Britanicii au fost incântaţi. Ei au
dorit să obţină concesii de la francezi, in primul rând in beneficiul Germaniei... Hitler era gata să il lase pe Mussolini să
realizeze o vânătoare preliminară pentru el. Francezii au fost indignaţi, prizonieri intre gardienii britanici şi italieni.
Ei şi-au dat acordul, deşi cu insistenţa că revizuirea ar trebui efectuată prin consens unanim, inclusiv al părţilor
..
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asemenea, Polonia era îngrijorată de apropierea dintre Franţa şi Uniunea Sovietică. Cu toate
acestea, Pactul dintre Germania şi Polonia a fost prima realizare majoră a politicii externe
pentru Hitler, deşi scopurile semnatarilor erau fundamental diferite: Hitler îl vedea ca pe un
pas spre satelizarea Poloniei, în timp ce colonelul Beck căuta să întărească independenţa
Poloniei.
O evoluţie interesantă s-a dezvoltat, în 1934, în Austria. Î n condiţiile în care cance
larul austriac Dolfuss, adversar al uniunii dintre ţara sa şi Germania, a fost asasinat de către
un grup de nazişti austrieci, aceştia au încercat, printr-o veritabilă lovitură de forţă să preia
controlul asupra Austriei. Lovitura nu s-a putut concretiza, mai mult printr-o demonstraţie
militară a forţelor italiene la frontiera austriacă, Mussolini a reuşit să împiedice orice plan
expansionist pe care ar fi putut să îl nutrească Hitler, administrându-i acestuia o lecţie de
umilinţă.
Î n 1935, a avut loc un referendum în regiunea Saar, în care populaţia era chemată să
decidă asupra suveranităţii viitoare a regiunii: germană, franceză sau sub administrarea
Societăţii Naţiunilor. Î nainte de plebiscit, Hitler declara că .,populaţia din Saar îşi va făuri
propriul său destin şi eu ştiu că fiecare îşi va da votul său Germaniei. Noi vrem să trăim cu
Franţa în bună înţelegere, dar niciodată Germania nu va renunţa la Saar şi nici Saar la
Germania''119. Î ntr-adevăr, rezultatul consultării populare a fost copleşitor: peste 90% din
populaţie şi-a exprimat dorinţa revenirii Ia Germania. Î n lumina acestui rezultat, Hitler
declara că .,Noi sperăm că întoarcerea Saarului la Reich să amelioreze definitiv relaţiile dintre
Franţa şi Germania. Tot aşa cum noi dorim pacea, gândim că marele popor vecin e pregătit, de
asemenea, să caute pacea. Sperăm să ne dăm mâna pentru această operă comună care va
asigura salvarea Europei''1 20• Era această destindere relevată de mesajele lui Hitler sinceră
sau reprezenta doar un mijloc de adormire a vecinului francez? Î n conjunctura respectivă,
ele par sincere pe considerente strategice. Nu credem că Hitler urmărea un război cu
Occidentul, sau chiar revizuirea graniţelor vestice. Problema germană era în est, unde
câştigase de o manieră categorică războiul cu Rusia şi, cu toate astea, nu a putut să fructifice
această victorie. Î n pofida acestui fapt, Franţa va semna un pact de asistenţă mutuală cu
Uniunea Sovietică, în 1936. Potrivit ambasadorului francez la Berlin, opinia publică era
împotriva unui acord cu Germania. Lucrul a fost confirmat de ministrul german de Externe,
Konstantin von Neurath, care îi declara ambasadorului american la Paris, William C. Bullit,
că .,the deepest desire of Hitler was to come to a real understanding with France, but every
attempt he or Hitler had made to draw closer to the French had resulted in either no reply
from France or a rebuff'1Z1.
Î n continuarea acestei politici, în Franţa, guvernul a depus, în 1935, un proiect de lege
care prevedea restabilirea serviciului militar efectiv pe o perioadă de doi ani. Cum şi Ia
Londra, Cartea albă, semnată de Ramsey MacDonald, apărută în acelaşi an, justifica
creşterea cheltuielilor militare prin faptul că Germania reluase reînarmarea, reacţia lui
Hitler nu s-a lăsat neaşteptată: în Germania a fost promulgată, de asemenea, o lege care
prevedea obligativitatea serviciului militar şi crearea unei armate de 36 de divizii, alături de
construcţia unei flote germane. Reacţiile marilor puteri ocidentale au fost sterile şi au
dezvăluit neputinţa lor în faţa încălcării flagrante a uneia dintre cele mai importante cauze
ale Tratatului de la Versailles. Oricum, Societatea Naţiunilor nu mai reprezenta mare lucru
în practică, tocmai pe fondul acutizării tensiunii în relaţiile internaţionale: agresiunea
Japoniei împotriva Manciuriei sau atacarea Etiopiei de către I talia, de pildă, nu au putut fi
nici prevenite nici soluţionate în mod corespunzător.
Î n acest context, Hitler a recurs Ia una din cele mai îndrăzneţe mişcări tactice:
interesate. ", în Constantin Vlad, Diplomaţia secolului... , p. 1 12.
11 9 jean-Baptiste Duroselle, Istoria relaţiilor internaţionale..., p. 135.
1 20 Ibidem, p. 136.
121 C. Tansil, Back Door to War, p. 317 apud Ud o Walendy, Truthfor Germany... , p. 3 2 .

http://www.cimec.ro / http://www.muzeubt.ro

Bogdan Caranfll o f, Feţele lui Ianus. Germania şi cele două războaie mondiale

263

ocuparea, la 7 martie 1936, a zonei demilitarizate a Renaniei, ceea ce, în termenii Tratatului
de la Versailles, dar şi a celui de la Locarno, reprezenta o nouă încălcare grosolană a
cauzelor sale. Germania şi-a motivat gestul prin semnarea pactului franca-sovietic, la care
ne-am referit mai sus, în sensul în care interpreta semnarea acestui tratat drept contrară
atât intereselor sale cât şi obligaţiilor asumate prin Pactul Societăţii Naţiunilor. Pentru
această criză, emblematic rămâne modul prin care au înţeles să reacţioneze marile puteri,
deşi o intervenţie decisă a acestora ar fi putut calma spiritele şi ar fi putut obliga pe Hitler să
îşi regândească acţiunile. Din punctul de vedere german, reocuparea militară a Renaniei era
un lucru firesc. Cu atât mai mult, uimeşte lipsa de reacţie a puterilor occidentale, cu cât
efectivele armatei germane angajate în acţiune erau ridicole. Î n cadrul procesului de la
Niirenberg, Generalul Keitel spunea că " am reocupat Renania cu numai trei batalioane... un
singur regiment francez ne-ar fi dat peste cap... După ce Hitler a văzut ce uşor a fost totul, au
urmat toate celelalte, una după alta ". Chiar şi Hitler, ne spune Albert Speer, a stat multă
vreme în cumpănă în legătură cu reacţia externă. "Noi, ar fi spus Hitler, încă n-aveam o
armată demnă de acest nume; cea pe care o deţineam era aşa de slabă, încât n-ar fi putut ţine
piept nici măcar numai polonezilor. Dacă francezii şi-ar fi pus mintea cu noi, ne-ar fi învins
fără dificultate; în câteva zile rezistenţa noastră ar fi fost la pământ. Iar ceea ce aveam ca
forţe aeriene era de-a dreptul ridicol: câteva ju-52 de la Lufthansa, şi nici măcar pentru astea
n-aveam bombe suficiente"tzz. Asta 1-a determinat pe Hitler să declare, de asemenea, că " dacă
a trăit vreodată sub presiunea unei angoase pe care spera să nu o mai trăiască, atunci aceasta
a fost în timpul crizei renane "t zl.
Există astfel, larg răspândită în rândul istoricilor, părerea că această criză renană a
fost ocazia pierdută a marilor puteri occidentale de a opri Germania şi de a preveni, în acest
fel, alunecarea spre un nou război mondial. Lucrurile sunt puţin mai compolicate în
realitate. Î n primul rând, sigur că din punct de vedere tehnic, reocuparea Renaniei era o
încălcare a directivelor trasate la Versailles şi Locarno. Ea a fost oficial sancţionată de
Societatea Naţiunilor, ca şi de guvernele Angliei şi Franţei, dar, în fond, nu reprezenta o
agresiune îndreptată împotriva altui stat. Germania îşi lua în posesie o parte din teritoriul
naţional. Deranja prin aceasta sentimentul de securitate al Franţei şi, prin ricoşeu, al statelor
din estul Europei? Da, dar, din nou, era îndreptăţită să o facă. Suntem obişnuiţi să practicăm
indignarea pentru că este o încălcare flagrantă a Tratatului de la Versailles, dar, aşa cum am
arătat, cine poate garanta pentru moralitatea acestor cauze? Franţa, aşadar, era prizoniera
unei dialectici legată de moralitate: reacţia ar fi fost un mic război preventiv, dar justificarea
era greu de găsit. Ce război poate fi acela în faţa unei naţiuni dezarmate? Nici rezultatul nu
se anunţa promiţător; mai mult de nişte asigurări din partea germană, francezii nu ar fi
obţinut. .,În realitate, arată şi A.]. Taylor, n-avea nici un sens atacarea Germaniei până când
aceasta nu era capabilă să se opună, până când înţelegerea de la Versailles nu era eliminată şi
Germania reînarmată. Numai o ţară care îşi propune victoria poate fi ameninţată cu
înfrângerea. Astfel, ziua de 7 martie este un dublu punct de cotitură. Ea a deschis calea pentru
succesul Germaniei, dar şi pentru eşecul ei fina/"1 24.
Î ncurajată de aceste evoluţii, Germania a putut, la rândul său, să edifice un sistem de
alianţe care să îi confere un sentiment de securitate sporit. Î n 1936 a fost încheiat un acord
austro-german, graţie şi medierii italiene, care favorizase o asemenea apropiere. De altfel,
bunele relaţii, în acest stadiu dintre Germania şi Italia vor fi concretizate prin semnarea unui
tratat între cele două state, aşa numita axă Roma-Berlin, la 1 noiembrie 1936. Î n plus, în
aceeaşi lună Germania şi japonia deveneau aliate prin semnarea Pactului Anti-Comintern,
căruia i se va alătura, evident, şi Italia. Cu toate acestea, 1937 a fost un an de acalmie în
relaţiile internaţionale. Î n schimb, ostilităţile au fost purtate în jurul războiului civil din
122 Albert Speer, În umbra lui Hitler. Memorii, Edit Nemira, Bucureşti, 1997, p. 99.
1 23 Constantin Vlad, Diplomaţia secolului. . . , p. 1 17.
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Spania. Marea Britanie şi Franţa s-au declarat neutre faţă de acest conflict, Germania şi Italia
şi-au asumat în mod deschis sprijinul pentru tabăra naţionalistă grupată în jurul lui Franca,
în timp ce Uniunea Sovietică va sprijini partea republicană. Din confruntare va ieşi victorios
fascismul, respectiv tabăra condusă de Franca.
Î n 1938, o nouă criză internaţională avea să fie declanşată de decizia germană de a
realiza Ansch/uss-ul, anume uniunea cu Austria. Cu atât mai mult cu cât această uniune avea
să capete caracterul unei anexiuni forţate prin intrarea armatei germane în Austria. Legat de
această problemă, trebuie să dezbatem ceea ce majoritatea istoricilor clamează la unison şi,
anume, existenţa unui document la care ne-am mai referit în alt context şi care ar repre
zenta, în viziunea acestora, dovada irefutabilă a planurilor de război pe care le nutrea Hitler:
memorandumu/ Hossbach, despre care editorii colecţiei Documents on German Foreign Policy
scriu că reprezintă " o sinteză a politicii externe germane din 1 937-1 938 ". Pe data de 5
noiembrie 1937, Hitler ar fi convocat o conferinţă la Camera Reichului, la care au participat
Goering, von Neurath, von Fritsch şi von Blomberg, amiralul Raeder, câţiva generali şi
colonelul Hossbach, care dă şi numele documentului; acestora, Hitler le-a " comunicat
planurile sale cele mai secrete''125: " Pentru Germania, spunea Hitler, se pune problema unde se
poate dobândi cel mai mare câştig cu cel mai mic efort. Pentru rezolvarea problemei germane
nu poate exista decât calea forţei, care nu poate fi niciodată lipsită de riscuri. Luptele lui
Frederic cel Mare pentru Silezia şi războaiele lui Bismarck Împotriva Austriei şi Franţei au fost
de un risc fără precedent, dar viteza acţiunii prusiene În 1870 a ţinut Austria departe de
intrarea În război. Dacă În fruntea considerente/ar de faţă se trece hotărârea de a se recurge
la forţă cu orice riscuri, mai rămâne de răspuns doar la Întrebarea când şi cum. " Hitler s-a
referit la germanii care trăiau în Austria şi Cehoslovacia, în acest sens viitorul Germaniei
fiind " total dependent de o reglementare teritorială necesară ". Evident, în contextul anexării
Austriei şi regiunii sudete, "politica germană trebuie să ţină seama de cei doi inamici ire
ductibili: Anglia şi Franţa, care resimt prezenţa unui puternic colos german În centrul Europei
ca pe o rană în coastă; ei se vor opune unei noi creşteri a puterii germane atât În Europa cât şi
În colonii ". Se conturau trei scenarii posibile. Primul viza perioada 1943-1945 când acţiunea
era imperativă întrucât " nu va mai trebui să aşteptăm schimbarea decât În dezavantajul
nostru ", armamentele germane fiind pregătite, dar la fel şi cele ale adversarilor. Al doilea caz
discuta eventualitatea unui război civil în Franţa, când " momentul unei acţiuni Împotriva
cehilor ar fi venit". Î n fine al treilea scenariu lua în considerare izbucnirea unui război, în
1938, între Italia şi Franţa, caz în care " obiectivul nostru trebuie să fie cucerirea Cehoslovaciei
şi Austriei simultan ". Faptul că toate aceste scenarii s-au dovedit a fi departe de realitate
vorbeşte de la sine de înţelegerea politicii externe pe care se presupune că o avea Hitler.
În pofida acestui delir ce rezultă din document, el nu a fost însoţit niciodată de un
plan coerent de punere în aplicare a acestor considerente, nici de emiterea vreunei directive
în acest sens. "Şi atunci, se întreabă A.J. Taylor, de ce a reunit Hitler această conferinţă? lată o
Întrebare care nu s-a pus la Niirnberg şi nu şi-au pus-o nici istoricii''126• De asemenea, curioasă
este distribuţia echipei reunite în această conferinţă întrucât, cu excepţia lui Goering, nici
unul din participanţi nu erau nici nazişti nici executanţi fideli ai lui Hitler. Pentru un om care
avea de gând să expună gândurile intime asupra unor probleme atât de importante,
audienţa era una cel puţin bizară. Pare ciudată şi data convocării, deoarece nu era nici o
nevoie presantă sau vreo criză internaţională care să fi solicitat replierea. Ciudată este şi
posteritatea acestui document. După ce Hossbach a plecat din Statul-Major german,
manuscrisul a intrat într-o uitare profundă, acesta fiind descoperit în 1943 de contele
Kirchbach şi copiat pentru departamentul de istorie militară. După război, după această
copie au redactat americanii încă o copie, pe care cei doi autori ai documentului o credeau
1 2 s jean-Baptiste D uroselle, /storia relaţiilor internaţionale . , p. 1 58 şi urm. pentru datele ulterioare.
12• A.j. Taylor, Originile celui de al doilea război... , p. 1 10.
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mai scurtă şi, în mod evident, editată. De altfel, în cadrul procesului de la Nurnberg, Goering,
van Blomberg şi van Neurath s-au declarat la unison împotriva autencităţii documentului, în
mod evident, nefiind luaţi în seamă. Î n fine, un amănunt de ordin tehnic. .,În practica
modernă, un document oficial presupune trei lucruri. În primul rând, la reuniunea respectivă
trebuie să participe un secretar care să ia notiţe, pe care mai târziu le scrie Într-o formă
ordonată. Apoi schiţa sa trebuie trimisă participanţilor pentru corectare şi aprobare. În sfârşit,
documentul trebuie plasat Într-un dosar oficial. Nici una din aceste condiţii n-a fost îndeplinită
În privinţa şedinţei din 5 noiembrie 1 937"127. Mai degrabă, credem împreună cu Taylor că sco
pul Conferinţei a fost acela de a obţine sprijin suplimentar pentru programul de reînarmare.
Revenind la chestiunea Anschluss-ului, aceasta, aşa cum menţionam anterior, a fost,
din multe puncte de vedere, un gest îndreptăţit al Germaniei, deşi, într-adevăr a avut
menirea de a învenina şi mai mult scena relaţiilor internaţionale. Populaţia austriacă era
germană şi, în virtutea principiului la autodeterminare, putea să ceară alipirea la Germania.
De altfel, încă din 1918 Adunarea Naţională austriacă votase o rezoluţie în favoarea acestui
lucru, în timp ce cancelarul austriac, social-democratul Karl Renner, declara că .,Deutsch
Osterreich shall never abandon her objective of attaining, through peaciful politica/ means,
reunification with German reich "128• În 1920-1921, în cadrul unor referendumuri organizate
în Carinthia, Tyrol, Salzburg şi Steiermark, votul pentru alipire fusese de 99%, ulterior
aceste consultări populare fiind interzise. Din acest considerent, trebuia luată în calcul
dorinţa celor două state de a forma o uniune politică. De data aceasta, atitudinea I taliei a fost
una binevoitoare şi a cântărit decisv în decizia pe care Hitler a avut-o de luat. De altfel, Ciano
scria în jurnalul său: "Ce putem face noi, de fapt? Să pornim un război cu Germania? La primul
foc de armă pe care l-am trage, toţi austriecii, fără excepţie, s-ar alătura germanilor împotriva
noastră ". Aşa încât, atunci când lui Hitler i-a parvenit vestea sprijinului tacit italian, acesta
declara foarte entuziasmat: ,.Spune-i lui Mussolini că nu voi uita niciodată! Niciodată,
niciodată, niciodată, orice s-ar întâmpla. Nu voi uita niciodată, indiferent ce s-ar întâmpla.
Dacă el ar putea avea vreodată nevoie de orice ajutor sau ar putea fi în pericol, să fie convins
că voi fi cu el orice s-ar putea întâmpla, chiar dacă întreaga lume arfi Împotriva sa "129•
Pe de altă parte, nu reiese că Hitler a dorit neapărat ca anexarea Austriei să se
producă prin intervenţia forţei armate, ci că a dorit subminarea Austriei din interior prin
instalarea unei conduceri naziste, lăsând apoi timpul să lucreze în favoarea sa. Apoi, dată
fiind evoluţia evenimentelor, a dat ordinul armatei să intre în Austria, deşi, între timp, Seyss
lnquart fusese numit cancelar. Astfel, s-a format impresia generală că Germania era agre
sorul unui stat independent şi nu o ţară care îndeplinea o formalitate reclamată de ambele
părţi. Din nou, prin examinarea contextului respectiv, credem că nu se susţine teza unei pre
meditări îndelung pregătite în cazul austriac. Î n fond, criza a fost declanşată de cancelarul
Schuschnigg, nu de Hitler, dar reabilitarea Germaniei în acest caz devine anacronică în
raport cu credinţa general răspândită că anexarea Austriei a fost un prim pas spre cucerirea
Europei. De pildă par de bun-simţ prespunerile pe care le face P.H. Nicoll: .,Let us suppose
that Hitler had bound himse/f by his first promise, ta mantain Austrian independence. What
wou/d have resu/ted? The interna/ feuds wou/d assuredly have gone on and burst into such
increasing conflagration that much misery and bloodshed wou/d have followed, with only one
end ta it al/, the Nazi element would have won the day and brought about the Anschluss
themse/ves. Hitler's action saved al/ that distress. He saw what was the only cure and the
inevitable destiny of Austria and acted accordingly. The other powers, /ooking an, might
inveigh against his infringement of another state's sovereignity and his virtual annexation of
1 27 Ibidem, p. 14, unde continuă argumentaţia: Hossbach nu a luat nici un fel de notiţe, cinci zile mai târziu scriind o
"
prezentare a reuniunii bazându-se pe memorie. S-a oferit de două ori să îi arate manuscrisul lui Hitler, care a replicat
că era prea ocupat să îl citească. Era un tratament curios pentru ceea ce se presupune a fi testamentul său ".
12a Udo Walendy, Truthfor Germany. . . , p. 68.
129 Constantin Vlad, Diplomaţia secolului .. , p. 1 19.
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her territory, but they would hardly pretend, in face offacts, that he had quelled an unwilling
Austria by force of arms, or had dane anything but bring unity and order to the ancient heart
of Europe"t3o_ Are dreptate şi A.J. Taylor când remarcă că "ţelurile lui Hitler puteau încă să
pară justificabile, însă metodele sale erau condamnabile. Prin Anschluss sau, mai exact, prin
modul în care a fost realizat, Hitler a făcut primul pas într-o direcţie politică, ce avea să îl
transforme în unul din cei mai mari criminali de război. Însă a făcut acest pas neintenţionat.
Într-adevăr, el nu ştia că îlfăcuse"1 31.
Nu era de ajuns pentru Germania. Pentru eludarea completă a Tratatului de la
Versailles mai erau doi paşi de făcut: recuperarea teritoriilor cehos/ovace locuite de germanii
sudeţi şi Danzigul de la Polonia. Hitler va încerca să maximizeze acest program ceea ce va
duce, în final, la reacţia determinantă pentru începerea războiului. În ceea ce priveşte
Cehoslovacia, aceasta comporta o situaţie, într-adevăr nefirească. Nu era un stat naţional, ci
un amalgam de naţionalităţi. Din totalul de 15 milioane populaţie a statului cehoslovac, doar
aproximativ şapte milioane erau cehi, restul, ajungând la un procent de 49% fiind mino
rităţi: slovaci, germani, maghiari etc. Ori, cele trei milioane de germani aveau, ca şi omologii
lor austrieci, tot dreptul să îşi dorească o revenire în cadrul statului german, mai ales că,
după Anschluss, se aflau în proximitatea unui stat german puternic şi atractiv. De altfel,
caracterul artificial al acestui stat este dovedit şi de evoluţia sa de după căderea blocului
comunist. Şi Winston Churchill recunoaşte în memoriile sale că apariţia Cehoslovaciei a fost
o creaţie care s-a bazat doar pe considerentele strategice ale puterilor victorioase în primul
război132• Î ncă înainte de 1938, premierul britanic Neville Chamberrlain spunea: " De ce n-am
spune Germaniei, daţi-ne asigurări satisfăcătoare că nu veţi folosi forţa împotriva austriecilor
şi cehoslovacilor şi vă vom da asigurări asemănătoare că nu vom folosi forţa pentru a
împiedica schimbările pe care le doriţi, dacă le puteţi obţine pe cale paşnică"133, Şi premierul
francez Daladier îi mărturisea ambasadorului american la Paris, William C. Bullitt că
"Singura speranţă era aceea că Împărţirea Cehoslovaciei va avea loc fără vărsare de sânge,
astfel încât să se salveze prestigiul Franţei şi Angliei"134•
Din aceste luări de poziţie nu trebuie dedusă doar neputinţa sau teama puterilor
occidentale în raport cu revendicările germane. Cel puţin pentru Marea Britanie, aşa cum am
mai precizat, în perioada interbelică, aceste revendicări au fost înţelese pentru că englezii
realizau principiile nefaste pe care se bazase Tratatul de la Versailles. Cu alte cuvinte,
încercau să accepte obiectivele lui Hitler întrucât erau conştienţi, că, pe undeva, acestea sunt
justificate135. Chamberlain " nu avea mare încredere în Cehoslovacia, pe care o socotea o
creaţie În mare măsură artificială, simpatizându-i pe germanii sudeţi. El considera normal ca
aceste regini să aparţină Germaniei, mai ales că acest lucru putea fi realizat mai degrabă pe
calea tratativelor, decât prin forţă"136. În martie 1938, premierul britanic, într-un discurs în
Camere Comunelor, se spăla oficial pe mâini de această problemă, declarând că " Nu trebuie
decât să priviţi harta şi veţi înţelege că nici noi, nici Franţa, n-am putea face nimic pentru a-i
împiedica pe nemţi să intre în Cehoslovacia. Am renunţat, de aceea, de a da garanţii
Cehoslovaciei şi Franţei în legătură cu obligaţiile pe care acesta din urmă le are faţă de
Praga''�37•
1 3° P.H. Nicoll, Britain 's Blunder, London, 1949, pp. 1 2-13.
A.). Taylor, Originile celui de al doilea război. . , p. 122.
13 z Winston Churchill, The Second World War, vol.l, pp 237, 263.
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134 Ibidem, p. 53.
..

135 Britanicii şi francezii, arată şi A.J. Taylor, nu numai că au pretins cehilor să facă concesii. Britanicii i-au mai cerut
şi lui Hitler să emită pretenţii. Aceasta 1-a luat pe cancelarul german prin surprindere", în A. J. Taylor, Originile celui
de al doilea război..., p. 130.
136 Alan Farmer, Marea Britanie. Politica externă şi coloniafă 1 91 9-1 939, Edit. AII, Bucureşti, 1996, p. 1 16.
1 37 C Lloyd Gardner, Sfere de Influenţă. , pp. 1 06-107.
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Evident că toate aceste evoluţii I-au încurajat pe Hitler în urmărirea cu obstinaţie a
anexării regiunii sudete. Î n acest context, se înscriu şi tulburările stârnite de germani în
rândul acestei populaţii şi care vor oferi Germaniei pretextul să ameninţe cu represalii
militare. Pe 12 septembrie, la Nurnberg, Hitler declara că " N-am de gând să asist liniştit la o
nouă oprimare a conaţionalilor germani din Cehoslovacia. Germanii din Cehoslovacia nu sunt
nici lipsiţi de apărare, nici părăsiţi"138• În faţa ultimatumului german, premierul britanic
Chamberlain va avea o întrevedere cu Hitler la Berchtesgaden, în cursul căruia va reafirma
sprijinul britanic pentru revendicările germane. " În principiu, declara acesta, nu am nimic
Împotriva separării germanilor sudeţi de restul Cehoslovaciei, dacă toate dificultăţile practice
ar putea fi depăşite ". Ulterior, a mai avut loc o întrunire la Godesberg în cursul căreia Hitler a
cerut pe lângă revendicările sale, dreptate şi pentru polonezii din Teschen şi pentru ungurii
din Slovacia. Î n fapt, în această perioadă s-a definitivat dezmembrarea cehoslovacă.
Apogeul acestei situaţii este reprezentat de celebra conferinţă de la Munchen, în care
mulţi europeni şi-au pus speranţe că va reuşi să prezerve pacea pe continent. Această
conferinţă a avut loc pe 29 septembrie 1938 şi la ea au participat reprezentanţii Germaniei,
Marii Britanii, Franţei şi Italiei, rezultând un acord al celor patru mari puteri, indiscutabil un
suuces major pentru Hitler. Cehii erau obligaţi să cedeze regiunea sudetă, pe care trebuiau
să o evacueze până pe 10 octombrie. O comisie internaţională urma să traseze noile frontie
re şi să organizeze zonele supuse unor eventuale referendumuri. Anglia şi Franţa se angajau
să garanteze noile graniţe de orice agresiune neprevăzută139• Din nou, Chamberlain se
declara "foarte mulţumit de rezultatele reuniunii " şi prezenta o declaraţie care să prezinte
" Înţelegerea semnată În noaptea precedentă şi acordul naval anglo-german, ca simboluri ale
dorinţei celor două popoare de a nu merge niciodată la război unul Împotriva celuilalt"140• Pe
aceste baze, conferinţa s-a încheiat. Premierul Daladier, în ciuda faptului că se aştepta la o
primire rece, a fost întâmpinat cu urale, în timp ce premierul britanic a fluturat acasă foarte
mândru declaraţia semnată cu Hitler. " Este, spunea acesta, a doua oară când mă Întorc din
Germania În Downing Street cu o pace onorantă. Cred că este pacea zilelor noastre ". Cel puţin
fusese prevenită degenerarea evenimentelor în război. Şi retrospectiv privind, încercăm să
înţelegem cum a fost mai bine. Cehoslovacia a fost trădată, dar în cursul războiului, au murit
până în 100.000 de cehi. Polonia a fost apărată şi au pierit aproximativ 6,5 milioane dintre
polonezi. Î n aceste condiţii, se întreabă şi A.J. Taylor, cum e mai bine să fii, un ceh trădat sau
un polonez apărat? şi preşedintele cehoslovac, Eduard Beneş, privind în timpul războiului
spre Praga, medita: " Nu este frumos? Singurul oraş central-european care nu a fost distrus. Şi
totul mi se datorează " Ht .
Mai rămânea un singur lucru de rezolvat: problema poloneză. Î ntre timp, Hitler a mai
pus la cale o lovitură de maestru în domeniul diplomatic, prin semnarea pactului cu Uniunea
Sovietică, din august 1939. Acesta apare, din documentele vremii, drept un eveniment care a
surprins profund statele europene. Î n fapt, semnele premergătoare au existat mereu,
inclusiv prin schimbarea, la nivel de discurs, a atitudinii celor doi conducători; în plus, exista
precedentul Rapallo. A contat, de asemenea, şi reacţia marilor puteri occidentale, reticente
în a semna nişte tratate ferme cu Uniunea Sovietică. Stalin " a considerat Conferinţa de la
Munchen, la care în mod intenţionat URSS nu fusese invitată, în ciuda alianţei sale oficiale, din
1935, drept o conspiraţie a Occidentului. Pentru el, Miinchenul a Însemnat o Întrunire a
naţiunilor antisovietice ale Europei cu intenţia de a da Germaniei mână liberă să atace o Rusie
izolată diplomatic. Pentru a preveni să se Întâmple aceasta, eforturile sovietice de a ajunge la o
înţelegere cu Franţa şi Marea Britanie s-au intensificat. În anul ce a urmat Miinchenului,
Litvinov şi succesorul său la ministerul de Externe, Molotov au înaintat o serie de propuneri de
1 3°

Constantin Vlad, Diplomaţia secolului... , p. 125.
jean-Baptiste Duroselle, Istoria relaţiilor internaţionale. . . , p. 171.
140 A. j. Taylor, Originile celui de al doilea război... , p. 148.
" ' Ibidem, p. 147.
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alianţă guvernelor francez şi britanic. Acestea au rămas fără răspuns. Franţa şi Anglia nu se
puteau hotărî să aibă încredere în Stalin. De asemenea, ambele ţări considerau sincer că o
alianţă cu Polonia oferea o protecţie mai bună împotriva unei expansiuni germane''142• Cu atât
mai mult cu cât, în cele din urmă, iniţiativa a fost preluată de partea germană. Î n aceste
condiţii, lucrurile s-au precipitat. Î n mai puţin de o Jună, cele două state cad de acord asupra
necesităţii semnării unui tratat de alianţă. El va fi concretizat, la 23 august 1939, de pactul
Ribbentrop-Molotov, un pact de neagresiune ce prevedea că .,În cazul în care una din părţile
contractante ar deveni obiectul unui act de forţă sau al unui atac din partea unei terţe puteri,
cealaltă parte contractantă nu va sprijini în nici un fel asemenea acţiuni ale acestei puteri''143•
Mai important însă, s-a dovedit a fi Protocolul adiţional secret, care împărţea sferele de
influenţă între cele două state pe linia Narew-Vistula-San din Polonia. Î n virtutea acestui
acord, URSS va declanşa războiul cu Finlanda, va anexa statele baltice şi Basarabia cu
Bucovina de Nord. Evident că acest pact a fost atacat cu virulenţă de-a lungul timpului, dar,
cel puţin, în ceea ce priveşte, anexiunile sovietice, nu s-a mai putut face nimic după război.
Mai mult, sovieticii, de pildă, s-au aflat, la Niirnberg, în banca judecătorilor Germaniei
naziste. Ezitările britanice, în cele din urmă, conjugate cu abilitatea lui Hitler, au făcut
această alianţă posibilă cu importante consecinţe pe termen scurt. A fost încă un episod din
"
" războiul nervilor adjudecat de Germania.
Paradoxal, din toate acţiunile întreprinse de Hitler cu scopul de a repune Germania pe
drumul său natural, cererea adresată Poloniei asupra oraşului Danzig, este, fără dubiu, cea
mai îndreptăţită şi mai puţin benignă. Chiar mareşalul Pilsudski declara, în 1919, că
graniţele vestice ale Poloniei fuseseră un cadou făcut de coaliţia învingătoare. Şi premierul
britanic, Lloyd George, avusese un moment de luciditate când declara că " we would never
ha ve thought ofgiving ta Poland a province that had not been Polish for the fast 900 years... the
proposa/ of the Polish Commision that we should place 2 100 000 Germans under the control of
a people which is of a different religion and which has never proved its capacity for stab/e se/f
government throught its history, must, in my judgment, lead sooner or /ater to a new war in
the East of Europe ... "144. Totodată, nu credem că Hitler a urmărit cu orice preţ un război cu
Polonia, şi, în nici un caz cu Occidentul pentru această chestiune. La 23 mai 1939, Hitler se
adresa generalilor săi: Va fi război. Sarcina noastră este să izolăm Polonia ... Nu trebuie să se
ajungă la o confruntare simultană cu Occidentu/''145• Dar chiar şi aşa, nu putem şti în ce
măsură referinţa la un război cu Polonia era sinceră. Hitler avea obiceiul să braveze şi să
ameninţe cu represalii militare dar, cel puţin până atunci, obţinuse totul fără a fi nevoit să
recurgă la această metodă. De ce ar fi stat acum lucrurile diferit?
Ca şi în cazul Cehoslovaciei, într-o primă fază, Marea Britanie şi Franţa simpatizau cu
doleanţa asupra Danzigului. Î n nici un caz nu erau de părere că trebuie început războiul
pentru o chestiune atât de minoră. Problema a fost că Polonia a vrut să reziste cu orice preţ,
generând intrarea în funcţiune a sistemului de alianţe: Germania cu Italia pe de o parte,
Anglia şi Franţa, care în martie 1939 garantaseră frontierele poloneze, pe de altă parte.
A fost o perioadă ciudată pentru diplomaţia europeană, marcată de pasivitate şi
confuzie, ca şi de pasarea problemelor dintr-o parte în alta. Ca de obicei, Hitler a sperat într
o rezolvare paşnică a conflictului, prin înaintarea de către Polonia a unei oferte care să
cuprindă retrocedarea Danzigului. Restul declaraţiilor sau atitudinilor publice erau jocuri de
scenă cu care Hitler obişnuise lumea europeană. Ambasadorul englez la Berlin, Neville
Henderson, scria că Istoria va judeca presa, în general vorbind, de a fi fost principala cauză a
războiului... Dintre toţi germanii, chiar dacă pare de necrezut, Hitler este cel mai moderat în
privinţa Danzigului şi a Coridorului... Noi nu l-am dezaprobat pe Beneş anul trecut decât atunci
..

..

1 42 Michael Lynch, Stalin şi Hrusciov.. , p. 102.
143 Ernst Nolte, Războiul civil european. . . , p. 242.
t44 Ud o Walendy, Truthfor Germany. .. , p. 136.
H S A. J.Taylor, Originile celui de al doilea război... , p. 193.
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când am avut în faţă abisul războiului. Şi nu-l putem dezaproba pe Beck acum"146.
Acest lucru se vede cu claritate şi din ezitările ce caracterizează atitudinea lui Hitler.
Pe 26 august, la ora 15, el dăduse ordinul ca atacul asupra Poloniei să fie declanşat. Ceva mai
târziu, Italia făcea cunoscut că, în acel moment, nu putea sprijini militar intervenţia
germană. S-a adăugat vestea semnării unei alianţe formale între Marea Britanie şi Polonia.
În acest context, Hitler se răzgândeşte asupra atacului, declarând că mai doreşte timp pentru
negocieri. Renunţarea aceasta în ultimul moment nu denotă deloc o premeditare atentă a
declanşării ostilităţilor militare. Avea dreptate să mai spere în rezultatul negocierilor, de
vreme ce englezii îi atenţionau pe polonezi că guvernul acestora "face o mare greşeală dacă
va căuta să adopte o poziţie în care discuţia privitoare la modificările paşnice ale statutului
Danzigului ar fi anulată ". Poate polonezii se temeau să nu fie victima unui nou Munchen,
deşi, e mai probabil ca Germania să fi dorit, după rezolvarea crizei, să îşi facă un aliat din
Polonia în această zonă complicată a Europei.
Până în ultima clipă, britanicii cel puţin au încercat cu disperare să îi facă pe polonezi
să accepte cel puţin o bază de discuţii. Acelaşi Henderson nota că "Am susţinut de la început
că polonezii sunt complet vinovaţi şi lipsiţi de înţelepciune... Eu personal nu mai văd nici o
speranţă de a se evita războiul, dacă ambasadorului polonez nu i se ordonă să ceară astăzi,
sau, cel mai târziu, mâine, o întrevedere personală cu Hitler. " Chiar şi în noaptea de 31 august,
britanicii au fost în legătură permanentă cu polonezii, încercând să determine ambasada
poloneză să accepte cererile germane. Tenacitatea sau încăpăţânarea poloneză au fost prea
puternice. Dacă Hitler încerca un nou război al nervilor, de data aceasta, polonezii nu au
clacat nervos, din motive, care, e drept, ne scapă. La 1 septembrie, armata germană trecea
frontiera cu Polonia şi lua în stăpânire Danzigul. La 3 septembrie 1939, Anglia şi Franţa
declarau război Germaniei, în virtutea alianţei pe care o aveau cu Polonia. Aceste două ţări
au consimtit
' să înceapă războiul pentru partea din Tratatul de la Versailles, care era cea mai
nedreaptă pentru Germania şi care era cea mai dificil de apărat. Începea al doilea război
mondial.
A fost nevoie, din nou, de mobilizarea forţelor de pe toată planeta, pentru ca Germania
să fie învinsă în al doilea război mondial. Poate aşa se explică şi virulenţa cu care Germaniei
i-au fost atribuite toate responsabilităţile războiului. Se uită prea des că Germania nazistă
era rezultanta unui sistem creat de învingătorii din 1918. În acel an, Germania nu mai conta,
dar Marea Britanie şi Franţa, ca puteri victorioase, puteau imagina o altă arhitectură a
continentului european fără ca asta să însemne umilirea şi dezmembrarea Germaniei. Aşa
cum am mai subliniat, se ştia că Germania îşi va reveni şi va încerca, cumva firesc, să îşi reia
statutul de mare putere. De ce nu s-a făcut nimic în sensul de a preveni acest lucru?
Pentru al doilea război mondial, problema vinovăţiei germane a fost mult uşurată
prin existenţa lui Adolf Hitler. Î n jurul acestui personaj, au apărut o serie întreagă de teorii şi
ipoteze; ori majoritatea converg în a demoniza sensul acţiunilor sale de până în 1939. Hitler
apare ca un conducător malefic, maniac şi criminal care a dorit şi plănuit declanşarea unui
război doar de dragul de a distruge umanitatea. Multe din aceste supoziţii se bazează pe
impulsul lui Hitler de a prezenta planuri dintre cele mai fanteziste. Într-adevăr, de la Mein
Kampf şi până Ia 1 septembrie 1939, conducătorul german a speculat enorm pe marginea a
tot felul de teorii; problema este că lumea 1-a luat prea în serios. Nu credem că Hitler avea
planuri bine puse la punct pentru multe din acţiunile sale, ci doar dorinţa puternică de a le
pune în aplicare. Cum ar fi putut plănui criza economică care 1-a propulsat la putere? Fără
aceasta, aşa cum am subliniat, e puţin probabil să o fi făcut. Asta nu îl împiedica să declare
ritos că va prelua puterea, deşi nu avea nici cea mai mică idee despre cum va face acest lucru.
În fapt, aşa cum arată A. J. Taylor, " aici se află cheia problemei: dacă Hitler şi-a propus
1 46 Henderson către Strang, 16 august 1939, British Foreiyn Policy, third series, VII, No.37, apud A. j. Taylor, Oriyinile
celui de al doilea război . , p. 205.
..
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în mod deliberat să pornească un război. E mai puţin probabil că el şi-a propus războiul decât
că aştepta ca acesta să se întâmple, asta în cazul în care nu ar fi reuşit să îl evite printr-un truc
ingenios, aşa cum evitase războiul civil din Germania ". Şi, am adăuga noi, din toate dovezile
epocii, nu credem că a dorit niciodată un război cu puterile occidentale. Chiar şi în Mein
Kampf, altfel lipsită de valoare, în domeniul politicii externe, Hitler face apologia necesităţii
inerente în scopul constituirii unei alianţe cu Anglia. De altfel, această viziune a fost
consolidată de-a lungul timpului de multe din gesturile sale.
Ca şi în primul război mondial, sunt aduse în discuţie două chestiuni care ar fi
contribuit la izbucnirea celui de al doilea război mondial: existenţa planurilor militare de
război şi dirijarea economiei spre susţinerea unui conflict mondial. Legat de prima
chestiune, afirmaţia în sine denotă lipsa de cunoaştere a considerentelor strategice pe care
statele le au în vedere. Orice stat, pe timp de pace, îşi făcea planuri de război şi ordona
Statelor-Majore să pregătească războiul într-o direcţie sau alta. Asta nu înseamnă că vizează
efectiv războiul, ci doar că se pregătesc în eventualitatea lui, scenariile pregătite fiind doar
măsuri de precauţie.
În ceea ce priveşte caracterul economiei germane, şi aceasta este, în bună măsură, o
legendă menită să susţină vinovăţia germană. A demonstrat-o, printre alţii, în mod
convingător, Burton H. Klein, în studiul său Germany's Economic Preparations for War, în
care se spune: When Germany marched against poland in September 1 939, her military
might was not questioned. The nazi government, it was commonly believed, had for six years
concentrated the country's resources an preparation for war. This was a tacit assumption of
the diplomacy of the period and a point of major emphasis in the voluminous writings abaut
Germany. ( ..) Even a cursory examination of the official German data recently made available
shows that the validity ofthese propositions is questionab/e ". Înarmarea germană în proporţii
care să susţină un război s-a făcut după 1943, prin Albert Speer, în momentul când conflictul
luase o turnură neprevăzută. Până atunci, proporţia cheltuielilor cu înarmarea este
comparabilă cu celelalte puteri. De pildă, în 1939, Germania a cheltuit 15% din PIB pentru
cheltuieli militare, la fel ca britanicii. Î n acelaşi an Germania deţinea 1450 avioane de
vânătoare, 800 de bombardiere şi 3500 de tancuri, în timp ce Marea Britanie şi Franţa
deţineau 950 avioane de luptă, 1300 de bombardiere şi 3850 de tancuri.
Aliaţii au estimat puterea germană la cel puţin dublul ei, din nou, pentru că acesta era
stilul în care obişnuia să evolueze Hitler, şi anume să blufeze. Î n timp ce statele aliate, din ra
ţiuni tactice, încearcă mereu să subdimensioneze puterea lor armată, Hitler a exagerat cons
tant în legătură cu acest subiect din dorinţa de a îşi impresiona adversarii şi a fost şi crezut.
E posibil ca, începând din 1940, după prăbuşirea fulger a Franţei, Hitler să creadă în aura sa
de invincibilitate, de unde şi greşeala fatală a atacării Rusiei. Dar, până în 1939, adică perioa
da care ne intersează, nu credem că nu avea puterea să prevadă că un război pe termen lung
şi pe două fronturi avea să fie fatal Germaniei, aşa cum a şi fost. În toate crizele, Hitler a
blufat, a întins coarda răbdării şi nervilor dar nu a provocat sau nu a vrut un conflict militar.
Chiar şi în cazul polonez, e probabil să fi sperat într-o localizare a războiului. Atunci când
Franţa şi Anglia au declarat totuşi război, nu a mai existat decât alternativa conflictului total.
Fără îndoială că, prin aceste acţiuni, Germaniei îi incumbă o parte importantă pentru
responsabilitatea războiului dar, din nou, nu toată. Germania lui Adolf Hitler este vinovată,
de asemenea, pentru crime fără precedent în istoria umanităţii, dar, credem noi, nu poate fi
vinovată pentru defecţiunea unui sistem alcătuit în acest mod de cei care aveau datoria să îl
înţeleagă şi să îl protejeze. Al doilea război mondial este consecinţa directă a primului război
mondial şi a tentative/ar sterile de restabilire a unei lumi aflată, după 1 914, din ce în ce mai
mult în derivă. A fost o derivă periculoasă, ce nu putea să aibă decât o singură finalitate.
Această finalitate s-a numit al doilea război mondial.
..
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THE FACES OF IANUS. GERMANY AND THE TWO WORLD WARS
(Summary)

Keywords: Germany, World War 1, World War II, peace treaty, international relations
This study aims at a nuanced approach in relation to specialized historiography on
the issues related to the causes that led to the outbreak of the two world wars, in the context
in which the responsibility of conflict outbreak was ascribed, almost in unison, to Germany.
In fact, as we have tried to show, it seems too much to throw the whole burden of
responsibility on the shoulders of one state and not on a system created on antagonistic
positions. None of the factors associated with Germany, for instance in the World War 1,
such as expansionism, nationalism or anachronistic politica) system, does not withstand
closer scrutiny or by simply comparing them with the situation in other countries. The
outbreak of World War 1 was a combination of unfortunate circumstances which meant a
juncture of ignorance and the Great Powers' obtuseness.
World War I I is a consequence of the first world war since the Peace Treaty of
Versailles in 1919, didn't seek to establish a balance of power to prevent a future conflict but
to punish Germany by imposing extremely harsh territorial, military and financial clauses.
Moreover, the effects of the Great Depression of 1929-1933 were added, thus facilitating the
rise of totalitarianism, and the Nazi regime in Germany respectively.
Despite the fact that it can be demonstrated that Hitler and the German Nazi regime
sought to restore Germany's status of global power, without, by this, wanting to generate a
major conflict, Germany's defeat along with the disclosure of atrocities and killings that
accompanied the war, macte Germany, once again, the favorite scapegoat of historians
everywhere. Germany's destiny is thus recomposed as a series of fatal mistakes that would
inexorably put it in route for a profound tragedy.
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Ştefan S. GOROVEI
MĂRTURII DOROHOIENE.
Ă
CORESPONDENŢ ARTUR GOROVEI-DUMITRU FURTUNĂ (192 6-1950)
În anii copilăriei, auzeam deseori pe tatăl meu rostind numele unor prieteni ai lui Artur Gorovei;
două nume reveneau cel mai des: ..moş Ghiţă" de la Piatra şi .. popa Furtună" de la Dorohoi. Corespon
denţa cu ei a continuat şi după moartea lui Artur Gorovei, mai ales prin nelipsitele felicitări la Crăciun
şi la Paşti. Arestarea şi detenţia tatei (1960-1964) au întrerupt aceste relaţii, care nu s-au mai putut
relua niciodată: G. T. Kirileanu a murit în noiembrie 1960, iar D. Furtună în ianuarie 1965. Am mai avut,
totuşi, privilegiul de a sta în faţa bătrânului cărturar dorohoian în vara anului 1964, când, purtat de
avânturi romantice, am vrut să ajung la Mănăstirea Gorovei. L-am căutat, deci, la Dorohoi, pe vechiul
prieten al bunicului meu, gândind că mă va îndruma sau chiar mă va ajuta să-mi ating ţinta. Am găsit
un bătrân orb, prăbuşit într-un fotoliu, lipsit de vlagă şi de orice interes, care m-a sfătuit să renunţ la
planul meu: n-ar fi fost nimic de văzut la Gorovei, unde nu se mai aflau decât vreo doi călugări. l-am
ascultat sfatul. La mănăstire am ajuns în anul următor, împreună cu tatăl meu, în ziua hramului.
Amplu! dialog epistolar - de peste o jumătate de secol ! - dintre Artur Gorovei şi G. T. Kirileanu
este în parte cunoscut (fie şi foarte fragmentar, cu mari lacune)l; cel purtat într-un răstimp conside
rabil mai scurt cu Dumitru Furtună a rămas aproape total necunoscut2. Î n mod straniu, volumul de
corespondenţă din 19703 nu a reţinut nici o scrisoare dintre cele pe care, de-a lungul a vreun sfert de
secol. Artur Gorovei le-a primit de la cărturarul dorohoian.
Viaţa şi activitatea lui Dumitru Furtună (26 februarie 1890 - 15 ianuarie 1965) nu au format
obiectul unor cercetări mai deosebite: la vremea când a murit. era aproape uitat şi nu putea să prezin·
te nici un interes pentru oficialităţile culturale ale vremii4. Evocat după Revoluţia din 1989, în legătură
şi cu Seminarul Teologic din Dorohoi, întemeiat de el, preotul Furtună rămâne încă un necunoscut şi
un mare nedreptăţit. Nu e de mirare că nimeni nu s-a preocupat nici de relaţiile lui cu Artur Gorovei: ar
fi fost şi greu, în absenţa mărturiilor documentare. Astfel, rămâne necunoscut un capitol întreg şi din
biografia lui Gorovei. Luminarea lui începe acum, prin valorificarea unor fragmente din dialogul epis·
tolar al celor doi cărturari.
După catalogul alcătuit de Artur Gorovei pentru corespondenţa sa, scrisori de la D. Furtună se
află în volumele 3, 6, 9, 12, 17 şi 18. Inventarele lucrate de Mircea Gorovei (în vederea vânzării acestei
corespondenţe către Biblioteca Academiei Române) sunt mai complete şi mai precise. La cele şase
volume legate, se mai adaugă un număr de scrisori nelegate în volum (numerotat ca volumul XX). Î n
total. el a inventariat, în aceste şapte unităţi de păstrare, 70 de piese, şi anume: 2 1 de scrisori, 47 cărţi
poştale (c. p.), o telegramă şi o carte de vizită.
Mi s-a semnalat de curând că marile volume de corespondenţă Gorovei, achiziţionate de
1 Cf. Scrisori către Artur Gorovei, ediţie îngrijită şi introducere de Maria Luiza Ungureanu, Bucureşti, 1970, pp. 123214 (137 de scrisori Kirileanu către Gorovei din anii 1B99-1942); Ştefan S. Gorovei, Noi mărturii epistolare ale
prieteniei cu Artur Gorovei ", în voi. G. T. Kiri/eanu sau viaţa ca o carte. Mărturii inedite, ediţie îngrijită şi cuvânt înainte
de Constantin Bostan, Bucureşti, 1985, pp. 177-188 (13 scrisori Kirileanu către Gorovei din anii 1944-1950); G. T.
Kirileanu. Corespondenţă, ediţie îngrijită, note, tabel cronologic, bibliografie şi indici de Mircea Handoca, Bucureşti,
1977, pp. 459-484 (26 de scrisori Gorovei către Kirileanu din anii 191 1-1950: 26 dintr-un total de peste 250 aflate
la Biblioteca Academiei Române !); Din cronica unui veac. Documente inedite (1850-1 950), ediţie îngrijită, note,
indici de 1. Arhip şi D. Vacariu, laşi, 1978, pp. 2 1 0-258 (52 de scrisori Gorovei către Kirileanu din anii 1908-1944).
În total, s-au publicat, deci, 150 de scrisori Kirileanu către Gorovei şi 78 Gorovei către Kirileanu.
z Cu câteva neînsemnate excepţii - cf. infra, Nr. 1, 2, 4 şi 10.
J Scrisori către Artur Gorovei, cit
4 Datorăm profesorului Eugen D. Neculau (1900-1974) primele mărturii despre viaţa şi opera sa: Preotul cărturar
Dumitru Furtună ", în MMS, XLII I, 1967, 9-10, pp. 6 16-625; .. Folcloristul Dumitru Furtună ", în Revista de Etnografie şi
Folclor, XIII, 1968, 3, pp. 281-284; . Contribuţia lui D. Furtună la cunoaşterea lui Ion Creangă ", în Anuar de
Lingvistică şi Istorie Literară, X, 1973, pp. 1 51-158. V. şi Gheorghe Macarie şi Manuela Macarie, «Dumitru Furtună şi
.. Ţăranul cel Mare din Humuleşti "», în Dumitru Furtună, Cuvinte şi mărturii despre Ion Creangă, ediţie, prefaţă şi note
de Gheorghe Macarie şi Manuela Macarie, Iaşi, 1990, pp. 7-24: în ediţia nouă a acestui volum - .. ediţie revizuită,
prefaţă, note, bibliografie şi indice cronologic de Gheorghe Macarie şi Manuela Macarie", Iaşi, 2001 - prefaţa, mai
amplă (pp. 5-26), este semnată numai de Gh. Macarie. Mulţumesc d-lui profesor Gheorghe Macarie pentru
bunăvoinţa cu care mi-a facilitat cunoaşterea acestui volum şi a antologiei îngrijite tot de d-sa: L-am cunoscut pe
Dumitru Furtună. Antologie de texte selectate şi îngrijite de Gh. Macarie, Filaret Furtună, Ionel Bejenaru, Filaret
Aprotosoaei; cu prefaţă, tabel cronologic şi bibliografie de Gh. Macarie, Botoşani, 1996.
..

..
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Biblioteca Academiei Române în anii '60-'70, au fost dezmembrate, scrisorile care le compuneau fiind
redistribuite" - de fapt, risipite - după numele expeditorilor. Nu insist asupra faptei, care încalcă prin
"
cipii fundamentale în ştiinţa arhivistică (unitatea fondului, respectarea creatorului). Cu speranţa că,
poate, vreun cercetător se va simţi atras de personalitatea preotului Furtună şi va încerca să culeagă
informaţii şi din scrisorile pe care acesta le-a adresat lui Artur Gorovei, reproduc aici inventarul acestor
documente (cifrele romane indică numărul volumului, iar cele arabe - numărul de ordine al documen
tului în cadrul volumului):
III - patru scrisori (51, 52, 5 3, 54) şi o c. p.(55);
VI - două scrisori (1 37, 142) şi cinci c. p. (136, 138, 1 39, 140, 141);
IX - două scrisori (79, 1 39) şi patru c. p. (82, 1 1 5, 1 32, 178);
XII - 12 scrisori (76, 77, 78, 83, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 102), 17 c. p. (79, 80, 81, 82, 84, 85,
86, 87, 88, 89, 97, 99, 100, 101, 103, 1 04, 1 05) şi o telegramă (94);
XVII - o scrisoare (1 86) şi şase c. p. (100, 1 19, 169, 205, 2 1 2, 2 1 3);
XVIII - şapte c. p. (25, 2 6, 52, 53, 54, 55, 107);
<XX> - şapte c. p. (2, 40, 41, 42, 43, 80, 81) şi o carte de vizită (44).
La aceste 70 de documente semnate de Dumitru Furtună care urmează a fi valorificate într-un
viitor incert, public aici, prin bunăvoinţa revistei Acta Moldaviae Septentriona/is şi la îndemnul priete
nesc al d-lui profesor Dan Prodan, alte fragmente ale dialogului epistolar care i-a avut ca protagonişti
pe cei doi cărturari de provincie": şase scrisori ale lui Furtună şi 43 de scrisori ale lui Gorovei.
"
Din aceste 49 de piese, 46 se află azi în Arhiva Gorovei de la Fălticeni, şi anume: trei scrisori ale
lui Furtună (Nr. 8, 9 şi 17) care au rămas acolo, fiind integrate de destinatarul însuşi în volumul inti
tulat Acta Gorovei. Cercetări despre familie (Corespondenţă); alte două (numerele Nr. 46 şi 49) au
rămas tot acolo printre hârtiile răzleţe, fiind probabil ultimele primite de Gorovei de la Furtună (a do
ua a ajuns la Fălticeni Ia 1 ianuarie 1951, când Gorovei era deja plecat la Bucureşti, de unde avea să nu
se mai întoarcă !); una singură (Nr. 26) o reproduc după ciorna autorului, însemnată pe o cartă poştală
a lui Gorovei (Nr. 2 5); restul de 40 (Gorovei către Furtună) mi-au fost dăruite cândva de preotul Al.
Bardieru (1913-1994). Î n fine, la Serviciul judeţean Botoşani al Arhivelor Naţionale (Arhivele Statului),
am copiat la 2 iulie 1977 trei scrisori ale lui Artur Gorovei către preotul Furtună aflate în Fondul per
sonal Al. Faliboga (Nr. 7, 18 şi 19).
Adaug, în anexă, un fragment dintr-o scrisoare adresată de Artur Gorovei preotului Constantin
Ciocoiu, harnic istoriograf dorohoian (copiată din acelaşi fond Faliboga din arhivele botoşănene), scri
soarea Aglaei Uhrinovschi, ale cărei informaţii le-a controlat şi detaliat preotul Furtună în scrisoarea
sa din ianuarie 1940 (Nr. 17), precum şi o cartă poştală adresată de Gorovei preotului Bardieru. Acest
adaos justifică titlul sub care se publică toate documentele.
Nu stărui asupra conţinutului acestor mărturii epistolare: cei interesaţi le vor aprecia şi folosi
în direcţiile cercetărilor lor. Subliniez, doar, măsura în care ele contribuie la conturarea mai exactă a
locului pe care, în preocupările lui Artur Gorovei, I-au ocupat cercetările asupra istoriei familiei sale:
cu cât ies la iveală mai multe mărturii epistolare, cu atât se vede mai bine acest loc.
Î n ceea ce priveşte transcrierea documentelor, le-am păstrat cât s-a putut de mult particularităţile
grafice, socotind că ele corespundeau fie pronunţiei autorului, fie obiceiului urmat în asemenea cazuri.
Am suprimat doar acel u final, din cuvinte Ia care Gorovei îl adăuga în mod constant: voiu, Dorohoiu,
maiu. Şi, bineînţeles, n-am ţinut seama de amplasarea unor virgule.
1.

Folticeni, 18 febr[uarie] 1926
Stimate Părinte,
După o lungă tăcere, pe care aţi putut să o interpretaţi ca o renunţare Ia ideia congresului
nostru, am plăcerea să vă înştiinţez că-I vom ţinea, în fine !
Am ales Râmnicui-Vâlcei5, pentru două considerente puternice: Părintele BălăşeJ6 mi-a dat
asigurarea că la Episcopie vom fi găzduiţi toţi câţi vom merge la congres, şi apoi oraşul acesta liniştit e
5 Scris iniţial Râmnicul Sărat" .
"
Preotul Teodor Bălăşel (1869-1941), folclorist, colaborator al .. Şezătoarei". Volumul de corespondenţă din 1970 a
inclus 29 de scrisori ale lui Bălăşel, din anii 1895-1926 (Scrisori către Artur Gorovei, pp. 4-26); nu demult, s-au
publicat 20 de epistole ale lui Gorovei, din anii 1894-1900 (Vasile Munteanu, ,,Artur Gorovei - corespondentă cu
Teodor Bălăşel şi Gheorghe N. Dumitrescu·Bistriţa ", în Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei, V, 2005, pp. ·282294). Sunt evidente lacunele care există şi în acest dialog epistolar.
6
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un centru la o egală depărtare - cât se poate de egală - de toate unghiurile ţării. Din partea de sus a
Moldovei, din Bucovina, vom fi foarte puţini; din Basarabia nimeni, iar celor din Moldova de jos nu li-i
tocmai departe până Ia Râmnic_ Î n schimb, vor fi mai mulţi olteni, şi câţiva de prin Ardeal.
Data congresului: în vacanţa Paştelui, 9 sau 10 aprilie. Cred însă că e de preferat ziua de 9, pen
tru ca în Duminica Tomei să poată fi la locurile lor preuţii cari ar lua parte Ia congres. Avem adeziunea
Dlui Ovid Densuşianu, care se interesează de congres şi de viitoarea societate. Î n curând mă voi duce Ia
Bucureşti, anume ca să mă întâlnesc cu Dsa şi să punem la cale. Dacă aveţi vreo comunicare de făcut, vă
rog să-mi spuneţi titlul şi cam cât timp ar cere dezvoltarea ei.
Cu această ocazie, am să vă răspund la o veche scrisoare, în care văd că sunteţi influenţat de
Narcis Creţulescu, care susţine7 că numele Gorovei, dat mănăstiri şi satului din jud. Dorohoi, este o con
rupere a numiri Gura Văii. Desigur că este o mare greşeală.
Gorovei însemnează, pe slavoneşte, om de la munte - Gorovii (gora munte). În Moldova, docu
mente de Ia 1600 încoace cunosc numele acestei familiiB; în Oltenia, unul din ostaşii lui Yladimirescu
se numea Gorovei (Istoria lui Aricescu9); în Ardeal, există mai mulţi membri ai unei familii Gorovei,
înrudiţi de aproape cu cei din Budapesta, cari poartă acelaşi nume. Acum doi ani am fost eu însumi Ia
lanoş Gorovei, în lbaşfalăuto, şi posed scrisori şi fotografii de ale unui alt lanoş şi a unui Laszlo Gorovei
din Budapesta 11 . În Timişoara este un sat Gorovei; un sat Gorovei este şi în judeţul Romant2, Acum vro
20 de ani, era în Camera Deputaţilor din Atena un deputat Gorovei: ropo�ELtJ, Cum dracu să presupui
că această varietate de numiri, din localităţi aşa de îndepărtate, să aibă aceiaş origine, o conrupere a
cuvântului Gura Văii ?
M-aţi fost întrebat dacă am ceva documente asupra mănăstirei. Nu am nici unul. Dacă vă intere
sează, iată ce ştiu eu, tradiţie din bătrâni. Nişte locuitori din Maramureş s-au coborât în Moldova, nişte
Gorovii, şi au descălicat în satul care poartă astăzi acest nume. Î nainte de 1500, un Ioan Gorovei a fun
dat schitul. Acest Ioan a avut un fiu Damian şi o fată căsătorită cu Aprodul Arbore t4,
Logofătul Vasile Gorovei, uricarul, trăieşte între 1610-1690; are un fiu Gligoraş, pârcălab, căsă
torit cu Dochiţa, sora monahului Dosoftei Bârlici. Din acest Gligoraş mă trag şi eu, cu o genealogie bine
documentatăts . Tot din Maramureş s-au coborât, în Ardeal, Goroveeştii de acolo. Unul din ei, Christof
Gorove, şi tatăl său Ladis/as, au primit nobleţa ungurească şi, ca donaţiune, o mare proprietate Ia
Gattaja, de unde şi numele Gorove de Gattaja.
Despre un cuvânt românesc, din Vâlcea: gorovea/ă, se poate vedea o notiţă în Şezătoarea", XI,
"
p. 2 7, nota.
Scrieţi-mi două cuvinte în chestia congresului.
Cu cele mai distinse salutări,
Artur Gorovei
=

Scrisoare pe hârtie; plicul nu s-a păstrat.
Fragmente din această scrisoare au fost publicate de Al. Bardieru, " Cu privire la Artur Gorovei':
în Clopotul, din 1 9 ianuarie 1 969, Botoşani.
' Narcis Creţulescu, Istoria Sfintei Monastiri Gorovei din judeţul Dorohoi, schiţată de Arhiereul - din Sf. Monastire
Neam�u 1897, Dorohoi 1898, 66 p.
a Prima atestare documentară, azi cunoscută, datează din 1591-1592, când Gorovei vistierul este martor la două
schimburi de sate, menite să întregească satul Cârligi (Neamţ) - cf. Documente privind istoria României, XVI/4, Bu
cureşti, 1952, p. 38, nr. 43. Un urmaş, Vasile Gorovei din Bărgăoani, îţi va căsători o fiică (Iustina) cu Grigoraş Cârlig.
9 Cf. C. D. Aricescu, Acte justificative la Istoria Revoluţiunii Române de la 1891, Craiova, 1874, p. 224, nr. 3: .,Acest ...
Gorovei, sătean din l lovi�a, din plaiul meu Cloşani". Originalul se află azi în Arhivele Istorice Centrale, Colecţia
Muzeul Saint-Georges, 111/7 şi este datat 1815 aprilie 8. Numele de botez lipseşte.
to Dumbrăveni (Sibiu).
11 Familia Gorovei din Ardeal, cu o ramură în Budapesta. Azi mai există în Budapesta şi, prin emigrări, în S.U.A. şi
Germania.
t z A preluat numele familiei după ce a fost în stăpânirea lui Toader Gorovei, care 1-a moştenit de la mama sa, Il inca
Vârnav. Satul timişorean nu l-am putut identifica.
t J Informaţie neverificabilă.
t< .,Tradi�ia din bătrâni" nu are nici o valoare; ea a rezultat din obişnui ta suprapunere necontrolată de informaţii reale,
aparţinând unor epoci diferite, presupuneri, conexiuni şi interpretări târzii. Î ntemeietorul schitului este în adevăr un
Ioan Gorovei, dar nu .,înainte de 1 500", ci pe la 1739. Şi înrudirea cu familia Arbure a existat, dar nu în chipul şi la
vremea menţionate în scrisoare, ci în secolul al XVIII-lea: până şi la începutul veacului al XIX-lea, schitul Gorovei era
în grija Zoiţei Dumitriu, născută Arbure, urmaşa familiei ctitorului (v. şi aici, Nr. 10). Damian Gorovei nu a existat.
t s Până spre 1934, Artur Gorovei va ajunge la alte concluzii în ceea ce priveşte descendenţa sa din uricarul Vasile Gorovei.

http://www.cimec.ro / http://www.muzeubt.ro

Ştefan S. GoroveL Mărturii doroholene. Corespondenţt'J Artur Gorovel - Dumitru Furtunt'J (1 926·1 950)

275

2.

Folticeni, 26 decembre 1926
Stimate părinte,
M-ai întrebat, cândva, dacă am ceva documente cu privire la mănăstirea Gorovei16. Atunci nu
aveam. În vara asta, prietenul Ghiţă Kirileanu a găsit, la un anticvar din Bucureşti, un dosar întreg, care
a aparţinut familiei Stroici; el a cumpărat dosarul, mi 1-a încredinţat ca să-I citesc şi 1-a dat la Academie.
În acest dosar sunt şi două documente în care se arată precis cine şi la ce an a făcut schitul Gorovei.
Acest Ioan Gorovei, căpitan, este un străbun al meu şi dacă poate studiezi istoria mănăstiri şi ai
nevoie şi de arborul de familie al fundatorului schitului, aş putea să ţi-117 dau.
În toamna asta, am fost la mănăstire şi am aflat că ai răsfoit toate cărţile vechi şi ce s-a mai aflat
pe acolo şi ai copiat toate însemnările. Dacă ai fi dispus să mă laşi să copiez şi eu pe acele privitoare la
familia mea - dacă vor fi -, aş veni la Dorohoi, pentru câteva ceasuri.
Cu ocazia aceasta, te rog să primeşti sincere felicitări pentru sfintele sărbători.
Al Sfinţiei Tale devotat,
Artur Gorovei
Scrisoare pe hârtie; plicul nu s-a păstrat.

Fragmente din această scrisoare au fost publicate de Al. Bardieru, " Cu privire la Artur Gorovei",
în Clopotul, din 1 9 ianuarie 1 969, Botoşani.
3.

Folticeni, 23 ian[uarie] 93 1
Stimate părinte,
În interesantul Dv articol din .,Lumea", despre eroul lui Creangăt8, spuneţi că din generaţia lui
Isaia face parte şi catehetul Ioan Grigorescu, de la Folticeni.
Eu am avut profesor pe catehetul Vasile Grigorescu, şi spun unii19 că acesta ar fi fost profesor
lui Creangă la ,.fabrica de popi" din Folticeni.
Lucrul acesta mă interesează, dacă acel catehet se numia Ion, cum arătaţi Dv, sau Vasile, acel pe care
l-am cunoscut eu. Ca unul care aţi avut înaintea ochilor documente pe baza cărora seriţi, sunteţi în mă
sură să mă lămuriţi. V-aşi fi recunoscător dacă mi-aţi spune de nu cumva este o greşeală: Ion în loc de Vasile.
Ce mai faceţi cu revistazo ?
Primiţi, vă rog, cele mai distinse salutări.
Artur Gorovei
Cartă postală, adresată .,Părintelui Econom D. Furtună 11 Dorohoi"; ştampila oficiului de
expediţie: .,FĂLTICENI 24.1AN.93 1"; cea a oficiului de destinaţie, mai neclară, poate fi reconstituită:
.,DOROHOI 26.1AN.931 " .

4.

Bucureşti, 6 april 1933
Mult stimate părinte,
În scopul complectărei arborelui genealogie al familiei, am venit în Bucureşti, să-I văd pe vărul
meu Costică Gorovei21, la care era o lădiţă cu documente de ale familiei. Îmi spune că le-a trimes
1 6 Î n legătură cu preocupările ambilor cărturari privind istoria Mănăstirii Gorovei se ană scrisoarea adresată, în
aceeaşi perioadă, preotului Constantin Ciocoiu din Dorohoi (Anexa 1).
11 Corectat peste "Vi-I".
18 Este vorba, desigur, despre articolul ,,Alte note despre eroul lui Creangă: Popa Duhu", apărut în ziarul ieşean
Lumea chiar în acea zi (23 ianuarie 1931).
1 9 Cuvintele spun unii " subliniate de destinatar şi adnotate marginal: Nu că «spun unii>>, ci - chiar a fost ! Ee. Dr. D.
"
"
Furtună ". Pe fat:a c.p., altă precizare (care probabil a fost transmisă şi în răspunsul către Artur Gorovei): "Ioan este
preotul de la satul Râşca jud. Folticeni; t prin 1919 de vreo 90 de ani. Fost acolo preot vreo 70 de ani. V[asi]le este catehetul".
20 Revista Tudor Pamfile, întemeiată (1923) şi editată de preotul Furtună, îşi încetase apariţia în 1928.
21 Constantin P. Gorovei (t 1937), din ramura băcăuană a familiei, era de fapt unchi (de văr primar) al lui Artur
Gorovei (cum spune şi acesta însuşi, în scrisoarea publicată aici sub Nr. 10); diferent:a mică de vârstă îi făcea să se
socotească veri. Nu a avut copii.
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fratelui său Ernestzz, Ia Radomireşti, jud. BacăuZJ, anume ca să le pot cerceta eu. După Paşti mă voi
duce la Radomireşti şi apoi vă voi trimite ceea ce cred eu că va fi definitiv.
Am cercetat astăzi Ia Academie un manuscris de al lui Ioan Gorovei (bunicul meu) şi l-am
convins şi pe D1 TuducescuZ4 că în Catalogul manuscriselor publicat de Academie sânt erori grave. Vă
voi spune multe când ne vom întâlni.
Cu cele mai prieteneşti salutări,
Artur Gorovei
Cartă postală, adresată ..D-Iui Jconom Dr. D. Furtună 11 Dorohoi"; ştampila oficiului de
expediţie: .. BUCUREŞTI 6.1V.933"; cea a oficiului de destinaţie, mai neclară, poate fi reconstituită:
.. DOROHOI 8.APR.933".
Un fragment din această scrisoare a fost publicat de Al. Bardieru, .,Preocupări genealogice la
Artur Gorovei': in Clopotul, din 26 octombrie 1 969, Botoşani (cu indicaţia că ar fi fost adresată .. unui
bun prieten de la Piatra '].
5.

<fără dată>
Precum ca să se ştie că Artur Gorovei a murit
În revista parisiană .,Mercure de France", No. 835 din 1 april 1933, marele savant A. Van
Gennep scrie:
.,L'Academie Roumaine a decide de reprendre le flambeau tombe lors de la mort de l'excellent
folkloriste Arthur Gorovei, fondateur et directeur pendant trente-huit ans de Ia revue de folklore Seza
toarea, et de publier un Anuarul Arhivei de Folkloor, sous la direction de Ion Muslea, â Cluj. Le tome 1
contient sept articles, une bibliographie du folklore roumain pour 1930 et un rapport sur (<i'activite de
l'archive))".
A. VAN GENNEP
Între cele 7 articole din Anuar, primul este al lui Gorovei.
S-ar putea scrie ceva hazliu despre această moartezs.
Mult stimate Părinte, pentru ca să puteţi utiliza materialul c<e am cu>Z6 privire la Dorohoi şi să
pot şi eu să cercetez materialul ce aveţi cu privire Ia Goroveeşti, mă bate gândul să vin cu ale mele Ia
Dorohoi, să mă găzduiţi câteva zile şi împreună să descoasăm vechiturile. Ar fi bine aşa ? Venirea mea
acolo ar fi să o fixez când îmi va veni mai îndemânos.
Până atunci, salutările mele cele mai prieteneşti.
Artur GoroveiZ7
Cartă poştală, adresată .. D-lui lconom Dr. D. Furtună /1 Dorohoi"; ştampila oficiului de
expediţie: ..FĂLTI CE NI 26.1V.933"; cea a oficiului de destinaţie, mai neclară, poate fi reconstituită:
.,DOROHOI 2 7.APR.933 " . Adnotarea destinatarului: .. Primit azi 27 aprilie 1933".
6.

Folticeni, 30 april 1933
Mult stimate Părinte,
În privinţa mănăstirei Coritniţa, am rugat pe un prieten din Bucureşti să-I întrebe pe Părintele
Ernest P. Gorovei (t 1941), mort fără urmaşi.
Credincerul Constantin Gorovei a intrat în satul Radomireşti în a doua jumătate a veacului al XVlll-lea, prin
căsătoria cu Maria (Beldiman ?); acolo s-a născut, pe la 1782, fiul mai mare, Ioan Gorovei, autorul ramurii
dorohoiene, bunicul lui Artur Gorovei cf. Alexandru V. Perietzeanu-Buzău, Vidomostie de boierii Moldovei aflaţi in
ţară la 1829 {Il)", in AG, l (Vl), 1994, 3-4, p. 307, nr. 30: .,născut în satul Radomireştii, de 47 de ani, fiul credincerului
Costandin Gorovei; locuieşte în târgui Dorohoi". Ajuns până la rangul de ban, Ioan Gorovei a murit de holeră la 28
iulie 1848 şi a fost îngropat la Mănăstirea Gorovei.
2 4 I ul i u Tuducescu (t 194 7), caracterizat de N. Iorga drept .,vechi şi merituos funcţionar al Academiei " (al Bibliotecii
Academiei Române), este o personalitate pe nedrept uitată. A lăsat publicaţii, puţine dar foarte valoroase, de
documente şi studii întemeiate pe documente.
2 s Text dactilografiat
26 Reconstituire după context; o pată de tuş din ştampila dorohoiană face ilizibile literele respective.
27 Text manuscris, pe aversul cartei postale.
22
23
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Nae Popescu28 şi primesc răspuns că, după cum crede Dsa, măn[ăstirea] ar fi - sau ar fi fost - în Ukrania
[sic !], dar că va mai cerceta.
in revista ,.Arhivele Basarabiei", ultimul număr (An. IV, No. 2, aprilie-iunie 1932), pe care-I pri
mesc astăzi, găsesc la pag[ina] 96 jos, următoarele: ,.La schitul Gorovei erau încă monahi ruşi Ia 18 1 1
noembrie (dosar No. 1/181 1, fila 301)" . Este vorba d e dosarele din arhiva KişinăuluiZ9.
S-ar putea bănui că se găsesc şi alte informaţii, despre schit, în acest dosar. Cum aţi putea să-I
cercetaţi decât mergând la Kişinău ? Eu încă nu am fost prin meleagurile acelea. Nu v-ar ispiti o călă
torie până acolo ? Parcă m-aşi prinde şi eu tovarăş cu Dv, dacă nu ar fi să cheltuesc prea mult. Tot am
eu de gând să vin la Dorohoi, cum v-am scris; atunci ne vom pune la cale.
in aşteptare, vă trimet cele mai bune încredinţări de devotament şi de prietenie.
Artur Gorovei
Cartă poştală, adresată ,.D-lui Iconom Dr. D. Furtună // Dorohoi"; ştampila oficiului de expe
diţie: ,.FĂLTICENI l.V.933"; din cea a oficiului de destinaţie, mai neclară, se poate distinge: ,.DOROHOI
... MAI 933". Adnotarea destinatarului: ,.Am răspuns azi 3 mai 1933".
7.

Folticeni, 5 iunie 1933
Mult stimate Părinte,
Am primit scrisoarea Dv şi încă nu pot să fixez data când voi veni în Dorohoi. Zilele trecute am
fost la Cernăuţi, mâne mă duc la laşi, fără să ştiu nici eu în ce zi anume voi fi liber. În orice caz am să
vin. Un prieten mi-a spus că ar fi cetit, într-un ziar din Dorohoi, o informaţie care vesteşte că voi ţinea
acolo o conferinţă, la odată ce se va anunţa.
Să vie oare de la Dv informaţia aceasta ? V-aţi gândit la aşa ceva ? Dacă, în adevăr, aţi avea ase
menea intenţii, nu aş putea să vă refuz, şi s-ar putea combina lucrurile aşa ca să fie satisfăcute toate
cerinţile. O conferinţă pentru o instituţie culturală oarecare, sau de binefacere, la care s-ar putea lua şi
o taxă de intrare.
Dacă vă hotărâţi pentru aşa ceva, să-mi spuneţi cam pe când ar fi mai prielnică o asemenea con
ferinţă, eu vă voi comunica subiectul şi veţi aranja. Poate că ar fi convenabilă o dată în jurul hramului
de la Mănăstirea Gorovei30, unde poate că va veni şi vărul meu Costică Gorovei din Bucureşti.
Până atunci, vă trimet sincere şi afectoase salutări prieteneşti.
Artur Gorovei
Arhivele Botoşani, Fond personal Al. Faliboga, nr. 5 10. Scrisoare pe hârtie; plicul nu s-a păstrat.
8.

Dorohoi, 1933 sept[embrie] 9
Iubite Domnule Gorovei,
Vă trimet - aici alăturat - cartea poştală de la laşi.
Câte amintiri nu Vă evoacă această carte poştală !
La bisericuţa de lemn din satul Popeni (azi în jud. Botoşani), din apropierea imediată a Brăeşti
lor, am aflat zilele acestea această notiţă, pe-o carte de ritual (Triod): ..... în zilele prea înălţatului Mihai
Racoviţă voevod. ss) Grigore Gorovei". E vorba, fără îndoială, de domnia a patra şi ultima a acestui voe
vod (1741-1744), şi anume 1 744.
Aşa rezultă din comparaţiile ce am făcut între această inscripţie şi celelalte ce posed de la acest
,.Gligoraş" pârcălabul, pe care I-au luat tătarii - ziceţi dv. - după 1 7 1 2 . Să notaţi, că el a venit de la tă
tari; trăia şi în 17 44 şi iscă lea şi ,.Grigore", nu numai ,.Gligorie".
Şi că aceştia, pe atunci, aveau un rol idealist f. f. frumos în satele acestea!
Cu drag, al dv, vechiu,
Econ. dr. D. Furtună
Acta Gorovei. Cercetări despre familie (Corespondenţă). Scrisoare pe hârtie; plicul nu s-a păstrat.
28

Preotul Nicolae M. Popescu (1881-1963), cunoscut istoric eclesiastic, membru al Academiei Române.
Paragraful este marcat marginal cu patru linii şi cu însemnarea .,Import[ant)".
3 0 Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul (24 iunie).
29
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9.

Dorohoi, 1933 noemvrie 28
Iubite şi mult dorite Domnule Gorovei,
Am primit scrisoarea dv din 20 noemvrie a.c. şi Vă răspund punct cu punct. Am fost Ia d[octo)rul
Ferlievici din Suceava, chiar atunci îndată. Băietul a stat acolo la operaţie şi apoi, după operaţie, a fost
îngrijit vreo 2 săptămâni în sanatoriu. O îngrijire părintească.
Vă suntem mult recunoscători de sfatul şi recomandaţia dv. Decât, se ţine slab bietul băiat, poate
din pricină că l-am dat îndată în el. 1 de liceu şi ar fi trebuit să-I mai ţinem acasă vreun an.
Asta ar fi prima veste de pe la noi: lupta lui Mărgeluş cu .suficienţii" şi .,insuficienţii" (mai cu seamă
aceştia din urmă). Cu banii - şi mai rău ! Nici până azi, dragă Domnule Gorovei, n-am pus mâna pe ei.
Acel domn Gusti va fi fost pentru alţii bun, dar pentru mine - Dumnezeu să-I ierte !
De altfel, am lăsat lucrurile baltă, şi n-am stăruit prin nimeni. Să văd - mi-am zis - oare, pe cale
obişnuită nu se va da un răspuns cererii mele ? Ţi-ai găsit !
Şi aşa, vă închipuiţi dv starea sufletească a unor oameni cari au cheltuit vreo două milioane cu
drumurile pentru o iluzie - şi-au nimicit avutul în scopuri ..bisericeşti ortodoxe", şi cari, la urmă, n-au
un leu de cheltuială pentru scopuri culturale Ia care se încăpăţînează încă a nu renunţa. Faţă de mine,
cei ai Bisericii au dovedit cu prisosinţă cine sunt şi ce sunt şi cât pot. Un caz mai tipic nu există ! Din
cauza acestor împrejurări, lucrez foarte puţin.
Sunt omul care mai mult reflectez la problemele ce-mi sunt dragi, decât le aştem pe hârtie. Omul
care începe multe şi face foarte puţine. Totuşi, la monografia Goroveiului nu renunţ Dacă aţi întocmit
definitiv arborele de familie, Vă rog să mi-I comunicaţi, ca să nu-l dau pe acesta incomplect.
Vă alătur aici o notiţă, aflată de mine la biserica din Buda-Mică, jud. Dorohoi:
.. 1 789, ghenar 20. Într-o zi de sâmbătă, au răpăusat postelnicu[l] Gheorghie Gorovei"Jt, Biserica
aceia este Holbănească. Trebuie să fi avut legături el cu Holbăneştii.
Ce aveam important Ia acel Gorovei care a fost răpit de tătari - eu V-am scris într-o scrisoare
anterioară, demult: Vă atrag atenţia, să vedeţi dacă presupunerea mea este justă - că el s-a întors de la
tătari şi a mai trăit mult.
Urmăresc tot scrisul dv. E mare mângâiere pentru noi.
Scrisorile lui Matei Millo de la Paris vor fi, desigur, foarte importante32,
Pentru ..Şezătoarea", cu plăcere, am să Vă trimet cevan.
Din partea noastră, să fiţi totdeauna încredinţat de toată dragostea şi admiraţia, dorindu-Vă
sănătate şi cărţi cât mai multe.
Al dv. devotat,
Econ. dr. D. Furtună
.

Acta Gorovei. Cercetări despre familie (Corespondenţă). Scrisoare pe hârtie; plicul nu s-a păstrat.
10.

Botoşani, 2 ianuar 934
Stimate prietene,
De mult mă tot ţin să-ţi scriu, dar au intervenit câteva împrejurări care m-au făcut să amân. Una
dintre cele mai puternice motive [sic !) a fost schimbarea guvernului34. Mi se pare că faci o leacă de
politică şi, prin urmare - mi-am zis - toată gândirea şi toată activitatea trebuie să-ţi fie furate de poli
tică. Acum, când am intrat în mersul curent al treburilor, te atac. Să vin la ale noastre.
Presupun că nu te-ai lăsat de monografia Mănăstirei Gorovei şi eu te sfătuiesc să-i dai zor. Mi-ai
spus că vărul meu (în realitate, moşul meu) Costică are intenţia să o tipărească. Nu uita, însă, că el e un
om trecut de 70 de ani. Arborul familiei l-am lucrat din nou, utilizând ultimele documente ce am desco
perit de Ia alcătuirea aceluia pe care ţi l-am trimes, şi de care acel de astăzi se deosebeşte în unele
3 1 Despre această însemnare - Ştefan S. Gorovei, ..Dialog epistolar Artur Gorovei - Constantin Gane ", în AMS, X, 2011,

Botoşani, p. 230, nota 33.
Artur Gorovei le-a publicat în ..Viaţa lui Matei Mii/o la Paris ", în Revista Fundaţiilor Regale, 1, 1934, 8 (august), pp.
313-353. Scrisorile fuseseră găsite în arhiva familiei Prăjescu de la Stolniceni-Prăjescu, în proprietatea Sultanei
Dediu (fi ica lui Iancu Prăjescu, unchiul matern al lui Matei Millo şi destinatarul scrisorilor acestuia).
n Importantă mărturie în legătură cu proiectele de reluare a revistei de folclor. Cf. Ştefan S. Gorovei, «Reapariţia
revistei ..Şezătoarea ": proiecte eşuate {1 931-1 950)» (în pregătire).
34 î n urma asasinării lui 1. Gh. Duca la Sinaia (29 decembrie 1933), a devenit prim-ministru Constantin Angelescu,
până la 3 ianuarie 1934.

32
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precizări. Importantă este, pentru mine, filiaţia mea. Străbunicul meu Constantin (tata lui Ion, doroho
ianul) este fiul lui Miron.
Am procedat în mod cronologic; am aşezat fişele după anii indicaţi de documente, am găsit in
dicaţii sigure, în menţiuni care ar părea fără importanţă pentru un alt cetitor al lor, şi am descoperit
adevăruri.
O pildă: Toader Scorţăscu vorbeşte de vărul ei [sic!] Alexandru lsăcescu, ftu/ Mariei, fata mătu
şei Catrina Gorovei. Înainte de a cunoaşte acest document, în arborul meu acest Alexandru Isăcescu era
fiul unui35 Grigoraş lsăcescu, dar nu era ginerele Catrinei Gorovei, ci a[l] unei fete a Catrinei, şi atunci
nu se putea, în ruptul capului, ca Toader Scorţescu (soţuJ36 unei alte Marii a unei fete a Catrinei Gara
vei) să fie văr (prin alianţă) cu Alexandru Isăcescu. După filiaţia ce dădusem eu la început, ar fi urmat
ca Constantin jicnicer, fiul Zoiţei Dumitroaei, fata Paraschivei lui loniţă Arbure (Paraschiva era soră cu
Alexandru lsăcescu), ar fi urmat ca acest Constantin j icnicer, citat în documente ca trăind în 1808, să
fie pe aceiaşi linie genealogică pe care sunt eu, care m-am născut tocmai în 1864, pe când el poate să
fie, şi este, pe aceiaşi linie cu tatăl meu, născut la 1831.
Lucrând şi cu astfel de comparaţii, am ajuns la spiţa de astăzi, pe care am s-o şi tipăresc, dar ca
un provizorat, şi am s-o trimet tuturor membrilor familiei cari mai trăiesc astăzi, pentru a afla de la
dânşii date pe care ei le vor fi cunoscând, şi nu le ştiu eu. Se înţelege că-ţi voi trimete spiţa tipărită.
Acum altceva. Însemnarea cu iscălitura lui Miron Gorovei, de pe cartea de la biserica din Brăeşti,
eu n-am copiat-o, pentru că ai dictat-o tânărului căpitan, şi eu trebuia să o iau de la el, dar am uitat. la mai
caută printre notiţi, poate o găseşti.
Mi-ai scris de o inscripţie semnată de un Gorovei, pe care ai găsit-o într-o carte din altă biserică.
Nu-mi spui nici numele cărţii, nici data tipărirei ei, după cum nu-mi dai nici textul inscripţiei, nici data
ei. De ce eşti aşa de zgârcit ?
Alta: îmi spui că Gorovei acel luat de tatari s-ar fi întors înapoi în Moldova, unde a murit. Proba
bil că ştii aceste informaţii din vreun document publicat, pe care eu nu-l cunosc. Te rog, spune-mi
numai unde să-I găsesc; mă interesează lucrurile acestea, şi-ţi cer ajutorul ca să pot să lămuresc toate
chestiunile. Eu ţi-am pus la dispoziţie, cu toată inima, tot ce am avut şi am adunat o viaţă întreagă, do
rind să pot să-ţi fiu de folos la studiile ce ai întreprins asupra Dorohoiului.
Am văzut anunţat că s-a tipărit, la Cernăuţi, un volum cu documente bucovinene37, Ar trebui să-I
cercetezi, căci trebuie să fie în el multe informaţii despre unele familii dorohoiene. Mi se pare că te in
teresezi şi de Tăutuleşti. Eu am <să>3B scriu la Cernăuţi, ca să mi-I pot procura.
Sunt în Botoşani de la 29 decembre şi mai stau vreo două zile, aşa că dacă vrei să-mi scrii, mă
vei găsi acasă, Ia Folticeni. Se apropie ceasul 1 după miezul nopţii. Îţi zic " noapte bună" şi te rog să
transmiţi Doamnei respectoasele mele sărutări de mână.
Devotat prieten,
Artur Gorovei
Scrisoare pe hârtie; plicul nu s-a păstrat.
Fragmente din această scrisoare au fost publicate de Al. Bardieru, "Preocupări genealogice la
Artur Gorovei", în Clopotul, din 26 octombrie 1 969, Botoşani.
11.

Folticeni, 17 ianuarie 1934
Stimate prietene,
După ce am studiat din nou, cu multă atenţie, colecţia de documente, pe care o cunoşti, dintre
care unele nu erau cercetate când am alcătuit arborul de familie ce-I ai, am alcătuit unul nou, în care
persoanele ce figurează sunt documentate destul de temeinic. Am tipărit acest arboreJ9, şi iată un
exemplar. Am să-I trimet şi membrilor din familie, câţi mai sunt în viaţă, descendenţi ai verilor mei
J s Scris iniţial: .,unei Maria"; .,unei" a fost corectat, iar ,.Maria " - tăiat.

,. Scris inipal ..fiul".
37 Teodor Balan, Documente bucovinene, 1 (1507-1 653), Cernăuţi, 1933. Al doilea volum a apărut în cursul anulu i
1934, dar informaţia de la 2 ianuarie nu se putea referi la acesta !
38 0mis.
39 Avem, astfel, o datare mai strânsă pentru versiunea tipărită a acestei genealogii (cf. Ştetan S. Gorovei, .,Dialog epistolar
Artur Gorovei - Constantin Gane ", Joc. cit, p. 230, nota 3 1): prima jumătate a lunii (aproximativ între 4 şi 16)
ianuarie 1934.
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primari, pe care nu i-am pus în arbor, fiind înstrăinaţi de numele familiei Gorovei în a treia generaţie
sub numele altor familii; am să-I trimet, ca să capăt de la ei informaţii genealogice: data naşterei, a lor,
a soţilor lor, a copiilor lor, etc., ca în baza acestor informaţii să pot alcătui o ediţie definitivă, cu toate
indicaţiile.
Dacă ai ceva cunoştinţi genealogice despre ai mei, te rog sacrifică vreo câteva minute şi scrie
mi-le. De asemenea, te rog arată-mi în ce anume documente pot să găsesc date asupra lui Gorovei, cel
luat de tatari, despre care-mi spui că s-a întors înapoi în ţară. Eu nu cunosc aceste documente - cum nu
cunosc multe altele.
Sunt sănătos, şi am avut, mai acum câtva timp, satisfacţia să constat că sunt încă în stare să stau
12 ceasuri neîntrerupt la biurou şi să lucrez.
Dar tânărul nostru căpitan a fotografiat bisericuţa din Brăeşti? Dacă da, pune mâna pe o foto
grafie şi trimite-mi-o. La vară, am să mă pun pe cercetat şi cu bisericile în care ai descoperit însemnări
goroveeşti, pe care mi le dai în fragmente.
Ce mai lucrezi ? Cum stai cu monografia Goroveiului ?
Respectele mele Doamnei, şi primeşte cele mai bune salutări prieteneşti.
Artur Gorovei
Scrisoare pe hârtie (desprinsă dintr-un caiet de tip dictando); plicul nu s-a păstrat.
12.

Folticeni, 13 oct[ombrie] 936
Stimate prietene,
În fine, am primit veşti de la Costică Gorovei: e bolnav, picioarele şi mânile umflate, nu iese din
casă şi are cheltuieli mari cu boala.
Despre monografie, nu se arată dispus să deie fondurile necesare; s-ar părea că n-ar fi făgăduit
această contribuţie. Despre schit, chiar dacă ar avea la dispoziţie suma necesară, e de părere să se facă
mai bine îmbunătăţiri la schit, ceva chilii, etc.
Cum vezi, am pus-o de mămăligă - vorba ceea proastă.
Am cetit articolul din revista Mitropoliei40. Se cuvine o rectificare. O faci sau s-o fac41 ? Autorul
e scuzabil; s-a călăuzit de lucrarea lui Narcis, nu cunoaşte documentele ce am descoperit posterior.
Dacă va fi să vii pe la noi, ca să mergem Ia Mănăstirea Slatina, ar fi bine să mă înştiinţezi cu
câteva zile mai înainte, ca nu cumva să vii tocmai când nu voi fi eu acasă.
Am să scriu Dnei Steflea42 în chestiunea de care-mi pomeneşti.
Primeşte salutările mele prieteneşti.
Artur Gorovei
Cartă postală, adresată .. D-Iui Dr. D. Furtună 11 Econom, Profesor 11 Dorohoi"; ştampila oficiu
lui de expediţie: .. FĂLTICENI 1 3.0CT.936"; cea a oficiului de destinaţie: .,DOROHOI 1 4 OCT 936".
13.

O chestiune, încă nestudiată, care interesează cercurile folkloristice, este acea a simbolului în artele
populare. Se cercetează, în special, dacă este obiceiul ca pe lucrurile de îmbrăcăminte, sau pe obiectele de
podoabă ale săteni/ar, să se puie anumite semne, adică simboluri. În înţelesul cercetărilor ce se fac, un
simbol arfi, de pildă, o cruce cusută pe suman, pe bondiţă, pe cămeşă, sau aplicată pe căciulă, pe pălărie,
ori pe inel, sau aninată la salba de la gâtui unei fete, simbol care, în mintea celui care-/ poartă, ar închipui
un mijloc de a fi apărat, bunăoară, de isprăvile Diavolului, care poate să-i aducă boli, ori să-i pricinuiască
pagube în gospodărie. Altfel de semne s-ar pune, poate, cu gândul că ar aduce noroc acelui care-/ poartă.
Simbolul nu trebuie confundat cu emblema, semn care se poartă de membrii diferitelor asociaţii

40

Articolul semnat de pr. C. Munteanu, în Mitropolia Moldovei, XII, 1936, 9.

41 .,Rectificarea " a dat-o Artur Gorovei: .,Despre Mănăstirea Gorovei", în Mitropolia Moldovei, XII, 1936, 11, pp. 421426. Cu toate acestea, poveştile puse în circulatie de Narcis Cretulescu s-au bucurat în continuare şi se bucură şi

acum de încrederea unor autori incapabili să se documenteze şi să discearnă între basme şi adevărurile istorice.
42 Foarte probabil Chrisantha Şteflea, sotia generalului Ilie Şteflea, născută Mavrodin (cf. C. Gane, Neamurile
Mavrodineşti din Ţara Româmească şi Moldova şi monografia familiei Ion Mavrodi ve/ hatman, Bucureşti, 1942, p.
122 şi planşa genealogică Mavrodineştii din Moldova, I I).
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sau partide politice. Se Întrebuinţează oare, pe hainele ori pe podoabele unor persoane pe care le cunoaş
teţi, oarecare semne cu Înţelesuri de simboluri ? Care sunt aceste semne şi În ce scop se fac ele ? Care este
semnijicarea acestor simboluri ?
În interesul de a se aduna aceste informaţii, cu privire la ţara noastră, pentru a fi comunicate Ins
titutului Internaţional de Cooperaţie Intelectuală din Paris, vă rog să binevoiţi a-mi răspunde dacă aveţi
cunoştinţă de astfel de lucruri, iar de veţi crede necesar să faceţi astfel de cercetări, vă rog să aveţi bună
tatea a-mi comunica şi mie rezultatul lor.
Primiţi, Vă rog, salutările mele cele mai distinse, odată cu mulţămirile mele anticipate, pentru
concursul ce veţi binevoi a-mi da.
Artur Gorovei
Folticeni, ianuarie 1 937

Text tipărit pe o jumătate de pagină; adresa: O-lui Dr. D. Furtună 11 Econom 11 Dorohoi"; ştam
"
pila oficiului de expediţie: FĂLTICENI 4.FEB.937"; cea a oficiului de destinaţie: DOROHOI 5 FEB. 937" .
"
"
Marginal, însemnările lui D. Furtună: Cordea": "Roşu contra deochiului"; Horbote: diferite sim
"
"
boluri"; Ouă roşii idem"; Culoarea preferată: alb".
"
"
14.

Folticeni, 28 iunie 1937
Stimate amice,
Cred că vei fi aflat despre moartea vărului meu Costică Gorovei. Îl regret mult; era singurul ce
mai rămăsese dintre acei cu cari aveam legături intime, din familie. Fratele său, Ernest, este inaccesibil,
iar nepoţii săi de frate43 sunt îndepărtaţi; pe unu[!] chiar nici nu-l cunosc personal. Îl regret pe Costică,
dar regret şi faptul că văd aproape pierdută speranţa de a ceti monografia Goroveiului, pe care cred că
ai isprăvit-o.
Mă gândesc să faci o încercare pentru a o tipări: să te adresezi Mitropolitului Cernăuţului44. Aud,
despre el, lucruri aşa de bune, încât nu văd imposibilitatea de a fi dispus Î.P.S.S. de a contribui la o lu
crare aşa de folositoare. O încercare nu ar strica.
Acuma să-ţi vorbesc de altceva. Am de gând să vin în Dorohoi, să te smomesc să mergem îm
preună la Gorovei. Uite pentru ce: morţii mei sunt împrăştiaţi; tata şi o soră45, în ţintirimul de la Folti
cenii-vechi; mama şi altă soră46 la Focşani, nevasta mea47 în ţintirimul de la Tâmpeşti. Eu n-am mijloace
să construiesc un cavou, ca să-i adun pe toţi; afară de asta, dacă mor eu, toate mormintele acestea vor
fi părăsite. Mă gândesc să-i desgrop pe toţi şi să li duc osemintele la Gorovei. Acolo, dacă se va putea, să
le pun în capişte, unde sunt şi osemintele bunicilor mei Ioan şi Ana, şi să ardă o candelă deasupra lor,
ori să le îngrop şi să li pun un grilaj bun de fier, pe care-I am48.
Prietenul Părintele Chiticariu49 este de părere că ar fi bine să realizez ceea ce gândesc şi, pentru
ca să ştiu dacă aşi putea să îndeplinesc aceasta, cred că ar fi bine să vorbesc şi cu Părintele Stareţul de
la Gorovei. Ce zici ?
Eu sunt sănătos - după cum arată aparenţele - şi tot mai lucrez câte ceva. Am desiluzii, ca
43 Al treilea frate, Petru P. Gorovei (1855-1909), a avut doi fii şi o fiică: Georges Gorovei, Constantin Gorovei şi

Elena Modreanu; fiul celui dintâi, Călin, nu a avut copii, iar fiul celui de-al doilea, Alexandru, a avut o singură fiică
(Gabriela Gorovei, n. 1937).
44 Visarion Puiu, mitropolit al Bucovinei din 1935 până în 1940.
45 Petru 1. Gorovei (1831-1889) şi fiica sa Clara (1857-1891), soţia lui Christodor Gheorghiu. Mormintele lor au
existat până în ultimul deceniu al veacului al XX-lea, când au fost desfiinţate din iniţiativa preotului paroh.
46 Maria Gorovei (1835-1898) şi Constanţa (1866-1931), soţia avocatului N. Rainu. Familia Rainu a locuit în Focşani.
47 Elena Gorovei (1872-1918).
48 Proiectul expus în această scrisoare nu a fost realizat, iar ,.împrăştierea " morţilor a continuat: Artur Gorovei a fost
îngropat în cimitirul Bellu din Bucureşti, fiul Sorin în cimitirul ,.Grădini" (nume care a înlocuit vechiul Tâmpeşti) din
Fălticeni, iar fiul Mircea a fost incinerat la Bucureşti. La începutul anilor '90, am încercat să duc la îndeplinire acest
proiect, care însă nu a fost agreat de autorităţile eclesiastice competente. Din mai 1998, osemintele lui Artur
Gorovei, precum şi ale unora dintre înaintaşii şi urmaşii săi, se odihnesc în cimitirul satului Buneşti (în urma
desfiinţării abuzive a vechiului mormânt de familie din cimitirul ,.Grădini " ).
49 Preotul Iacob Chiticariu (1900-1975), figură foarte distinsă a clerului fălticenean, protopop al judeţului Baia,
paroh la biserica catedrală Adormirea Maicii Domnului, prieten apropiat al lui Artur Gorovei şi al fiului acestuia,
Sorin Gorovei. Cu cel din urmă, avea să împărtăşească, în 1960, arestarea şi condamnarea în acelaşi proces politic.
Cf. Pr. Leonida Gavrilescu, ,.Preotul Iacob Chiticaru ", în MMS, LI, 1975, 9-12, pp. 831-832; Cătălin Ciolca, Cartea
Fălticenilor - de la A la Z, ediţia a Il-a, revăzută şi adăugită, prefaţă de Grigore llisei, laşi, 2010, pp. 52-53,
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totdeauna, mai primesc câte o copită, care mă lasă indiferent, şi parcă tot aştept ceva nou, dar nu ştiu
ce, şi cu asta mi se strânge funia la par.
Doresc să te văd, să mai stăm la sfat, şi te rog să primeşti cele mai prieteneşti salutări.
Artur Gorovei
Scrisoare pe hârtie; adresa pe plic: .,Diui Econom Dr. D. Furtună 11 Profesor 11 Dorohoi", cu
însemnarea destinatarului: .,Să răspund dlui A. Gorovei"; ştampila oficiului de expediţie: .. FĂLTICENI
28.1UN.937"; cea a oficiului de destinaţie: .,DOROHOJ 29 IUN. 937".
Adnotare a lui D. Furtună, pe prima pagină: Mrea Gorovei: unde-s oasele Iorso ... ".
..

15.

Folticeni, 8 decembre 1937
Dragă prietene,
Zilele acestea a fost Vârnavst pe la mine şi mi-a vorbit despre o scrisoare ce i-ai trimes, în care-i
spui că faci o lucrare despre Neculai Istrati. Minunată ideie, dar te sfătuiesc să nu o tipăreşti până ce nu
vei ceti şi monografia mea despre Folticeni, care e pe isprăvite la tiparsz. Vei găsi acolo informaţii
absolut necunoscute din viaţa omului acestuia, care şi pe mine m-a ispititSJ.
Dau în lucrarea mea o fotografie a monumentului ridicat de el, în ţintirimul bisericei din
Rotopăneşti: .,Moldova plângând şi depunând o coronă pe mormântul Unirei". Statuia este şi astăzi Ia
locul ei, şi iată o fotografie făcută de mine acum vreo 35 de ani. Dacă, pentru volumul ce pregăteşti, ai
nevoie, ţi-aşi putea da şi clişeul tipografic, pus în lucrarea mea.
Pe Neculai Istrati eu nu l-am cunoscut; am cunoscut, însă, foarte bine pe nevasta sa, Cucoana
Biţas4, şi pe cei doi fii ai ei: Titus şi Didi, pe acest din urmă cred că-I chema tot Neculai. Cu numele
Istrati N. îl găsesc în Anuarul Institutului Academic, în anii şcolari 1875-76, elev începând cu secţia Il
curs inferior (clasa I l) şi apoi în Institutele Unite (care încep din 1879), unde în 1879-80 este în secţia
Bacalaureat (clasa VII) SS.
Pe Didi l-am cunoscut în 1877; purta uniforma şcolii, încins cu o lentă albastră şi cu sabie îm
brăcată în piele. Era băiat frumos, nalt, voinic. Cred că a murit prin 1880. Vara venia la Rotopăneşti56.
Despre Titus trebuie să ai informaţii de la fiul său57, de la care nu ai putut să capeţi fotografia bunicu-său.
Cucoana Biţa era femeie frumoasă, măreaţă; părul ei era complect alb ca laptele; altfel n-am cu
noscut-o. Femeie frumoasă, era şi aventuroasă. A avut multe dragoste, dintre care eu ştiu despre una
lucruri interesante.
Nu ştiu unde a făcut cunoştinţă cu Nika (Eugen) Sunguroff, fiul unui militar rus stabilit în ţarăSB.
Nika era bărbat frumos şi înzestrat de Dumnezeu cu o voce de tenor preţioasă. Cucoana Biţa s-a dus cu
el în Italia, la Milano, unde Sunguroff a fost elevul lui San Giovani, profesor apoi şi al Elenei Teodo
rini59. A făcut angajament la operă, şi când trebuia să debuteze, a fost apucat de o boală de gât. Frica de
a-şi fi alterat vocea şi dorul de ţară I-au făcut să renunţe la arta lui, a venit în ţară şi a fost numit
supleant la Tribunalul din Folticeni. Aici s-a însurat cu Clara, fata lui Boian (rudă cu cel din Botoşani6D).
A murit.
(t 1848), soţia sa Anica
(născută Morţun), fiica lor Agripina (căsătorită Scolari), fiii Nicolae Gorovei (t 1886) şi Grigore Gorovei (t 1889) şi
două fiice ale celui din urmă, Natalia Tabără ( t 1900) şi Victoria Cocută ( t 1903).
st George Vârnav, proprietar la Spătăreşti, lângă Fălticeni, prieten al lui Artur Gorovei, interesat de istoria locală şi
de genealogie.
s2 Folticeni. Cercetări istorice asupra oraşului, Fălticeni, 1938.
sJ Artur Gorovei i-a dedicat studiul .,Biblioteca de la Rotopăneşti a lui Neculai Istrati ", în AARMSI, s. I I I, tom. IX, mem.
12, 1940.
54 Diminutivul Biţa ascundea numele de botez Sevastia (Sevastiţa).
55 Informaţiile îi erau la îndemână lui Artur Gorovei, el însuşi fost elev la Institutele Unite.
56 Fiul omonim al lui Neculai Istrati a murit adolescent. Nemenţionarea lui în testamentul tatălui (nefiind încă
născut) a fost un motiv pentru atacarea actului !
s7 Edgar lstratty (1887-1967), vestit cântăreţ de operă - cf. Elia lstratty, De vorbă cu Edgar /stratty, Bucureşti, 1969.
so Eugen Sunguroff (1844-1897), fiul colonelului Nicolae Sunguroff (Singurov) - cf. Ştefan S. Gorovei, .,Integrare şi
asimilare în societatea românească: familiile Gheleme şi Singurov", în AG, VI (XI), 1999, 1-4, pp. 266.
59 Cf. Artur Gorovei, Teodor Teodorini. Documente şi informaţii despre el şifamilia lui (1)", în Arhivele Olteniei, VII, 1928,
37-38, pp. 185-215; VII, 1928, 39-40, pp. 400-412; VIII, 1929, 41-42, pp. 43-61; VIII, 1929, 43-44, pp. 255-263.
60 Referinţă la Teodor Boian (Boyan), pentru care v. Vladimir Şardin, Din trecutul Botoşani/ar. Figuri dispărute,
Botoşani, 1929, pp. 19-24.

so Au fost îngropaţi la Mănăstirea Gorovei următorii membri ai familiei: banul Ioan Gorovei

..
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Ştefan S. Gorovel, Mărturii doroholene. Corespondenţă Artur Gorove/ - Dumitru Furtună (1926·1 950)

În parcul din Rotopăneşti este şi astăzi o masă de piatră, care se numeşte masa amanţilor, în
amintirea aventurilor Cu coanei Biţei.
Să-ţi mai spun câteva lucruri, pe care n-ai cum să le afli.
lată o genealogie a Cucoanei Biţei.
Vasile Ciudin din Petiea (lângă Folticeni)
27 ghenar 1800 cu Catinca, fata Căpitanului Vasile Marcu din Bucovina.
t 1819 ian [uarie] 10
Are fii : Ştefan, Alecu, Matei necăsătoriţi; Emanoil cu o Racliş (Bârlad), Costache Elena Albu;
Anastasia Cikirdik6t şi Ion Ciudin, care are pe Biţa Istrati şi pe Costică cu o Fotino (Câmpulung).
Ciudin e familie veche; Gheorghe Ciudin sărdarul din 1679 cred că e acelaş cu Gheroghiţă Ciudin
care în 1664 este dat frate cu Fliondor armaşul (Neculce, Letopiseţi III, p. 2 15, 228)62, Ultimul Ciudin,
fiul lui Costache, trăieşte; e Costică Ciudin, vestit jucător de cărţi, cu rosturi la Casinoul din Sinaia. A
avut şi patru surori, din care cred că unele trăiesc.
Acum cred că-ţi ajunge.
Îţi trimet ultima mea lucrare: Ouăle de Paşti. A tipărit-o frumos Academia6J, dar şi eu am chel
tuit cam multişor cu adunarea materialului. Dacă aşi fi crescut nişte porci, cu banii aceia, aşi fi fost mai
în folos. Dar aşa mi-i dat mie: să fac numai prostii.
Ce ai făcut cu Goroveiul ?
Dar cu metocul cum stai ? Am propus şi eu să se facă un metoc al mănăstirilor noastre, la biseri
cuţa de lemn din Buciumeni, din cuprinsul oraşului actual, dar mi s-a obiectat că nu-i ... în centru, e
departe. Şi noi avem două mănăstiri în activitate: Slatina şi Râşca, şi două schituri: Boureni şi Preuteşti.
Şi acum să închei, trimeţindu-ţi toată dragostea prietinească.
Artur Gorovei
Hârtia e din 1806. Un bătrân ca mine scrie pe hârtie şi mai bătrână.
=

=

=

=

=

Scrisoare pe hârtie veche; plicul nu s-a păstrat.
Pe prima pagină, adnotarea destinatarului: Primită astăzi Duminică 12 dech. 1937, de Sf. Spiri
"
don, pe când, în convoiuri nesfârşite, evreimea de aici din Dorohoi mergea Ia Prefectură ... dovadă că
alegerile-s libere ... ".
16.

Folticeni, 4 sept[embrie] 938
Dragă prietene Furtună,
Te cheamă Furtună", dar nu eşti furtună; eşti blând şi aduci mulţămiri celora cărora li scrii, din
"
când în când. Scrisoarea de ieri mi-a adus multă alinare multor supărări pe care le îndur, ca un bun român.
Să-ţi răspund Ia toate ce mi-ai scris.
Mulţămesc pentru notiţă; mi-a mai dat-o un cunoscut. Să fiu al dracului dacă cunosc vreo
Natalie din Ploeşti, cu reminiscenţe din Cernăuţi şi Bucureşti. Zău că nu-s vinovat. De înainte de război,
de câte ori am fost în Bucureşti, cele mai de multe ori m-am întors înapoi în aceiaşi zi, iar la Cernăuţi
am fost aşa de puţin, şi nicăeri nu am cunoscut o Natalie, nu am făcut chef, şi nu am nicio reminiscenţă.
Mă mai întreb dacă sunt eu acel ARTUR (G�rovei)"; pe mine mă cheamă Artur, dar Gg, nu G�; s-ar
"
putea să fie şi un G�rovei, care să se cheme ca mine.
Cu Î.P.S.S. am mâlit-o şi eu. Am făcut campanie în gazete, pentru el, şi mi s-ar fi cuvenit o cât de
mică atenţie. lată cum mi s-a dat: moşia lui Sorin, Buneştii, are biserică, şi încă înainte de unirea cu
Bucovina, buneştenii de dincolo veniau la biserica aceasta (nu64 ei nu este biserică), unde servia
preotul din Litenii Bucovinei. Acum patru zile, protoiereul nostru a predat biserica unui preot numit de
Ia Cernăuţi, biserica trecând Ia eparhia Bucovinei. Astfel, comuna Buneşti este în j ud. Baia, iar biserica
face parte din jud. Suceava, în Bucovina. Asta se cheamă ... zi-i cum crezi.
Când se face o asemenea schimbare, eu cred că ar trebui consultaţi şi proprietarii. Noi suntem
61

Anastasia Cichirdic a stăpânit în Fălticeni casa din strada Sucevei, devenită ulterior a familiei Octav Lovinescu
(azi, Galeria Oamenilor de Seamă) şi cu cheltuiala ei s-a adus şi montat ceasul din turnul bisericii catedrale
Adormirea Maicii Domnului.
62 Cei doi fraţi - Gheorghiţă Ciudin ş i Toader Flondor - erau fi i i lui Pavel A l bo tă , astfel încât familiile Albotă, Ciudin
şi Flondor descind, toate trei, din trunchiul comun al vechilor Alboteşti: cf. Sever Zotta, "Obârşia familiei Flondor
{1 933}': în AG, VI (XI), 1999, 1-4, pp. 1-10.
63 Artur Gorovei, Ouăle de Paşti. Studiu defolklor, în colecţia Studii şi Cercetări ", voi. XXX, Bucureşti, 1937.
"
64 Greşeală, în loc de la".
"
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trei proprietari mari în Buneşti; prima biserică a fost de lemn, durată de străbunicul meu de pe mamă,
Vasile Ciurea, care a şi murit în Bun eşti, la 19 noembre 182865, acum o sută şi zece ani. Nu m-a întrebat
nimeni dacă eu consimt la această schimbare. Locuitorii, în mare majoritate, din care cei mai mulţi sunt în
Bucovina, au protestat, totuşi Î.P.S.S. a acceptat şi a schimbat biserica, parcă ar fi fost proprietatea lui,
precum a făcut cu Mănăstirea Slatina, a căreia vie de la Cotnari a dăruit-o.
M-am gândit să-i scriu Î.P.S.S., dar m-am oprit; am un nepot frate la o mănăstire66, şi mă tem să
nu-l deie afară.
Nu văd, însă, pentru ce nu a-i isprăvi Istoria Goroveiului şi să o tipăreşti. Ai avut promisiunea lui
Costică Gorovei să-ţi tipărească lucrarea; eu ţi-am scris să te grăbeşti, să i-o duci, dar a-i lăsat de azi pe
mâne, şi acuma s-a isprăvit.
Nu citesc .. Chemarea", şi nu ştiu la ce faci aluzie. Ai să-mi spui când vei veni.
Kirileanu trebuia să trimeată, la 1 sept[embrie], manuscrisul cu operele lui Creangă. Am fost la
el, i-am văzut lucrarea, dar nu-i ... călinesciană67, Să avem răbdare până se va tipări6B, şi cred că vom fi
mulţămiţi.
Eşti năcăjit ? D'apoi eu ! Nu-ţi mai spun necazurile mele, dar sunt mari, şi mă rog lui D[umne]zeu
să mă ţie ca să le sufăr. Poate că atunci când vei veni, vom merge amândoi într-o sară la Hoişie69, unde
este un vin bun, şi nişte păstramă şi mai bună, şi mă voi răcori, povestindu-ţi ce mă doare.
Lui Lică Stino am să-i spun chiar astăzi. E amărât, a fost înlocuit la liceu cu un alt profesor, şi
acum fulgeră şi tună.
D1 Vârnav ? Ce mai face ? Nu ştiu; e veşnic pe drumuri, dar fără nici-o treabă. În cursul săptămânei
a fost la laşi, la Cernăuţi. Îi dă mâna, plăteşte numai 25 o/o la Căile Ferate.
Dar de ce să găzdueşti la el ? El nu are casă în târg; stă la ţară, la 4 km depărtare. Eu am unde să
te culc, singur în o cameră bună, ba încă sunt 2 paturi ...... de, mai ştiu şi eu ce-ţi vine în gând.
Te rog să te înteresezi cum se găseşte nevasta lui Mintici70; şi-a făcut vreo operaţie, e bolnavă,
ce-i cu dânşii. Ţi-oi spune eu de ce mă interesez.
Şi acum, te aştept cu nerăbdare, şi te salut cu toată dragostea prietenească.
Artur Gorovei
La tip [ografia] Unirea, Braşov, a apărut un extras din ..Ţara Bârsei": ..Artur Gorovei", de E. Ar.
Zaharia. Conţine şi neadevăruri.
Scrisoare pe hârtie; plicul nu s-a păstrat.
Pe ultima filă, jos, adnotare D. Furtună cu creionul: Iezerul" - ce a scris?
..

17.

Dorohoi, 1940 ianuarie ...n
Mult iubite Coane Artur,
Cuvântul matale, îndeosebi pentru noi, este lege, este poruncă.
lată, Vă trimit de îndată lămuririle cerute, şi anume:
Mărturiile ce aveţi de la Aglae Uhrinovschi7Z sunt bune, exacte.
Cele scrise de 1. Nădejde73 - sunt false, neexacte.
6s

Eroare, repetată şi în alte locuri; Vasile Ciurea a murit la 19 noiembrie 1 798.
Nicolae (Nicu) Gheorghiu (1882-1941), nepot de soră al lui Artur Gorovei, intrat în monahism la Mănăstirea Slatina.
67 Probabil aluzie la cartea lui George Călinescu, Viaţa lui Ion Creangă, tocmai apărută la Fundaţia pentru Literatură
şi Artă .. Regele Carol II" în iunie 1938 - cf. Scrisori către Al. Rosetti (191 6-1 968), ediţie îngrijită cu prefaţă, note şi
indice de Al. Rosetti, postfaţă de Vasile Nicolescu, Bucureşti, 1979, p. 114, nota 1. Î n august, cartea a fost prezentată
în revista Viaţa Romînească.
68 Volumul - Ion Creangă, Opere, ediţie critică cu note, variante şi glosar de G. T. Kirileanu - a apărut în editura ace
leiaşi Fundaţii Regale în 1939. Din exemplarul trimis de Kirileanu lui Gorovei, se mai păstrează numai patru dintre
foile de la început (fără copertă), cu dedicaţia: Vechiului şi statornicului prieten Artur Gorovei, mândria şi cinstea Fol
ticenilor iubiţi din copilăria mea. 18 mart 1 939 G. T. Kirileanu. La 3 1 martie 1938, Gorovei confirma lui Kirileanu că a
primit şi a citit ,,frumosul volum ce ai editat, Opere de Creangă" (G. T. Kirileanu, Corespondenţă, cit, p. 481, nr.23.
69 Stăpânul unei crâşme de pe uliţa Rădăşenilor (azi, strada Ion Creangă), vestită în peisajul fălticenean dintre cele
două războaie şi din anii imediat postbelici.
70 Soţia lui Vasile Mintici, Maria Tabără (t 1947), era fiica Nataliei Tabără (născută Gorovei), vară primară cu Artur
Gorovei.
7 1 Rupt.
n Scrisoarea Aglaei Uhrinovschi, ale cărei .. mărturii" sunt comentate aici, este reprodusă în Anexa II.
73 Î n cartea sa V. G. Morţun. Biografia lui şi genealogia familiei Morţun, Bucureşti, 1923 (1924).
66
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Al doilea, "biata mătuşa Elencu" - nu înseamnă că i s-a întâmplat aceşteia vreo nenorocire; ci
< biata" i s-74> a spus în sens de drăgălăşenie moldovenească. De altfel, Aglae Uhrinovschi - un tip de
"
moldoveancă inteligentă de pe vremi ! - rostea acest cuvânt în fiecare minut.
Acum, să venim la amănuntele din scrisoarea matale.
Zoiţa a fost căsătorită cu Ioan Ciornei şi au avut pe Gheorghie Ciornei ( azi, în Dorohoi, este
strada cu acest nume, tocmai unde se găseşte şi vechea casă a Ţintoaei - fiica lui Gh. Ciornei - numele
ei era Elena Ţintă şi am cunoscut-o şi eu) şi pe Catinca, pe care a ţinut-o Todiraş Buşi/ă15.
După moartea lui 1. Ciornei, Zoiţa s-a măritat a doua oară cu Ilie Boian şi a avut 3 fete:
1 . Elencu - aceia care nu era săracă deloc ...76, căci a fost căs[ătorită] cu lordachi Calc[ăntr] aur
de [laj77 M ihăileni şi avea stare bună, şi ... 78 Vasile, Iancu, Grigore şi Nicolae19.
... de la soţul ei.
"Biata" să fie - de păcate !
2. Maria 8o ( ţaca Marghioala", după numele adevărat) a rămas nemăritată, era cam gheboasă.
"
Sta în Dorohoi, în casele de pe str. Carmen Sylva8t, vechi, azi ale dlui Cohal.
3. Zamfira căs [ătorită] cu Alecu Cuciuc.
Elena, căs [ătorită] cu D. Colescu, este cu totul altă persoană decât coana Elencu de mai sus; este
nepoata ei: căci este fiica Zamftrei, căs[ătorită] cu Alecu Cuciuc.
lată8Z:
D. Colescu, răzeş din Dorohoi, căs. Elena Cuciuc (fiică a Zamfirei şi Alecu Cuciuc), care stăteau în
casele azi ale avocatului Bălănescu (peste drum de Tribunal[ul] Dorohoi) [au avut pe:] ..... Gheorghie,
căs. Maria Negură, Darabani, sora ministrului M. Negură
..... Şerban (Savin în monahism, făcut călugăr la schitul Buluc în Putna; iar azi la m [ănăsti]rea
Slatina)
..... Costică (Hudeşti, Dorohoi, gospodar)
..... Lucreţia (Galaţi), căs. V[asi] le Coca, funcţionar P.T.T.
--+ Maria, căs. cu dl Vasile Cornescu, institutor Dorohoi (t1948 într-un sat din jud. lalomiţa);
şi:
-+Gh. Cuciuc, căs. l cu Balaşa Morţun, fiica lui V[asi]le Morţun din Budeniţa [au avut:]
--+ Fiică, căs. Străjescu
..... Fiică, căs. Vo/cinschi
..... Alecu (vezi-! mai sus ! 83)
Gheorghe [Cuciuc] căs.[a doua oară] cu o poloneză, Ecaterina . .. Vai de ea ! A fost spânzurată , în
184784 ! ! !
=

74 Rupt.
75 Corect: Buzilă - cf mai departe, scrisoarea Aglaei Uhrinovschi. Pentru familia Buzilă - Ştefan S. Gorovei,

"Miscel/anea genealogica (Il)", în Al/AX/, XXIII, 1986, 1, pp. 443-447 şi idem, <<Circulaţia " Herodotului " de la Coşula:
explicaţii genealogice pentru un fenomen culturai>J, în AG, V (X), 1998, 3-4, pp. 165-169. Numele a doi dintre
membrii ei -Vasile Buzilă (1689-1746) şi fiul său, Enache Buzilă (t 1772/1774) - sunt de regăsit în realizări
culturale ale veacului al XVIII-lea: compilarea Cronicii paralele (laşi, 1733) şi copierea traducerii româneşti a
Istoriilor lui Herodot (laşi, 1746). Pentru acestea, v. şi Ştefan S. Gorovei, Între istoria reală şi imaginar. Acţiuni
politice şi culturale În veacul XVIII, laşi, 2003, pp. 87-141, 23 1-236.
76 Rupt.
77 Precizarea Calcăntraur de la" scrisă printre rânduri. Unul dintre membrii familiei Calcăntraur a stăpânit
"
Bălineştii, cu biserica ridicată de marele logofăt Ion Tău tu (1499).
78 Marginal: .,când era capitală, urm[ătorii] copii:".
79 Ultimul nume este adăugat şi sub rând.
80 Rupt; numele adăugat ulterior, deasupra rândului.
81 Adăugat ulterior, sub rând: .,Carmen Sylva (= azi se numeşte str. Ilie Pintilie)".
82 Urmează trei spiţe genealogice, pe care le transcriu într-o formulă mai comodă şi mai economicoasă. Precizările
din parantezele drepte îmi aparţin.
aJ .,Mai sus" înseamnă pe pagina următoare, sus !
84 Cumplita tragedie a fost povestită de George Sion, în Fraţii Cuciuc. Foarte violent, bătrânul Gheorghe Cuciuc îşi
teroriza familia şi era bănuit că şi-a omorât soţia, mamă a doi fii, care s-au unit cu a doua lui soţie şi I-au ucis. Crima
a fost descoperită târziu şi cei trei au fost condamnaţi Ia moarte prin spânzurătoare (1847): băieţii au fost executaţi
la laşi, iar soţia la Dorohoi (George Sion, Versuri. Suvenire contimpurane, l, ediţie îngrijită de Radu Albala, Bucureşti,
1973, pp. 1 35-199). Originea turcească a familiei, relatată de Sion, pare neveridică. Un document din 1838 (privind
stabilirea hotarului moşiei Dorohoiului) îl menţionează pe "fostul supus rosienesc Gheorghie Cuciuc", trăitor la
1832 - Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, XII (Dorohoiul. Studiu şi documente), laşi, 1924, p. 37. Şi familia Cuciuc, şi
familia Uhrinovschi ar merita cercetări amănunţite.

http://www.cimec.ro / http://www.muzeubt.ro

AMS, XI, 2012, SECŢIUNEA a IV-a: ISTORIE CONTEMPORANĂ

286

Alecu Cuciuc căs. Zamfira [au pe]
Ag/ae, căs. Nicu Uhrinovschi, Portăr[el ?] Doroh[oi] as ......a& patru ani... E[l ?] a murit repede.
-+

[Copiii Aglaei Uhrinoschi:]

-+ Petru, gazetar, t otrăvit, după Marele Război. A fost căs. de 2 ori. Are copii prin Bucureşti.
-+ Eugen, avocat, azi în Bucureşti

[Fiul lui Eugen Uhrinovschi]

-+ Wilhelm (Puiu), magistrat în Dorohoi

Am răspuns, iubite Coane Artur, la toate ..gâcitorile" puse de mata.
Gâciţi acum şi Dv (mata şi Lică87 al nostru, scriitorul atât de merituos şi harnic): de ce oare ...
mi-am dat eu demisia din postul de Inspectorsa ?
Dacă-ţi gâci, bine-ţi şti - şi eu mult, tare mult Vă voi iubi...
În ziua când am primit răvaşul matale, atunci s-a întâmplat .,demisiunea din inspecţiunea"
subsemnatului...
Comunicaţi vestea şi amicilor mei Stino89 şi fiţi încredinţaţi că, de-a fi o pace-n ţară, noi, astfel,
ne vom vedea mai bine şi mai des !
Cele cuvenite simpaticului sublocotenent Sorin9o, de Ia Artileria Grea !
Vă doresc din toată inima şi nu mă uitaţi, c[oane] Artur,
devotat şi sincer
Pr. D. Furtună
Acta Gorovei. Cercetări despre familie (Corespondenţă). Scrisoare pe hârtie; plicul nu s-a păstrat.
Această scrisoare poartă urmele unor distrugeri şi reparaţii. Bănuiesc că a fost găsită de Artur
Gorovei între multele hârtii răvăşite (prin magazii, şură, garaj etc.) în timpul absenţei din 1 944-1 945,
repa rată şi lipită în volumul de corespondenţă privind cercetările de istorie familială. Este posibil că, la
un moment dat, părintele Furtună însuşi a avut-o sub ochi şi a încercat să împlinească lipsurile, scriind
printre rânduri. Data acestei .,restaurări " poate fi dedusă din două adnotări: în una se precizează că
strada Carmen Sylva .. azi se numeşte str. Ilie Pintilie': iar în alta se dă anu/ 1 948 pentru moartea unei
persoane. Deci completările ar data din anii 1 948-1 950.
18.

Folticeni, 6 mai 1940
Dragă prietene, eşti vinovat că ştii aşa de multe, ca să te plictisim, cu întrebări, noi cei cari nu le
ştim. lată două întrebări. Mănăstirea Slatina a avut trei metoace: schitul Unsa, pe moşia Horgeştii,
jud[eţuJ)91 Hârlăului; schitul Broşteni, ţinutul Sucevei (Broşteni pe Moldova, nu cel de pe Bistriţa) şi
biserica Sf Dumitru Balş, din Iaşi. În nici un dicţionar (nici cel arheologic al lui Lecca92) nu găsesc Unsa
şi Broştenii şi nici moşia Horgeşti. Ce ştii despre ele ? Unde aşi putea găsi ceva informaţii ? Unsa o
găsesc pomenită, ultima dată, la 1846.
Ce zici, îmi dai ceva despre ele ?
Acum alta.
Istoria Mănăstirei Gorovei eu cred că s-ar putea tipări sau de Academie, sau de Fundaţiile
culturale din Bucureşti. Am fost la Academie, am vorbit cu Dl Rosetti93, care mi-a spus despre interesul
pe care-I prezintă monografiile, şi cred că monografia Goroveiului ar fi publicată în colecţia .,Studii şi

95 La ambele cuvinte lipsesc ultimele litere, hârtia fiind ruptă.
96 Rupt.
97 Profesorul Aurel George Stina (1900-1970).
•• Preotul Furtună a deţinut calitatea de inspector general al Învăţămdntului seminarial de la 15 ianuarie 1938 până
la 1 ianuarie 1940 - cf. L-au cunoscut pe Dumitru Furtună, cit, p. 288. La Eugen D. Neculau, Profesorul cărturar
Dumitru Furtună", în loc. cit, p. 6 18, se află data de 15 ianuarie (cu o eroare tipografică: "a deţinut-o de la ... ),
corectată în L-au cunoscut pe Dumitru Furtună, p. 181 (..a deţinut-o până la ... ).
99 Tatăl, George Stino, şi fiul, A urei George Stino, amândoi profesori de limba franceză.
90 Fiul mai mic al lui Artur Gorovei, probabil chemat în concentrarea care va începe la 1 februarie 1 940!
9 1 Eroare, în loc de ţinutul. Respectiva unitate administrativ-teritorială a fost desfiinţată în prima jumătate a
secolului al XIX-lea, înainte de generalizarea termenului judeţ, uzual în Muntenia.
92 O. G. Lecca, Dicţionar istoric, arheologic şi geografic al Romdniei, Bucureşti, 1937.
93 Generalul Radu R. Rosetti (1877-1949), conservatorul Bibliotecii şi Colecţiilor Academiei Române.
..
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cercetări". Dacă o ai gata scrisă, eu aşi putea întreba pe Dl Lepădatu94 dacă o admite şi, în caz negativ,
să mă adresez la Fundaţie, Dlui A. Rosetti9S.
Ce spui ? Nu te ispiteşte propunerea mea ?
Dacă va fi să vin la Dorohoi, ca să te văd, trebue să ţii în taină, căci nu aşi vrea să se afle că sunt
acolo, ca să nu fiu nevoit să mă duc şi pe la alţii.
Cu toată dragostea prietenească,
Artur Gorovei
Arhivele Botoşani, Fond personal Al. Falibo9a, 51 1 .
Cartă postală, adresată D-lui Dr. D. Furtună 1 1 Econom 11 Dorohoi".
"
În stânga sus, adnotare Furtună: În " Cu9et Clar", IV, 43, scrie N. lor9a: " Un nou poet: d. Gh. A. Cuza".

19.

Folticeni, 1 1 iulie 1940
Iubite prietene,
De mult nu mai ştim nimic unul de altul; primejdiile vremilor prin care trecem parcă ne ar fi
înstrăinat. Cu toate acestea, noi de aici, adică Stina şi cu mine, vorbim des, cu dragoste, despre Dta.
Am o nevoie, şi m-am gândit că eşti singurul care poţi să mă ajuţi. Nepoata mea, Mya, fata lui
Mircea, a trecut bacalaureatul şi trebuie să se ducă la un cămin, în Bucureşti, dar se cere să facă de pe
acum cererea, ca să fie sigură că va obţine locul. Îi trebuie şi actul de naştere; acel depus la liceul din
Botoşani se zice că ar fi la lnspectorat, la laşi. De aceia, vreu să-i scot un alt exemplar, ea fiind născută
în Dorohoi, la 2 1 iulie 1921 - are fata 19 ani.
Te rog scoate-i actul şi mi-I trimete.
Alătur timbrele necesare, şi te rog să mă ierţi de supărarea ce-şi fac, dar n-am cui să mă adresez.
Cred că ai aflat cinstea ce mi s-a tăcut la Academie, unde am fost ales membru . de onoare96•
Am primit o scrisoare de la Sextil Puşcariu97, care m-a propus. Ce zici de această cinste care mi s-a tă
cut ? Eu nu am cerut-o98 şi nici mi-a trecut prin minte că s-ar putea să fiu pus alături cu Regele şi cu
Patriarhul - precum spune Ionel Simionescu99,
Să ştii, Domnule, cu cine ai de a face !
Şi acuma, dorind să vie mai degrabă vremea ca să ne mai vedem, te rog să primeşti cele mai
prieteneşti salutări.
Artur Gorovei
..

Arhivele Botoşani, Fond personal Al. Falibo9a, 5 12.
Scrisoare pe hârtie. Pe prima pagină, adnotare D. Furtună: Adresa: 11 Părintelui Dr. 11 D.
Furtună 11 Dorohoi.
20.

Folticeni, 29 n(oiem)bre 941
Iubite prietene,
De atâta vreme nu mai ştim nimic unul despre altul, parcă am trăi în alte continente. Am auzit,
de la unii şi alţii, că nu eşti tocmai bine, că suferi de ochi; eu mă rog lui Dumnezeu să te vindeci cât mai
94 Alexandru 1.

Lapedatu (1876-1950) era, la acea vreme, Secretar General al Academiei Române.
(1895-1990) era atunci directorul editurii Fundaţiei pentru Literatură şi artă ..Regele Carol li"'.
96 Artur Gorovei a fost ales membru corespondent al Academiei Române la 28 mai 1915 şi proclamat membru de
onoare la 25 mai 1940.
97 Sextil Puşcariu (1877-1948) a fost cel care, în şedinţa din 25 mai 1940, a citit propunerea de alegere a lui Artur
Gorovei ca membru de onoare. Propunerea era semnată şi de M. Sadoveanu, Nichifor Crainic, Lucian Blaga, 1.
Petrovici, D. Gusti, G. Petraşcu, N. Bănescu, Th. Capidan şi Liviu Rebreanu (Analele Academiei Romdne. Desbateri/e,
LX, 1939-1940, Bucureşti, 1941, p. 158).
99 În vechea Academie Română nu se intra pe bază de cerere şi de dosar, cum se procedează în zilele noastre, ci la
propunerea membrilor secţiilor, pe atunci, numai trei (literară, istorică şi ştiinţifică), spre deosebire de cele multe
ale noii Academii Române).
99 Ion Simionescu (1873-1944), geolog şi paleontolog, membru al Academiei Române. Era căsătorit cu Matilda
Grecinschi, vara primară a lui Artur Gorovei.
95 Alexandru Rosetti
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curând, ca să putem sărbători înfrângerea totală a bolşevismului.
Ce ai făcut cu monografia Mănăstirei Gorovei ? Eu mă gândesc să ţi-o tipăresc, dacă mi-ai tri
mete-o; dacă nu o voi tipări în volum deosebit, am o revistă bună care să o tipăreascătoo şi să-ţi dea 100
exemplare din broşură. Ce zici ?
Mâne duminică, fac parastas de 6 luni de la moartea unui nepotlOl care a stat câtva timp la mine,
şi cu această ocazie fac şi parastasul e un an de la moartea lui Iorga şi de 3 zile de la moartea nevestei
lui102. Nu am invitat pe nimenitOl, nici chiar pe foştii lui prieteni; îl fac pentru odihna sufletelor lor, şi
voi fi eu singur şi corul lui Sorin, fiul meu.
Îţi doresc sănătate şi voe bună.
Artur Gorovei.
Cartă postală, adresată .. Domnului 11 Dr. Dim. Furtună 11 Profesor 11 Dorohoi"; ştampila oficiului
de expediţie: ..FĂLTICENI 30.NOV.941"; cea a oficiului de destinaţie lipseşte. O ştampilă mică, dreptun
ghiulară: .. CENZURAT 11 FĂLTICENI 11 No. 9".
21.

Folticeni, 9 iulie 942
Iubite prietene,
Mi-a părut foarte rău că nu am putut să vin la Dorohoi, ca să mergem împreună la mănăstire;
tocmai la 24104 am avut un apel contra impunerei la fise a moşiei prietenului meu Dim. G. Maxim, fost
preşedinte la Curtea de Apel din Bucureşti, care mi-a trimes procură, şi nu am putut să-I las. Aud că
Î.P.S.s.tos te-a vizitat, şi aceasta mi-a făcut mare plăcere. Tot sper eu că în vara asta voi veni la Dorohoi.
Până atunci te rog să primeşti călduroase prieteneşti salutări.
Artur Gorovei
Cartă postală, adresată .. Domnului 11 Dr. D. Furtună 11 Profesor 11 Dorohoi"; ştampila oficiului de
expediţie: ..FĂLTICENI 10 IUL 942"; cea a oficiului de destinaţie: .,DOROHOI 12 JUL 42". O ştampilă mică,
dreptunghiulară: ..CENZURAT 11 FĂLTICENI 11 No. 16". Ştampila expeditorului: ..ARTUR GOROVEI 11
FOLTICENI".
22.

Folticeni, 23 apr[ilie] 943
Dragă prietene,
Am cetit scrisoarea cătră Lică. Despre acel Stamati, de care mă întrebi, nu ştiu nimic, nici măcar
ce a fost. Am avut, în veacul trecut, o rudă care se numea Stamati, era din Folticeni, vor fi vreo sută de
ani de atunci, dar nu ştiu al cărui Stamati era, nici cu ce se ocupa. Copii nu a lăsat.
Eu acum sunt sănătos, dar tare supărat. Îţi voi spune altă dată pricina. Mai lucrez, din când în
când. Să urmăreşti numărul viitor din revista .,Viaţa Basarabiei", în care dau la iveală un scriitor
basarabean necunoscutlo6, din 1807, la Odesa, care a tradus, din franţuzeşte, un poem al unui poet
englez, Alexandru Popelo7, de prin veacul 1 7, întitulat .,Cercare asupra omului".
Te felicitez de Sfintele Paşti. Arată respectele mele Doamnei. Tare mi-i dor de Dv, şi sper să vin
în vara asta să vă văd şi să mă duc şi la mănăstire. Cu toată dragostea,
Artur Gorovei
too Artur Gorovei se gândea, probabil, la revista Păstorul Tutovei, la care colabora în acea vreme.
101 Nicolae Gheorghiu - cf. supra, nota 66.
toz Apăsat, probabil, de amintiri, Gorovei a scris despre acest parastas şi lui G. T. Kirileanu, în aceeaşi zi - cf. ..Din

cronica unui veac. Documente inedite (1850-1 950)", cit., p. 254. V. şi Ştefan S. Gorovei, . Trei scrisori ale Ecaterinei N.
.

Iorga", în AMS, X,

2 0 1 1 , Botoşani, p. 1 95.

1o 3 Cuvânt subliniat cu două linii.
to• 24 iunie, ziua hramului Mănăstirii Gorovei.
tos Probabil lrineu Mihălcescu, Mitropolit al Moldovei din 1939 până în 1947.
t o6 Artur Gorovei, "Un scriitor basarabean necunoscut", în Viaţa Basarabiei, XII, 1943, Chişinău, pp. 341-350 (articol

nemenţionat de Loretta Handrabura, Artur Gorovei. Studiu monografie, Chişinău, 2007). Traducerea era semnată
doar K. Ioan K., ceea ce 1-a determinat pe Artur Gorovei să propună identificarea traducătorului cu Ioan Kazimir;
ulterior, s-a dovedit că traducerea aparţinea lui Ioan Cantacuzino (1757-1828) - cf. Dicţionarul literaturii române
de la origini până la 1 900, Bucureşti, 1979, pp. 14 7-148 (articol redactat de Florin Faifer).
1 01 Alexander Pope (1688-1744), poet englez.
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Cartă postală, adresată .,Domnului 11 Dr. Furtună 11 Profesor 11 Dorohoi" ; ştampila oficiului de
expediţie: ,.FĂLTICENI 24 APR 943"; cea a oficiului de destinaţie: .,DOROHOI 28 APR 43". Se vede şi
ştampila oficiului (de tranzit ?) .. BOTOŞANI 27 APR 43". O ştampilă mică, dreptunghiulară: ..CENZURAT
11 FĂLTICENI 11 1". La expeditor: .,Artur Gorovei 11 Str. Regele Mihai 1, 271 11 Folticeni".
23.

Folticeni, 1 april 1948
Iubite Părinte Furtună,
Îmi aduc aminte că, odinioară, ţi-am scris în versuri, din CotnarjlOO; acum sunt mai bătrân ca
atunci, dar tot am să mă încerc să-ţi scriu, în curând, în versuri. Deocamdată muza mă refuză.
Eu te doresc, şi tare m-am minunat că nu mi-ai răspuns la câteva scrisori ce ţi-am trimes. Am să
vin la Dorohoi, ca să mergem Ia Mănăstirea Gorovei, dar să rămânem acolo pe noapte, să putem vorbi
în linişte despre cei cari au făcut-o şi au înzestrat-o. Asta va fi la vară, când va fi cald.
De ce nu vrei să-mi trimeţi epigramele, sau scrierile injurioase pentru bunicul meu; ştii bine că
mă interesează tot ce-i vorba despre familia mea.
Unde este acum Mintici şi nevasta lui ?
Respectoase sărutări de mână Doamnei, şi parcă nici n-aş cunoaşte-o dacă aş vedea-o.
Cu bine şi noroc,
Artur Gorovei
Cartă postală, adresată .,Domnului 11 Econom Dr. D. Furtună 11 Dorohoi 11 Str. Alex. 1. Cuza,
25"; ştampila oficiului de expediţie: .,FĂLTICENI 3 APR 948"; cea a oficiului de destinaţie lipseşte. La
expeditor: .,Artur Gorovei 11 Folticeni".
24.

Paştele 1948
Hristos a înviat !
Vă doresc sănătate, voie bună şi bucurie.
Artur Gorovei
Cartă postală, adresată .,Domnului 11 Dr. Dimitre Furtună, Econom 11 Profesor 11 Dorohoi"; ştam
pila oficiului de expediţie: ..FĂLTICENI 29. APR 948"; cea a oficiului de destinaţie: .,DOROHOI 1 MAI 48".
Se vede şi ştampila oficiului (de tranzit ?) .,SUCEAVA 29. IV. 948". La expeditor: ,,Artur Gorovei 11 Folticeni".
25.

Folticeni, 13 august 1948
Dragă prietene Furtună,
Iaca a venit şi luna lui august, pe când m-ai invitat să vin la Dorohoi, ca să mergem împreună la
Mănăstirea Gorovei, şi iaca am să vin, dacă veţi fi cu toţi acasă. Deocamdată trebue să stau la botezul
nepotului meu Ştefan Sorin Gorovei, care a sosit pe lume de 2 săptămânil09, apoi să mă duc la Piatra,
de acolo la Bacău, de unde, ca furtuna, voi sosi şi la Furtună. Spuniai odată că ai să vii cu o maşină să
mergem la Piatra; nu poţi face şi acum comedia aceasta ? Ce bine ar fi să se întâmple aşa. Ai vedea şi pe
Stina, şi pe Kirileanu, noul membru de onoare al Academiei Româneuo. Ce zici ?
Sunt sănătos şi aştept răspunsul furtunos al prietenului Furtună.
Respectele mele Doamnei şi urări de bine bunului meu prieten Furtună.
Artur Gorovei
Cartă postală, adresată ..Domnului 11 Dr. Dimitre Furtună 11 Preot şi profesor 11 Dorohoi";
ştampila oficiului de expediţie: .,FĂLTICENI 14. AUG. 948"; cea a oficiului de destinaţie: ,.DOROHOI 1 5
AUG 48". L a expeditor: ,,Artur Gorovei 1 1 Folticeni".
Pe recto, D. Furtună a transcris răspunsul - v. numărul următor.
1 08 Sunt, d es igu r acele versuri datate .,Cotnari, 22 i u l ie 1939", reproduse de Al. Bardieru în finalul articolului ,Artur
Gorovei - inedit", publicat în ziarul botoşănean Clopotul (tăietura din ziar de care dispun nu are nici o indicaţie
cronologică !).
1 09 Născut la 28 iulie 1948, nepotul a primit taina botezului în Catedrala Adormirii Maicii Domnului, la 15 august 1948.
1 10 G. T. Kirileanu fusese proclamat membru de onoare al Academiei Române la 5 iunie 1948.
,
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26.

Dorohoi 1948 aug[ust] 18
Mult iubite Coane Artur,
Urmăm aici un curs de îndrumare a Corpului Didacticlll, până în ziua de 26 aug[ust] a.c. După
această dată, Vă aşteptăm cu drag să veniţi şi pe la noi. Vom fi acasă. Încolo, noi nu putem veni acuma.
Încât, spuneţi, Vă rog, şi toată bucuria noastră pentru alegerea la Academie, ca membru de onoare, a lui
Conu Ghiţă Kirileanu. Cele cuvenite prietenului Stina. Iar micului Ştefan Gorovei îi dorim ca să ajungă
un mare cărturar, vrednic urmaş al bunicului şi al familiei Gorovei.
Cu admiraţia şi dragostea de totdeauna,
Ee. Dr. D. Furtună
Transcriere de D. Furtună pe c. p. (recto) a lui Artur Gorovei din 13 august 1948 (numărul pre
cedent).
27.

Folticeni, 4 oct[ombrie] 948
Iubite maestre Furtună,
Te înştiinţez că înainte de 15 octombre, vin la Dorohoi, ca să mergem la Mănăstirea Gorovei,
unde este şi Mintici. Vin înainte de a se începe cursurile la şcoli, ca să poţi merge şi Sfinţia Ta. Nu ai
scăpat de mine. La întoarcere de la mănăstire, voi sta în Dorohoi vreo câteva zile, ca să putem vorbi în
voie şi pe larg. dacă ai un pat şi pentru mine.
Te rog îngrijeşte-te de o căruţă, pentru mers la mănăstire; nu-ţi mai cer să rămâi macar o
noapte, cu mine, la sihăstrie.
Arată, te rog. respectele mele Doamnei, pe care doresc s-o găsesc sănătoasă.
Nu ştiu dacă eşti acasă; de nu vei fi, anunţă pe avocatul Rapaport despre venirea mea.
Cu tot binele şi sănătatea,
Artur Gorovei
Cartă postală, adresată .,Domnului 11 Profesor Dr. Dim. Furtună 11 Dorohoi 11 Str. Ştefan cel
Mare, 25"; ştampila oficiului de expediţie: .,FĂLTICENI 6. OCT. 948"; cea a oficiului de destinaţie:
.,DO RO HOl 7 OCT 48". La expeditor: .,Artur Gorovei 11 Folticeni". Însoţită de o copie dactilografiată, în
două exemplare.
28.

Folticeni, 6 oct[ombrie] 948
Iubite maestre,
Duminică, 10 octombre, cu trenul de 8 dimineaţă, plec spre Dorohoi. Sper că voi găsi la Dv un
cotlon în care să dorm şi eu. Te rog anunţă la mănăstire şi roagă pe părintele stareţ să-mi trimeată luni
căruţa la Sfinţia Ta, ca să mă duc la mănăstire.
La revedere, cu bucurie,
Artur Gorovei
Cartă postală, adresată .,Domnului 11 Profesor Dr. Dim. Furtună 11 Dorohoi 11 Str. Alex. 1. Cuza
[iniţial, Ştefan cel Mare, tăiat cu linii oblice !], 25"; ştampila oficiului de expediţie: ..FĂLTICENI 7. OCT.
948"; cea a oficiului de destinaţie: .,DOROHOI 9 OCT 48". Se vede şi ştampila oficiului (de tranzit ?)
.,DARABANI 9 OCT 948". La expeditor: .,Artur Gorovei 11 Folticeni" .
Adnotare D. Furtună pe recto: ..Am dat dlui A. Gorovei azi 13 oct. 1948 ms. din col. mea Satirice
de Budişteanu despre dorohoienii din 1834112".
29.

Folticeni, 25 dec[embrie] 1948
Dragă maestre, te rog să primeşti, împreună cu Doamna, cele mai sincere felicitări pentru
sfintele sărbători şi anul nou, dorindu-vă sănătate şi veselie.

1 1 1 Probabil faimosul lPCD !
1 12

Probabil la aceste satire se referă Artur Gorovei în scrisoarea din 1 aprilie 1948 (aici, Nr. 23).
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Nu mai plec l a Bucureşti, după cum plănuisem, ş i a m trimes Dlui Lăzăreanu113 însemnarea ce
mi-ai dat, rugându-1 să-mi scrie ce preţ oferă, ca să facem afacerea114.
Îmi permit să te sfătuesc să începi a scrie istoria Mănăstirei Gorovei; aş vrea să văd manuscrisul
cât mai trăiesc, şi cred că-mi voi lua eu sarcina de a-1 tipări; de aceia, grăbeşte-te cu scrisul; te rog nu
neglija n s.
La Primărie trebuie să fie mitricile bisericilor din Dorohoi, în care se treceau toate actele de
stare civilă. Cercetează-le, eu le am găsit aici, la Primărie, aproape pe toate, şi le utilizez116• Între ele vei
găsi şi actele care te interesează.
Chef bun de Crăciun, şi gândeşte-te şi la mine, când vei bea un pahar de vin.
Artur Gorovei
Cartă postală, adresată Domnului şi Doamnei // Profesor Dr. Dimitre Furtună // Dorohoi //
"
Str. Alex. 1 . Cuza, 2 5"; ştampila oficiului de expediţie: FĂLTICENI 2 1 . DEC. 948"; cea a oficiului de
"
destinaţie: DOROHOI 22 DEC 48". La expeditor: Artur Gorovei 1/ Folticeni".
"
"
Adnotare D. Furtună pe recto: Pr. 27 Dec. 1948" (semnalează diferenţa de cinci zile între
"
sosirea la oficiul poştal şi predarea la destinatar ...).
30.

Folticeni, 28 ian[uarie] 949
Dragă prietene,
Eşti tare scump la scris; de aceia îţi stau documentele necopiate de atâta vreme. De la Bucureşti,
nu am nici un răspuns în privinţa documentelor de care am vorbit pentru Academie; am scris Dlui Lă
zăreanu recomandat, i-am alăturat oferta, dar nu mi-a răspuns nimic. Poate ai primit ceva, de la el, acolo
la Dorohoi. Sunt curios să ştiu. Ce mai faci ? Ce lucrezi ? Mă întreabă, despre asta, şi Kirileanu. Ce să-i
răspund, dacă nu ştiu nimic ? Ţi-aş scrie o scrisoare lungă, dacă aş şti că ai avea vreme să-mi răspunzi.
Respectele mele Doamnei şi încă o dată mulţămiri şi scuze pentru deranjamentul [sic !] ce i-am făcut
Cu cele mai bune sentimente, te salut cu drag,
Artur Gorovei
Cartă postală, adresată Domnului Econom 1/ Dr. Dimitre Furtună 1/ Profesor // Dorohoi /1
"
Str. A. 1. Cuza, 2 5"; ştampila oficiului de expediţie: .. FĂLTICENI 29. lAN. 949"; cea a oficiului de
destinaţie: DOROHOI 3 1 1AN 49". La expeditor: Artur Gorovei 11 Folticeni".
"
"
31.

Folticeni, 9 febr[uarie] 949
Dragă prietene, îţi mulţămesc pentru vestea ce mi-ai dat, că ai căpătat un nepot; să trăiască
micul Dumitru şi să ajungă aşa bun scriitor şi cercetător, ca şi bunicul său. Am scris din nou Dlui L.117,
şi l-am întrebat dacă a primit scrisoarea mea recomandată, cu oferta. Deocamdată, nu am nici Ia asta
răspuns; nu se potriveşte cu situaţia de academician.
Cine a fost domnul cu satira despre Ion Gorovei ? Era moldovan ? Ce făcea în Dorohoi? Mă
interesează mult aceasta.
Doresc Doamnei grabnică însănătoşire şi-i sărut mâna.
Aceleaşi felicitări din partea părinţilor lui Ştefanachi.
Cu drag şi cu dor,
Artur Gorovei
Cartă postală, adresată Domnului 11 Econom Dr. D. Furtună 11 Profesor /1 Dorohoi 11 Str.
"
1 1 3 Barbu Lăzăreanu (1881-1957), vechi activist comunist, pasionat de istoria literară şi de folclorul românesc, cu
contribuţii (modeste) în aceste domenii, botoşănean de origine, cu care Artur Gorovei a întreţinut relaţii amicale. Î n
vara anului 1948, a devenit membru al Academiei R. P. R. şi director general al Bibliotecii Academiei (calitate în
care a succedat lui Ion 1. Nistor şi generalului Radu R. Rosetti. ..). Scrisori de la Barbu Lăzăreanu către Artur Gorovei
se aflau în volumele de corespondenţă 7, 12 şi 18.
1 1 4 Cum se vede din scrisorile următoare, Furtună intenpona să vândă Academiei o parte din documentele sale.
l i S Acest paragraf este marcat, marginal, cu două linii.
1 1 6 Artur Gorovei se referă, desigur, la registrele de Stare Civilă (serviciul respectiv a fost înfiinţat în 1864), păstrate la
primării, şi nu la registrele mitricale (înfiinţate sub regimul Regulamentelor Organice şi păstrate la bisericile parohiale). În
arhiva Gorovei există, în adevăr, câteva caiete cu date extrase din registrele de Stare Civilă ale Primăriei Fălticeni.
1 1 7 Adnotare marginală: ,,Adică Barbu Lăzăreanu, directorul de azi al <Bibliotecii> Acad. R. P. Române. Nota Ee. D. F.".
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Alex. 1. Cuza 3 1"; ştampila oficiului de expediţie: FĂLTI CE NI 1 1. FEB. 949"; cea a oficiului de desti·
"
naţie: .. DOROH01 1 3 FEB 49". La expeditor: Artur Gorovei 11 Folticeni".
"
Adnotare pe recto: Primită azi 13 febr. 1949".
"
32.

Folticeni, 17 mart[ie] 949
Dragă prietene,
Într-o scrisoare ce primesc de la prietenul BezviconillB, găsesc următoarele:
..Azi am vorbit cu Barbu Lăzăreanu, căruia am prezentat o scrisoare întreagă în legătură cu ani·
versarea Dvs 119, aducându-i aminte că, deşi ameninţat de cei de «dreapta)), i-aţi prezidat o conferinţă .
El a fost bolnav 7 săptămâni şi s·a făcut bine. A primit scrisoarea Dvs, pe care printre primele promite s·
o rezolve, supunând·o Academiei. Cel puţin parţial crede s-o satisfacă (deşi e posibil să fie şi mai mult),
dar nu vă răspunde, ca să nu creeze iluzii, iar după aceea desamăgiri".
Vezi, că eu mă gândesc să-ţi satisfac însărcinarea ce mi-ai dat !
Sper că Doamna acum este sănătoasă şi nu mai stă în pat.
Cu toată dragostea te salut,
Artur Gorovei
Cartă postală, adresată .,Domnului 11 Econom Dr. D. Furtună 11 Profesor 11 Dorohoi 11 Str.
Maxim Gorki 25"; ştampila oficiului de expediţie: FĂLTICENI 19. MAR. 949"; cea a oficiului de desti
"
naţie: DOROHOI 2 1 MAR 49". La expeditor: Artur Gorovei 11 Folticeni".
"
"
33.

Folticeni, 22 apr[ilie] 949
Cele mai sincere felicitări pentru sfintele sărbători ale Învierii Domnului nostru. Vă urez, Ia toţi,
sănătate, voie bună, spor şi belşug. Eu ar fi trebuit să fac Paştele Ia Bucureşti, dar din pricina unui pro
prietartzo, cu care nu am fost şi nu sunt prieten, şi care s-a instalat în camera mea, şi doarme cu mine,
de aproape două luni, nu pot să plec nicăieri.
La mulţi ani !
Artur Gorovei
Cartă postală, adresată Domnului şi Doamnei 11 Econom Dr. D. Furtună 11 Profesor 11 Doro
"
hoi 11 Str. Alex. 1. Cuza 3 1"; ştampila oficiului de expediţie: FĂLTICENI 23. APR. 949"; cea a oficiului de
"
destinaţie: .,DOROHOI 24 APR 49". La expeditor: Artur Gorovei 11 Folticeni".
"
34.

Bucureşti, 15 mai 949
Dragă prietene,
Pe DI Lăzăreanu nu am putut să-I văd, este bolnav acasă. Dacă în timpul cât voi mai sta aici se
face bine şi vine la Academie, voi putea să-I văd. Aud, însă, că Academia nu prea este dispusă să
cumpere antichităţi, în lipsă de fonduri. Aşa se spune. A refuzat să cumpere manuscrisul unei piese a
lui Caragiale, care s-a vândut apoi unui particular cu două mii de lei.
Respectele mele Doamnei şi te salut cu toată dragostea,
A. Gorovei
Cartă postală, adresată Domnului 11 Econom Dr. D. Furtună 11 Profesor 11 Dorohoi 11 Str. Al. 1.
"
Cuza [31; adăugat de Furtună]"; ştampila oficiului de expediţie: BUCUREŞTI 15 MAI 49"; cea a oficiului de
destinaţie: .,DOROHOI 17 MAI 949". La expeditor: ..Artur Gorovei 11 Str. Prof. Ion Bogdan 13 11 Bucureşti
1 11121".
11 s George Bezviconi (1910-1966}, genealogist şi istoric basarabean, întemeietor şi editor al revistei Din Trecutul
Nostru (Chişinău, 1933-1940}.
m La 2 martie. Gorovei implinise 85 de ani: era născut în 1864, la 19 februarie stil vechi.
t z o )ean Kapri, trimis de la Botoşani cu domiciliu obligatoriu la Fălticeni, unde a şi murit Pentru familia Kapri, v.
Ştefan S. Gorovei, . 0 veche cronică genealogică: familia baronilor Kapri ", in AG, III (VIII), 1996, 1 -2, pp. 145-178 (cf.
p. 167, nota 23).
tz t La această adresă locuia fiul său, Mircea; acolo a şi murit Artur Gorovei.
.
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35.

Bucureşti, 1 iunie 949
Iubite prietene şi Maestre,
În astă noapte plec spre casă. Ieri am avut ultima vizită la Dr. Mironescu, specialist pentru boli
de nas, gât şi urechi.
Pe prietent22 nu l-am văzut, de când am venit; stă şi acum în pat. De altfel, sunt informat că din
cauza secetei nu este posibil a se face plăţile datorite. După cum văd, trebuie să renunţi, deocamdată.
Am de gând să vin la Dorohoi, dacă ai vrea să mergi cu mine Ia Mănăstirea Gorovei. Spune-mi când vei
fi liber de la şcoală.
Respectele mele Doamnei, care cred că acuma este sănătoasă.
Te îmbrăţişez cu dragoste.
A. G.
Cartă postală, adresată Domnului 11 Econom Dr. Dim. Furtună 11 Profesor 11 Dorohoi"; ştam
"
pila oficiului de expediţie: OF. SP. GARA DE NORD 1 1UN. 949"; cea a oficiului de destinaţie: DOROHOI
"
"
2 IUN 949". La expeditor: Artur Gorovei 11 Str. Republicii 241 11 Folticeni".
"
36.

Crăciunul 1949
Sincere felicitări de sfintele sărbători şi anul nou, pentru O-voastre şi fiii Dv.
Artur Gorovei
Cartă postală, adresată Domnului şi Doamnei 11 Dr. Dimitre Furtună 11 Profesor 11 Dorohoi 11
"
Str. A. C. Cuza, 25"; ştampila oficiului de expediţie: FĂLTICENI 19. DEC. 949"; cea a oficiului de desti
naţie: DOROHOI 20 DEC 949". La expeditor: ..Artur Gorovei 11 Folticeni".
"
37.

Folticeni, 17 ian[uarie] 1950
Dragă prietene,
Te rog spune-mi în ce an, în ce lună şi în ce zi a murit bunica mea, băneasa Ana Gorovei, căci eu
nu mai ştiut23, Am isprăvit, asară, Istoria familiei Gorovei; schiţa genealogică, pe care cred că o ai, este
greşită, pentru unii din cei bătrâni, după cum văd din documentele ce am descoperit. Ioan Gorovei, bu
nicul meu, nu a fost născut în Dorohoi, ci în Radomireşti, jud. Bacău, în 1782; este scris într-un docu
ment inedit de la Academie124,
Respectele mele Doamnei.
Cu tot binele, sănătate şi noroc.
Artur Gorovei
Cartă postală, adresată Domnului 11 Dr. Dimitre Furtună 11 Profesor 11 Dorohoi 11 Str. Ştefan
"
cel Mare 25"; ştampila oficiului de expediţie: FĂLTICENI 17. lAN. 950"; cea a oficiului de destinaţie:
DOROHOI 19 1 950". La expeditor: Artur Gorovei 11 Folticeni".
"
"
38.

Folticeni, 7 febr[uarie] 1950
Iubite prietene,
Îmi ceri o copie de pe manuscrisul meu cu Istoria familiei Gorovei. Mi-ar fi cu neputinţă. Ar trebui
să scriu vreo 600 de pagini pe coli întregi, ceea ce nu pot face, şi nici nu găsesc pe nimeni ca să facă
această muncă. Lucrez acum la un arbure genealogie al familiei, şi când va fi gata am să-ţi trimet o co
pie. La vară, dacă voi veni la Dorohoi, am să aduc manuscrisul şi ai să vezi ce te va interesa.
Sunt bine şi lucrez mereu.
Respectele mele Doamnei.
1 2 2 Adnotare D. Furtună: .,Barbu Lăzăreanu, Director G (enera]l al Ac[ademiei] Rep[ublicii] Pop[ulare] Române, Ee.
Dr. D. F.".
1 23 Anica Gorovei, fiica lui Neculai Morţun de la Budeniţa şi a Nastasiei Roşea, a murit în 1856 şi a fost îngropată
lângă soţul ei, la Mănăstirea Gorovei.
12• Cf. supra, nota 23.
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Cu bine,
Artur Gorovei
Cartă postală, adresată ,.Domnului 11 Profesor Dr. Dim. Furtună 11 Profesor 11 Dorohoi 11 Str.
Cuza Vodă"; ştampila oficiului de expediţie: FĂLTI CE NI 7 FEB 50"; cea a oficiului de destinaţie:
.. DOROHOI 9 II 950". La expeditor: ,.Artur Gorovei 11 Folticeni".
39.

Folticeni, 19 februar 950
Iubite prietene Furtună,
Ai uitat să-mi scrii - dacă ştii - când a murit bunica mea Anica Gorovei, soţia Banului Ion
Gorovei. Te rog adu-ţi aminte.
Primesc vestea, care m-a impresionat, că la 6 februar a murit, la Blaj, folkloristul, aşa de puţin
cunoscut, Alexiu Viciu, în vârstă de 95 de ani. Am fost bun prieten cu el, când eram în Blaj, şi i-am scris
o scurtă monografietzs, publicând şi scrisorile ce i-au mai rămas după dezastru.
Dă-mi şi adresa revistei din laşi în care ai publicat articolul despre Creangă.
Cu toată dragostea,
Artur Gorovei
Cartă postală, adresată .. Domnului 11 Dr. Dimitre Furtună, Econom 11 Profesor 11 Dorohoi 11
Str. Ştefan cel Mare"; ştampila oficiului de expediţie: FĂLTICENI 20. FEB. 950"; cea a oficiului de
destinaţie: .. DOROHOI 23 FEB 950". La expeditor: ,.Artur Gorovei 11 Folticeni".
40.

Folticeni, 17 mart 950
Dragă prietene,
Ai fost la Iaşi, în ziua de 15 a lunei acesteia ? Te întreb, pentru că la 16 [martie] am primit, din
laşi, un plic cu adresa: ..Tovarăşului A. G. Academician. Fălt.". Sorin crede că-i scrisoarea lui Furtună,
pentru că înăuntru este foaia cu articolul .. DI ... Eseu şi părintele crenguţătz6". Eu nu cred, pentru că pe
plic este scris: .. Exp. Uniunea Scriitorilor din R. P. R. Filiala laşi", este aplicată şi ştampila Uni unei, lângă
însemnarea: .. No. 2 7. 1 5.111.50". Aş vrea să ştiu cine mi-a trimes-o, ca să-i mulţumesc. Eu sunt foarte
răcit, stau în casă de 4 zile, n-am mâncat nimic, şi am un gutunar tătărăsc. Aştept mai multe răspunsuri
la întrebălire [sic!] ce ţi-am făcut; citeşte din nou scrisorile mele.
Respectele mele Doamnei.
Cu sănătate şi voie bună,
Artur Gorovei
Cartă postală, adresată .. Domnului 11 Dr. Dimitre Furtună 11 Profesor 11 Dorohoi 11 Str. A. 1.
Cuza"; ştampila oficiului de expediţie: FĂLTICENI 20. MAR. 950"; cea a oficiului de destinaţie:
.. DO RO HOl 22 III 950". La expeditor: ..Artur Gorovei 11 Folticeni".
41.

Folticeni, 27 apr[ilie] 950
Dragă prietene Furtună,
Dintr-o scrisoare a prietenului Bezviconi, care citeşte ziarele de la 1850 încoace şi face fişe, aflu
că în foaia oficială a Moldovei este o informaţie că schitul Gorovei a fost desfiinţat.
Ce ştii despre aceasta ? Să fie adevărat oare ? Eu n-am auzit despre aşa ceva.
Dar băneasa Ani ca Gorovei în ce an a murit ?
Eu sunt bine, dar năcăjit că am cataractă la amândoi ochii şi mă tem să nu văd şi mai rău.
Cu sănătate şi voie bună,
A. Gorovei

1 2 s De fapt, un articol, care a rămas între manuscrisele autorului, fiind publicat abia în 1969: Artur Gorovei,
_
,.Folc/oristul Alexiu Viciu ", în Revista de Etnografie şi Folclor, 14, 1969, 5, pp. 401-406. lntâlnirea cu Alexiu Viciu
avusese loc în vremea refugiului la Blaj (martie 1944 - martie 1945).
1 2 6 Articol apărut în Pentru pace şi cultură luptăm, J, 1949, 2.
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Cartă postală, adresată .,Domnului // Econom Dr. Dimitre Furtună // Dorohoi // Str. Cuza
vodă"; ştampila oficiului de expediţie: FĂLTICENI 27. APR. 950"; cea a oficiului de destinaţie:
.,DOROHOI 28 IV 950". La expeditor: .,Artur Gorovei // Folticeni".
Adnotare pe recto: .,N.B. Când ? A fost pus pe lista «desfiinţărilor» ?!".
42.

Folticeni, 1 3.VI.950
Iubite prietene,
Duminică, 1 1 iunie, Î.P.S.S. Mitropolitul Moldovei şi Sucevei127 a fost la noi, a făcut serviciul
religios la catedrală şi a fost entusiasmat de succesul corului condus de Sorin şi a invitat corul să vie
duminica viitoare la satul Dumeni, jud. Dorohoi, unde va sfinţi o biserică. Sper să vin şi eu până la
Dorohoi ca să te văd; dacă vrei să mergi la Dumeni, vei merge cu corul. Sara te vei întoarce acasă. De
crezi că voi primi răspunsul la timp, te rog spune-mi ce ai hotărât.
Cu bine şi cu sănătate,
A. Gorovei
Cartă postală, adresată .,Domnului // Econom Dr. Dim. Furtună // Dorohoi // Str. Ştefan cel
Mare"; ştampila oficiului de expediţie: FĂLTICENI 13. !UN. 950"; cea a oficiului de destinaţie:
.,DOROHOI 14 !UN. 950". La expeditor: ..Artur Gorovei // Folticeni".
43.

Folticeni, 10 iulie 950
Dragă prietene Furtună,
Am aflat cine este Dl Haimovici; are un frate la noi, este doctor şi profesor la Universitate. Ce
lucrări are, nu am auzit. Bardier este preut la Boroaia şi protopop al plăşei. A stat două luni la
Bucureşti, la şcoală. La Dragoslav nu a mai lucrattza, nu are vreme, are vreo trei sute de case pe care le
serveşte. Îl văd extrem de rar. Am să-ţi trimet un arbore genealogie al familiei Gorovei. Rezumatul ce
mi ceri este f. f. greu să ţi-I fac acum, sunt f. f. năcăjit: Sorin a fost scos din învăţământt29: a fost
.,moşier", mie mi s-a suprimat pensia ce o primeam de la avocaţi, nu ştiu pentru ce, şi de la Mircea nu
am nici o ştire de la 27 iunie. Vezi, dar, în ce stare sufletească mă găsesc.
Cu cele mai bune gânduri despre Dim. Furtună,
A. Gorovei
Cartă postală, adresată .,Domnului // Profesor Dr. Dimitre Furtună // Str. A. 1. Cuza [tăiat:
Ştefan cel Mare] nr. 31 // Dorohoi"; ştampila oficiului de expediţie: FĂLTICENI 12. IUL. 950"; cea a
oficiului de destinaţie: .,DOROHOI 13 VII 950". La expeditor: ..Artur Gorovei // Folticeni".
Adnotare pe recto: .,Necazuri fireşti, explicabile; ele pot fi tămăduite printr-un cuvânt al
maestrului M. Sadoveanu".
44.

Folticeni, 12.VII.950
Iubite Maestre,
La Academie este, în colecţia cu documente, sub No 176 din clasificaţia CLXXXVII, un document
din Iaşi, de la 27 ianuar 1 587, de la Petru voevod, care întăreşte stăpânirea lui Eremia Chicerea diacul
peste satul Ilişănii, la ..gura Coroviei", din judeţul Dorohoiuluit3o, Nu ştiu ce este Corovia, este o apă,
este o vale, ca să fie la gura lor ? În Marele Dicţionar geografic, care cuprinde tot materialul din
dicţionarul geografic [sic!] al judeţelor din toată ţara, nu găsesc acest cuvânt. Mă adresez Maestrului
121

La acea dată, Sebastian Rusan (a păstorit de la 26 februarie 1950 până la 15 septembrie 1956).
1 28 Î n anii 1945-1950, preotul Alexandru Bardieru aduna .,material pentru o eventuală monografie închinată
uitatului scriitor moldovean Ion Dragoslav" (Preot Alexandru Bardieru, ,,Amintiri pe răbojul a trei decenii ", în
volumul L-au cunoscut pe Dumitru Furtună, cit., p. 43).
1 29 Îndepărtarea din învăţământ a profesorului Sorin A. Gorovei, ordonată de Ministerul Î nvăţământului, Direcţia
Cadrelor (ordinul nr. 610/1950), a fost comunicată- fără indicarea motivelor - la 16 mai 1950, intrând în vigoare
chiar a doua zi. Ani în şir, prin multe memorii adresate autorităţilor competente, "beneficiarul" acestui tratament a
încercat să afle motivele; nu a primit niciodată vreun răspuns ...
1 30 Documente privind Istoria Romdniei, XVI/3. Bucureşti, 1951, pp. 336-337, nr. 409. Ciasificaţia " este, de fapt,
"
numărul pachetului de documente.
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Furtună şi-1 rog să mă lămurească.
Cu sănătate şi cu tot binele,
A Gorovei
Cartă postală, adresată .. Domnului 11 Prof. Dr. Dim. Furtună 11 Str. A. l. Cuza nr. 3 1 11 Dorohoi";
ştampila oficiului de expediţie: FĂLTICENI 13. JUL. 950"; cea a oficiului de destinaţie: .,DOROHOI 14 VII
950". La expeditor: ..Artur Gorovei 11 Folticeni".
Adnotare pe recto: .,Gorovei (= important). «Corovia» = Pârâul Vacii la Hilişeie !".
Adnotare pe verso cu creionui .,Corovia = vacă = satul Hilişeul. Ee. D. F."
45.

Folticeni, 16 oct[ombrie] 950
Dragă prietene Furtună,
A trecut 1 septembrie şi cred că acuma ai trecut în rândul pensionarilornt. Eşti pensionar ca
profesor, ori ca preut ? Acum ai timp să te apuci de scris istoria Goroveiului, dar să nu o publici până ce
mai întăi nu vei cerceta nişte manuscrise de la Academie, date acuma Ia lumină de Nicolăiasa, pensio
nar şi el, care mi-a trimes primele coaie ce a tipărit din ultimul volum al [catalogului] manuscriselornz_
Să citeşti mai întăi manuscrisul No 1 191, documentele moşiei Sauceniţa 1807-1836, şi apoi ms. 1 192,
1 193, 1 194, acte din 1 793-1815. Apoi ms. 1 186- 1 188, acte şi documente a[Ie] schitului Goroveit33, Eu
nu le am văzut.
Aţi avut, în Dorohoi, un magistrat şi apoi avocat Ciogole; a avut doi băeţi. Mai este cineva pe
acolo din familia aceasta ? Sunt în înrudire cu Alecu Ciogole, care, în Folticeni, la 1824, a copiat o traducere a
unui filosof şi poet englez, Popp134, despre care am publicat şi eu o traducere a aceleiaşi IucrărillS, du
pă un manuscris pe care l-am descoperit eut36, Mă interesează chestia aceasta.
Te doresc şi te îmbrăţişez prieteneşte,
A. Gorovei
Cartă postală, adresată ..Domnului 11 Dr. Dimitre Furtună 11 Str. Dorohoi [sic] 11 Dorohoi";
ştampila oficiului de expediţie: FĂLTICENI 16. OCT. 950"; cea a oficiului de destinaţie: ..DOROHOJ 17
OCT 950". La expeditor: ..Artur Gorovei 11 Str. Republicei 241 11 Folticeni".
46.

Dorohoi, 1950 oct[ombrie] 18
Scumpe Coane Artur, v-a primit Sadoveanu, aţi rânduit cu el ? În prima linie aceasta ne intere
sează, căci un intelectual şi democrat ca Dv nu poate rămânea neajutorat: muritor de foame - nu ar
şedea bine.
Eu aştept decizia pentru pensie.
După ce-mi va sosi, voi începe lucrul meu obişnuit, scrisul.
Cred că posed cea mai mare parte din ştirile aflate, despre schitul Gorovei, în mssele de la
Ac[ademia] R.P.R.
Totuşi, ar trebui să le mai văd, acolo, la Bucureşti, într-o zi cu soare şi cu parale ... Am cunoscut
pe .,conu Leon Ciogole", fost magistrat şi apoi avocat aici; era văr cu Gh. Marcu: răzeşi deci. Om foarte

în adevăr, la 1 septembrie 1950 preotul Furtună a fost pensionat: L-au cunoscut pe Dumitru Furtună, p. 290.
Aceste .,coaie" formau începutul celui de-al patrulea volum din Catalogul manuscriptelor romdneşti, initiat de 1.
Bianu (primele trei a păruseră în 1907, 1913 şi 1931). Î n împrejurările de după Al Doilea Război Mondial, volumul
început de G. Nicolăiasa a fost abandonat, lucrul la el fiind reluat după alte criterii. Î n prefaţa la noul volum IV,
apărut în 1967, Gabriel Ştrempel spune că G. Nicolăiasa ..a izbutit să tipărească trei coli, cuprinzând descrierea ma
nuscriselor 1062-1328, după care lucrarea a fost întreruptă până la pensionarea lui, survenită în primăvara anului
1950" - Catalogul manuscriselor româneşti, IV {1062-1380), întocmit de G. Ştrempel (redactor responsabil), FI. Moisil,
L. Stoianovici, Bucureşti, 1967, p. 5 (subl. mea). Afirmatia este stranie: în biblioteca lui Artur Gorovei se păstrează
cinci coli (nu trei !), totalizând 160 de pagini şi întrerupându-se în descrierea manuscrisului 1472 (nu 1328, cum
spune G. Ştrempel) ...
m Indicatiile corespund descrierilor din coJile lui G. Nicolăiasa (pp. 10- 1 1 ), nu însă şi acelora din Catalogul manu
scriselor romdneşti, IV, pp. 264-273, unde sub aceste numere se află alte manuscrise.
m Cf. supra, nota 101.
m Cf. supra, nota 100.
1 3 6 În 1962, manuscrisul a intrat, prin cumpărare de la Mircea Gorovei, în colecţiile Academiei Române (azi, ms.
rom. 5411, fost 6002) - cf. Gabriel Ştrempel, Catalogul manuscriselor romdneşti, IV, Bucureşti, 1992, p. 293.
m

m
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hazuliu. Cel mai vesel cetăţean şi de spirit ce se poate închipui. Pe fiul său, C. ( Titi că) l-am avut intim
prieten; prof{esor] de I[imba] fr[anceză] Ia Liceu, aici. A murit. Al doilea fiu, nu ştiu numele, este în
Bucureşti, prof[esor] la Fac[ultatea] de Farmacie.
O dăm greu şi noi, asupra iernei.
Vă dorim sănătate Ia toţi şi suntem devotaţii Dv.
Econ. D. Furtună
[P.S.] Trimeteţi-mi şi mie vol [umul] lui Nicolăiasa.
=

Cartă postală, adresată "Diui Academician// Artur Gorovei // Str. Nicu Gane (Republicii)
nr.241 11 Folticeni"; ştampila oficiului de expediţie: DOROHOJ 19 OCT 50"; cea a oficiului de destinaţie:
.FĂLTICENI 20. OCT. 950". La expeditor: Econ. Dumitru Furtună // Str. Alex. l . Cuza 31 // Dorohoi".
"
47.

Folticeni, 2 1 oct[ombrie] 950
Dragă prietene Furtună,
În scrisoarea trecută am uitat să-ţi ( ... ) 137 ceva.
La Academie este dosarul 1 1 60, manuscris, din secolul XIX, întitulat: ,,Apostolul, tradus în dia
lectul macedo-român", de Tomara. Eu, în copilăria mea, am apucat, în Dorohoi, pe un Tamara. Să nu fie
vreo legătură de înrudire cu Tomara, care poate să fie şi o greşală de cetire a autorului acestui manuscris.
Nicolăiasa nu a scos un volum; mi-a trimes primele foi ce s-au tipărit înainte de a fi pensionat. Îl
citesc acum.
Cu sănătate şi voie bună,
Artur Gorovei
[P.S.] Poate că am cunoscut pe unu Mamară, în loc de Tamara.
Cartă postală, adresată Domnului // Econom Dr. Dimitre Furtună // Str. Alexandru 1. Cuza nr.
"
31 // Dorohoi"; ştampila oficiului de expediţie: FĂLTICENI 21. OCT. 950"; cea a oficiului de destinaţie:
DOROHOI 22 OCT 950". La expeditor: Artur Gorovei // Str. Republicei 241 // Folticeni".
"
"
48.

Folticeni, 25 oct[ombrie] 950
Cele mai bune felicitări pentru ziua onomastică şi dorinţe de spor Ia lucru ca pensionar.
Felicitări Doamnei şi urmaşilor lui Furtună cel neobosit.
A. Gorovei
Cartă postală, adresată Domnului // Dr. Dumitru Furtună // Str. A. 1. Cuza // Dorohoi";
"
ştampila oficiului de expediţie: FĂLTICENI 26. OCT. 950"; cea a oficiului de destinaţie: DOROHOJ 2 7
"
OCT 950".
49.

Dorohoi, 1950 dec[embrie] 29
Mult iubite Coane Artur,
N-a existat pe aici decât acel vestit avocat, propr[ietar] de Darabani - şi renumit cu procesul
din 1872 - Cimara, la care proces de la juraţi, în Dorohoi, a pledat şi T. Maiorescu. Tomara" n-am ştiin
"
ţă să fi existat.
O ducem greu, coane Artur, cu finanţele şi cu lemnele. Cinci lei k[ilo]gramul - dar ... nu se
găsesc ! Azi, eu am tăiat ... trunchiul pe care despicam lemnele. Mâne, cred că voi pune Ia contribuţie ...
o jumătate de gard de scânduri. Poimâne ? Numai mâne este fără poimâne - şi ... lefter în punguţă, căci
alaltăieri avea, biata, drept numai doi bani.
Nu cred să aveţi mai multe fonduri nici Dv. Cunosc, în parte, acele greutăţi ale Dlui SorintJB.
Evident, ele se răsfrâng asupra tuturor din familia Dv. Dacă am fi mai cu mijloace materiale, noi am
putea lucra foarte mult şi foarte bine, în prezent, ca pensionari.
Se va ivi cineva - oare - care să ne încurajeze ? Nu cu vorba, ci cu fapta.
Coane Artur, că utaţi prin vreun Dicţ[ionar] al con temporanilor şi spuneţi-mi: cine era ziaristul
t37 Omis: .,scriu" sau ..spun".
1 39 Arestat în noapte de 2/3 august 1950 şi departat la Canalul Dunăre - Marea Neagră.
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şi studentul C. Calmuţki, în 1889. El a vorbit foarte frumos la înmorm [ântarea] lui Eminescu. E posibil
să-I fi cunoscut şi Dv pe acel C. Calmuţki.
Mulţi ani fericiţi !
Ee. D. F.
Cartă postală, adresată .. Domnului Artur Gorovei // Academician // Str. Mare // Folticeni //
Oficiul poştal Folticeni"; ştampila oficiului de expediţie: DOROHOJ 31 DEC 50"; cea a oficiului de
destinaţie: ..FĂLTICENI l.IAN. 951". La expeditor: .. Econ. Dumitru Furtună // Str. Alex. 1 . Cuza 31 //
Dorohoi // Raionul Dorohoi // Regiunea Botoşani".
Până la carta postală de la Nr. 48, supravieţuieşte modelul vechi, moştenit dinainte de procla
marea R.P.R.: cu toate indicaţiile caligrafiate, cu menţionarea judeţului şi un D pentru începutul apela
tivului .. Domnului" sau .. Doamnei"). Pe aceasta, acel D a dispărut, judeţul este înlocuit cu ,.raionul" şi
.,regiunea", iar toate indicaţiile sunt culese cu litere drepte.

Anexe
1.

Folticeni, 25 mai 1927
Mult stimate părintet39,
Vă rog să mă iertaţi că răspund târziu la scrisoarea Dv, dar am lipsit de acasă o săptămână
încheiată.
Însemnările Dv despre familia Gorovei sunt foarte interesante; eu am însă multe documente ca
re să le completeze pe ale Sfinţiei Tale; am şi arborul familiei, pe care zilele acestea am să-I complectez
într-o ramură; am aflat un dosar în Arhiva Statului din laşi, unde mă duc chiar sâmbăta aceasta ca să-I
cercetez.
Sunt bucuros să Vă dau rezumate din documentele mele, dacă aveţi nevoe de ele, fie pentru
vreun studiu, fie pentru a le publica în Gazeta Dorohoiuluit4{), ca material de informaţii. Pentru aceasta,
aş dori să ştiu cum voiţi să le utilizaţi, ca să mă lămuresc în ce mod să le copiez.
În ceea ce priveşte schitul Gorovei, am descoperit anul trecutt4t un dosar întreg de documente
interesante, în care se arată lămurit că la 1731 Gheorghiţă Gorovei ,.ce au fost portari" s-a jăluit lui
Grig[ore] Ghica Vodă că i se împresoară moşia sa Sauceniţa de Prilipca lui Stroici, iar într-o hotarnică
din 1785 se vede că fiul lui Gheorghiţă, numit Castan tin Gorovei, avea parte în Sauceniţa. La 1 792, călu
gării .,ot săhăstrie răposatului Ioan Gorovei ce au fost vei căpitan, care este făcută pe moşia Sauceniţa",
dau o mărturie într-o pricină de hotar şi în hotarnica făcută în 1 792, de vei logofătul Ursuianu, se
spune clar că schitul a fost făcut de Ioan Gorovei .,de 53 de ani", deci în 1 739.
În ceea ce priveşte numele Gura-Văii, este o fantezie a lui Narcis, pe care l-am cunoscut personal.
Familia Gorovei, apare în documente încă din 1591 (Gorovei vistierul); între ostaşii lui Tudor Vladimi
rescu a fost un Gorovei; în judeţul Roman există şi astăzi satul Gorovei şi în judeţul Vâlcea se cunoaşte
cuvântul goroveală, care însemnează un .,lichid tulbure", ceea ce concordă cu origina slavonă a cuvân
tului: gara însemnează munte, iar gorovii însemnează .,locuitori de la munte". Afară de aceasta, familia
Gorovei este cunoscută cu acest nume şi în Ungaria (Budapesta), şi în Ardeal, în oraşul lbaşfalăut4z,
unde am fost eu însumi şi am cunoscut personal pe urmaşul unui Gorovei, care cătră sfârşitul veacului
al 17-lea s-a coborât din Maramureş, de unde am venit şi noi mult mai înainte, şi s-a ... <restul lipsă>
Arhivele Botoşani, Fond personal Al. Faliboga, nr. 509.
Adnotare pe prima pagină: .,Îmi scrie conu Artur Gorovei ".
IJ9 Scrisoare adresată preotul Constantin Ciocoiu (1852-1936), cunoscut cărturar dorohoian - cf. Eugen D. Neculau,
,.Preotul Constantin Ciocoiu ", în MMS, XLV, 1969, 3-4, pp. 232-237. Urmaşul său, atât la catedră cât şi în parohie, a
fost (1916) preotul Dumitru Furtună.
140 î n această gazetă, preotul Ciocoiu a publicat mai multe ,.Contribuţiuni la istoria judeţului Dorohoi"; în unele
articole, a menţionat folosirea unor .,documente păstrate de Artur Gorovei, Fălticeni". Despre întâlnirea cu preotul
Ciocoiu, Gorovei a povestit. cu emoţie, în articolul .Un uricar din zilele noastre", publicat în ziarul Lumea din laşi (18
februarie 1929), retipărit spre sfârşitul perioadei interbelice în revista Orizonturi de la Galaţi.
1 4 1 O ,.descoperire " indirectă, întrucât G. T. Kirileanu fusese acela care găsise dosarul la un anticar (cf. supra, Nr. 2).
1 42 Cf. supra, nota 10.
.
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II.

Dragă Gheorghiţă,
Dacă am întârziet cu respunsu, cauza e că sunt foarte ocupată. Relaţiunile ce-mi ceri, iată ţi le
notez pe cât le-am putut culege.
1. Mărioara Morţun născută Tăutu era nevasta lui Costache Morţun, văr primare cu bunica.
2. Bunica era fiica lui Neculai Morţun, o chema Zoiţa şi avea încă dou[ă] surori, Anica, nevasta
lui Ioan Gorovei şi Ileana, nevasta lui Dimitrie Teodorine şi doi fraţ[i], Teodor şi Vasile Morţun.
3. Bunica a fost măritată cu Ceornei şi a avut on băet şi o fată, pe Moşu Gheorghi, tatul Ţintoaei,
şi pe Catinca, care a ţinut-o Todiraş Buzilă. Murind Ciornei, bunica s-a remăritat cu Ilie Boean şi a avut
trei fete, adică biata Mătuşa Elencu, Fiţa şi mama.
Tu erai indus în eroare când credeai că bunica ta era Morţun du pe tatăl ei.
Cum 1-a chemat pe tata lui Neculai Morţun nu ştie nici mama, tot aşa nu ştie dacă erau doi
Vasile Morţun. Ce[e]a ce ştie este că bunica a avut 24 veri primari din familiea Morţun143_
Mama Tatii, sau mai bine zis bunica mea după tată era tot fiica unui Morţun şi era vară primare
cu bunica după mamă144. Tata tatei a avut dou [ă] femei, cea dintăi era Morţun de acasă şi cu ea a avut
dou [ă] fete şi un băet, adică Strojoaia şi Volcinsca145 şi tata. A do[u]a femei [e] a fost guvernantă la copii
şi cu care s-a cununat în urmă şi a avut scandalul cunoscut, că I-au omorât146,
Cred că ţ-am bătut capu[l] de-ajuns. Dacă vei mai avea nevoie de ceva îmi vei scrie.
Arată Luţei sărutări din partea noastră , aseminea primeşte şi tu şi copilaşii.
Ţaţa Sofiica vă îmbrăţocează [sic] şi vă doreşte, dar n-are mijloace cu ce să vie.
Mătuşa ta, Aglaia Uhrinovschi
Scrisoarea Ag/aei Uhrinovschi, nedatată (probabil în jurul primului război mondial), a fost adre
sată, cred, lui Gheorghe Misihănescu. Deasupra formulei de adresare (,,Dragă Gheorghiţă'j, se află scris:
"Dragă Artur, Ceteşte scrisoarea după cum am numerotat-o eu. Al tău, G. Misihănescu (?)". Marginal: Văzut
"
Sunguroff'. Aceste detalii plasează scrisoarea în vremea cercetărilor întreprinse de Ioan Nădejde în vede
rea alcătuirii monografiei închinate familiei Morţun, apărută în 1 923-1 924147, în prefaţa căreia autorul
a indicat pe cei de la care a primit informaţii genea/ogice; între aceştia, se află şi d-na Aglaia Uhrinovschi,
"
pogorâtoare din Necu/ai Morţun fiu/ lui Pavel, pentru urmaşii acestuia (prin d-1 Artur Gorovei) ", precum
.
V)
şi d-1 Eugen Sungurof148" (p.
"
III.

Bucureşti, 23.V.949
Dragă prietene149, l-am căutat pe J.lSO, în strada Romană, timp mai bine de un ceas, dar nu l-am
putut să-I găsesc [sic!]. El mi-a dat No. 30, dar acolo nu era. Am intrat din dugheană în dugheană, am
întrebat, unii mă trimeteau la tutungerie, de acolo îmi indica o casă cu un copac; alţii mi-au indicat o casă
bătrânească, mulţi copaci, un zid de piatră nalt, de o lungime respectabilă, acolo trebuie să şadă, mi-am zis
eu. Am intrat pe portiţă, am mers prin glod, şi două doamne mi-au spus că acolo este No. 5 7, şi 1. trebue
să fie la No. 47. M-am dus acolo, dar ... nu era. Am renunţat de a-1 mai găsi, şi am venit acasă, asudat şi
plin de desnădejde.
Cred că la 29 plec spre casă.
M-am cam săturat de Bucureşti, în care, însă, am găsit multe despre familia mea.
Respectele mele Doamnei şi te salut cu prietenie.
Artur Gorovei
1 43 Numărul mare de veri primari pe care i-a avut Zoiţa Morţun, bunica maternă a Aglaei Uhrinovschi, se explică
prin faptul că în generaţia anterioară fuseseră 12 sau poate chiar 13 copii, născuţi din cele două căsătorii ale lui
Pavel Morţun - cf. Ioan Nădejde, V. G. Morţun. Biografia lui şi genealogia familiei Morţun, cit., pp. 54-55.
144 Bălaşa, fiica lui Vasile Pavel Morţun, căsătorită la 16 februarie 1802 cu .,Gheorghe sin Gheorghe Cociuc din
Moldova, de la Cobâla, în vârstă de 23 de ani" (Ioan Nădejde, op. cit, p. 204; v. şi p. 229).
1 45 Marghioliţa (Maria), căsătorită cu Costache Volcinschi, fiul lui loniţă Volcinschi şi al Zoiţei Cracalie - cf. Sergiu
Groholschi-Miclescu, .,Genealogiafamiliei Volcinschi", în ArhGen, VI (XI), 1999, 1-4, p. 64.
146 Cf. supra, nota 84.
1 47 Primul an pe coperta interioară, al doilea pe cea exterioară !
1 48 Fiul omonimului (cf. supra, Nr. 15 şi nota 58). A ajutat mult pe Ioan Nădejde în adunarea materialului pentru
cartea despre V. G. Morţun.
149 Scrisoare adresată preotului Alexandru Bardieru.
150 Identificare Al. Bardieru: . 1. D-tru Iov, poetul".
.

=
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Cartă postală, adresată .,Domnului 11 Preot Al. Bardier 11 Folticeni 11 Str. Dragoslav"; ştampila
oficiului de expediţie: BUCUREŞTI 23 MAI 49"; cea a oficiului de destinaţie: .. FĂLTI CE NI 24. MAI. 949".
La expeditor: ..Artur Gorovei 11 Str. Praf. Ion Bogdan 13 11 Bucureşti III".
TESTIMONIES FROM DOROHOI.
CORRESPONDENCE ARTUR GOROVEI - DUMITRU FURTUNĂ (1926 1950)
•

(Summary)

The author publishes 49 Ietters between Artur Gorovei (Fălticeni - Suceava) and Dumitru Furtună
(Dorohoi - Botoşani) and another 3 Ietters a baut the two friend correspondents (1926 - 1950).
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Gheorghe 1 . FLORESCU
MEMORIILE LUI N. IORGA, Î NTRE AIDE-MEMOJRE ŞI DOCUMENT (nr
Ar fi nepotrivit, probabil, dar redundant, numaidecât, să încercăm a rezuma Memoriile lui N.
Iorga. Nu doar ce a afirmat sau a scris el la un moment dat despre cineva ori despre o circumstanţă
anume ne interesează, azi, ci şi ce semnificaţii aveau, atunci, o apreciere sau o consideraţie de ordin
general, avansate într-un context particularizant.
Fiind vorba despre un diurnal, era firesc, desigur, ca notaţiile să privească "poveştile" unor zile,
care, însumate, să se constituie într-o cronică personală sau un crochiu introspectiv al spaţiului tem
porar cuprins între anii 1917 şi1938. Dincolo de rezervele afişate de-a lungul anilor şi de cele care mai
pot fi formulate încă, Memoriile lui N. Iorga ne oferă o imagine a lumii româneşti proprii unui spaţiu
temporal distinct al secolului XX, reflectată într-o oglindă mişcată mereu, pentru a surprinde liniile
definitorii ale unui "întreg" caracteristic unui timp irepetabil. În intervalul în care a consemnat ceva nu chiar zilnic, bineînţeles -, el a fost o individualitate emblematică şi a ocupat demnităţi care i-au per
mis să cunoască personalităţi remarcabile ale vremii şi să aibă acces la evenimente şi demnităţi rezer
vate numai unora dintre contemporani. În perioada la care ne referim, N. Iorga a fost profesor, rector
al universităţii bucureştene, academician, autor prolific şi nu al unei singure teme, participant la eveni
mente ştiinţifice internaţionale, călător neobosit pe meridiane revelatorii, conferenţiar ilustru, deputat,
senator, preşedinte al Camerei Deputaţilor şi al Senatului, prim-ministru etc. Lumea unui univers de o
asemenea amploare şi diversitate 1-a solicitat în permanenţă, provocându-1 şi oferindu-i prilejuri unice
pentru a o descoperi şi înţelege. Subiectele notaţiilor sale nu fac parte din aria rumorilor diurne sau a
tabieturilor ce se consumă în ambianţa clevetei anonime, şi nici din sfera mondenităţilor cultivate de
cercurile înalte, în vogă la un moment dat. Notele zilnice ale unei personalităţi atât de revelatorii nu
puteau fi decât deosebite, ca semnificaţie imediată sau îndepărtată, indiferent cum le-am privi şi indi
ferent la ce anume le-am raporta noi azi. Ele, adică însemnările respective, se apropie din multe puncte
de vedere de lucrările asemănătoare ale altor diarişti ai aceleiaşi perioade, dar nu se confundă şi nici
nu se suprapun lor, ca intenţie imediată şi ca sugestie pentru viitor. Modul de abordare a evenimen
telor unei zile este diferit, iar consemnarea în sine sugerează sau este însoţită mereu de o explicaţie, ce
poate fi o sugestie interpretativa sau chiar o concluzie. Citind aceste afirmaţii, nu trebuie să uităm nici
o clipă cine a fost acela care le-a preconizat şi avansat apoi.
N. Iorga a citit în viaţa sa multe excursuri memorialistice, nu ca pe un divertisment, ci ca pe un
document, îndeosebi. Subiectele abordate în notaţiile sale nu aveau în vedere, însă, numai evenimentele
unei zile şi o arie informaţională care nu depăşea interesele unui loc ori spaţiu mărginit. De la înălţi
mea ştiinţei sale, el nu se iluziona asupra subiectelor care prezentau interes pentru viitor, meritând
deci a fi consemnate. La 1 iulie 1927, bunăoară, într-o zi când notele reţinute depăşeau aria luării-aminte
obişnuite, el ne avertiza că "totfelul de zvonuri umblă, care nu merită săfie consemnate "t oz . Consultând,
la 11 februarie 1931, memoriile lui Frantz joseph, observa că acesta "arată că Marghiloman, Gh. Ştirbei
şi... Maiorescu i-au propus lui coroana «României Mari». Ca bun Maghiar, el a refusat "to3. A reţinut
această plăsmuire ca pe o dovadă de impertinenţă infatuantă a unei mentalităţi maladive. La 6 iunie
1932 1-a vizitat dr. C. Angelescu. "Îi cetesc, consemna el, notele mele. Îl ţin de rău pentru asaltul furios al
liberalilor contra mea, care a dus la instalarea lui Vaida. El vorbeşte de posibilitatea unei abţineri a
tuturor de la alegeri, pe care o aprob fn principiu "t04_

Adeseori, diaristul a avut în vedere evenimente aflate în curs de desfăşurare. Semnificaţia lor,
influenţată, în mod explicabil, de nesfârşite detalii conexe, era greu de identificat sau descifrat pe mo
ment. De aceea, riscurile memorialistului nu exclud voluptatea contingentă şi inerentele surprinderi
ale proiecţiilor pe care ni le sugerează unele notaţii. Fără ca diagnoza să se piardă în detalii, el a propus
ori a semnalat desfăşurări de fapte şi evenimente confirmate dar şi infirmate uneori de cursul vremu
rilor. Aşa cum remarca Perpessicius, scriind despre ultimele două volume ale Memoriilor lui N. Iorga,
ele "duc mai departe istoria noastră contemporană, [ . ] de la Restauraţie până la decretarea noii Consti
. .

tuţii. Opt ani din cei mai încărcaţi de evenimente ai istoriei noastre, din cei mai dramatici, din cei mai

· Partea 1 a fost publicată în AMS, X, 2 0 1 1, Botoşani, pp. 237-262. numărul notelor urmează numeric în continuare
(de la 102 la 231).
1 o2 N. I orga, Memorii, Voi. V, p. 2 1 8.
1 °3 Jdem, Voi. VI, p. 51.
104 Idem, Voi. VII, p. 1.
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revolu_tionari, de vreme ce au schimbat din temelie aşezământu/ nostru politic, tradi_tional şi, în acelaşi
timp, opt ani reflectaţi, în notele de zi de zi ale celui mai atent şi mai plastic din martorii zilelor de azi "tos.

Dincolo de posibelele rezerve, justificate, indiscutabil, întrucât nimeni nu poate descifra
întotdeauna o evoluţie imprevizibilă ori o incongruenţă factice, notaţiile lui N. Iorga reconstituie, din
străfulgerările fiecărei zile, un tablou al lumii româneşti din anii 1917- 1938. Paleta coloristică a
acestui peisaj este impresionantă şi surprinzătoare, adeseori, întrucât ea nu sugera o lume mărginită
de convenienţe şi limite artificiale sau de o etichetă caducă. N. Iorga a fost unul dintre oamenii politici
ai vremii sale consultaţi în împrejurări speciale de Ferdinand, de Carol al Il-lea, de Regina Maria, dar şi
de cei care s-au succedat la conducerea guvernelor României, înainte şi după Primul Război Mondial.
La 10 noiembrie 1937, bunăoară, după ce notaţiile din zilele precedente nu depăşiseră câteva rânduri,
memorialistul a procedat dintr-o dată altfel, atunci când s-a referit Ia o întrevedere cu Carol al Il-lea.
"La Regele", şi-a început el consemnarea, reţinând apoi referinţe despre contextul politic, despre
personalităţile partidiste ale zilei etc. Numele menţionate în această relatare, conjuncturală totuşi,
erau Ion Mihalache, Iuliu Maniu, Virgil Madgearu, A. C. Cuza, Octavian Goga, Grigore Filipescu, Al. Vaida
Voevod, Al. Averescu, Corneliu Zelea-Codreanu, dr. N. Lupu, Nicolae Costăchescu, Gheorghe Tătărescu,
Ion Inculeţ, Constantin 1. C. Brătianu, Vintilă Brătianu, Ion 1. C. Brătianu, Gheorghe Brătianu, Artur
Văitoianu, Constantin Toma, Ion M ihalache, Grigore Iunian şi Benito Mussolin j l06. Simpla enumerare a
acestor nume este în măsură a ne sugera că temele abordate priveau ansamblul sferei vieţii politice
româneşti. intrebat de Carol al l i-lea ce formulă ministerială ar putea prelua succesiunea
guvernamentală, N. Iorga a făcut, înainte de toate, o trecere în revistă a tuturor soluţiilor posibile, cu
plusurile şi minusurile fiecăreia, judecate din perspectiva realităţilor momentului, dar şi ale viitorului.
Notaţiile reţinute în acea zi - personale, bineînţeles, deci emendabile pentru altcineva - erau avansate
ca modalităţi probabile de depăşire a unei situaţii politice complicate. Pentru istoricul de azi, dar nu
numai pentru el. consemnările reţinute la 10 noiembrie 1937 continuă, desigur, să rămână
interesante. După mai puţin de o lună, însă, adică Ia 4 decembrie 1937, revenind asupra aceleiaşi
discuţii, Iorga îl avertiza pe Suveran că "în ţară, supt viaţa de partide, simt, ca un tropot de cai, mişcarea
spre dreapta. Trebuie să ţie seamă de dânsa"to7. L-a ascultat, oare, Regele? La 30 decembrie 1937, nota
că "Armand Călinescu a cerut să mă vadă. {. ..} Îi spun şi lui, ca şi celorlalţi, că Goga trebuie neapărat
stăpânit N-aş putea măcar să rămân într-o ţară condusă pe asemenea base ... ". În ziua următoare,
întâlnindu-1 din nou pe Armand Călinescu, a reluat discuţia, mărturisind că "mai curând mă
expatriez"tou, sugerând astfel refuzul său categoric de a accepta noua orientare politică a ţării.

in toţi anii care au făcut obiectul demersului său jurnalier, N. Iorga a fost o personalitate
implicată nu doar formal în evoluţia realităţilor româneşti. Această consecuţie nu trebuie privită,
desigur, ca o favoare personală, ci ca o obligaţie şi o responsabilitate, îndeosebi, care nu erau la
îndemâna multor contemporani de-ai săi. La 1 mai 1925, întâlnindu-se cu Regina Maria, căreia i-a
mărturisit că ultima sa carte - Histoire des Etats ba/caniques - a fost dictată, "ea spune că nu poate
dicta, din cauza caracterului intim, sentimental a/ lucrurilor pe care le scrie, <<]uma lui>> ei '109. Trecând
peste această introducere convenţională, discuţia lor a lunecat imediat către politică, deşi
memorialistul pretindea că "politică [. . .] nu fac cu dânsa, fiindcă mi-a spus că se refuză"H o. Dar nu era
întotdeauna adevărat. Periodic, cei doi interlocutori schimbau între ei impresii despre realităţile
politice româneşti. Notele reţinute de Regină în aceeaşi zi demonstrează întru totul acest fapt. N. Iorga
'

"este acum împreună cu Maniu şi Argetoianu, consemna ea, şi-şi imaginează că-i poate ţine pe amândoi
în frâu. {. . .] El crede că-i conduce pe amândoi cu tactul şi priceperea lui extraordinară. Când ştii ce copil
mare este, în pofida fantasticei sale erudiţii, nu poţi decât să zâmbeşti, dar, pe de altă parte, doar cu
jumătate de gură dacă te gândeşti că are pretenţia de a conduce destinele ţării. El a încercat să-mi ţină
piept, discutând cu mine politică, dar n-a reuşit"nt. Dincolo de tonul acestor mărtrisiri, aparent

contradictorii, celui interesat nu-i va fi greu să identifice adevărul.
Ca şef de partid politic, ca parlamentar sau ca preşedinte al Camerei Deputaţilor, dar şi ca
premier, N. Iorga a fost implicat în permanenţă în desfăşurarea realităţilor politice ale României, chiar
1os

Perpessicius, 12 prozatori români, p. 35.

1 o6 N. Iorga, op. cit., pp. 429-432.
101

Ibidem, p. 437.

1oe Ibidem, p . 444.
1 o9 Idem, Memorii, Voi. V, p. 13.
1 10

Ibidem.
Maria, Regina României, Însemnări zilnice {1 ianuarie - 31 decembrie 1 925), Volumul VII, Traducere de Sanda
Ileana Racoviceanu, Îngrijire de ediţie, Cuvânt înainte şi note de Vasile Ari mia, Bucureşti, Edit. Historia, 2008, p. 113.
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ca factor de decizie uneori. Parcurse din această perspectivă, Memoriile sale se constituie într-o
imagine proprie, deci distinctă, a perioadei avute în vedere. Dar nu doar "ceilalţi" pot fi "descoperiţi " în
jurnalul său, ci şi el însuşi, chiar în primul rând. La 16 august 1930, nemulţumit de tratamentul pe care
i-1 rezerva presa vremii, consemna "o furioasă campanie de ziare contra mea. Pentru <<Viitorul>> sunt
un pur bolşevic. «L'independence» conjură pe Maniu să facă un pact de succesiune. «Îndreptarea»
mă acopere cu injurii. <<Universul>>, supt iscălitura lui C. Bacalbaşa, conjură pe rege să <<se
păzească». «Curentul» mă pune laolaltă cu ceilalţi «şefi de partide»: trist că a venit Titulescu, aş fi
bucuros că a p/ecat " uz.

Notaţiile lui N. Iorga diferă, ca întindere - aşa cum era firesc -, în funcţie de agenda şi
semnificaţia unei zile, dar şi de importanţa subiectelor avute în vedere şi a celor chemaţi să le discute.
În zilele de 17 şi 18 aprilie 1 9 3 1, deci aceea în care a fost desemnat prim-ministru şi cea precedentă,
însemnările au dobândit dintr-o dată alte dimensiuni şi alt ritm. Această diferenţă nu era determinată
numaidecât de faptul că fusese învestit cu o demnitate atât de înaltă, pe care şi-a dorit-o întotdeauna.
Devenind şeful guvernului, aria responsabilităţilor sale publice s-a extins şi diversificat brusc. Noua
experienţă s-a repercutat, aşa cum era de aşteptat, şi asupra notaţiilor sale jurnaliere. Nu numaidecât
în favoarea lor, deoarece consemnarea momentului, cu specificul său, inerent uneori, se repercutează
asupra privirii de ansamblu şi a concluziilor ei. Călatorind prin ţară, ca prim-ministru, el descoperea,
parcă, o altă Românie. Ajungând la laşi, la 25 mai 1931, s-a întâlnit, în sala Sidoli, cu un "public imens",
vorbind după Ion Petrovici, bucuros că "lumea, foarte amestecată şi deosebit de populară, înţelege. De
aici Ia Botoşani, supt ploaie. Satele iese înainte, frumoasele sate botoşănene [...}. Vechea bună-cuviinţă se
păstrează întreagă. Oraşul întreg iese înaintea mea. E o reală înduioşare, nu numai curiositatea,
explicabilă"llJ. Dominantă în notaţiile sale a devenit, aşa cum era de aşteptat, aventura vieţii politice

româneşti şi internaţionale, iar volumul însemnărilor a crescut, ajungând uneori a fi adevărate dări de
seamă zilnice.
De-a lungul anilor, nu au lipsit încercările care şi-au propus a schiţa un portret spiritual al
omului care a fost N. Iorga. Fiecare tentativă a adăugat ceva unei imagini posibile, la un moment dat,
dar care, după un timp, s-a dovedit a fi stânjenitor de străină, deci departe de adevăr. "Personajul" N.
Iorga, acela generic, bineînţeles, care ne surprinde, contrariindu-ne chiar, şi azi - şi nu doar câteodată
sau întâmplător -, îl aşteaptă încă pe acela care ni-l va "arăta", odată, măcar pentru o clipă, "aşa cum a
fost" . Memoriile sale ne oferă, indiscutabil, faţetele esenţiale ale imaginii unui adevărat N. Iorga. Este
cunoscută îndeobşte neverosimila răutate şi deformarea morbidă afişate de Constantin Argetoianu, în
memorialistica sa, la adresa aceluia despre care scriem. N. Iorga ştia cine era Argetoianu şi ce gândea
despre el. Totuşi, iată ce nota el în jurnalul său în ziua de 15 iulie 1931: "Seara, la banchetul lui
Argetoianu. El răspunde Ia cuvintele mele spunând că-I «umileşte» dovada de prietenie [.. .] a
prietenului şi şefului său, «de care nu se va despărţi nici până la moarte»114. Relatând acelaşi context,
Constantin Argetoianu scria în amintirile sale, vorbind despre "prietenul" în cauză, că "în realitate era
un dement Nu era nebun de legat, fiindcă nebunia lui nu se manifesta prin acces de furie, dar nebun
totuşi; o fenomenală vietate cu funcţii cerebrale deformate printr-o dezvoltare anormală a centrelor
memoriei şi cuvântu/ui. [. ..} Mania scrisului se dezvoltase Ia dânsu/ ca o salutară încercare de a pune
stavilă acestui flux patologic, disciplina condeiului fiind, oricât ar fi de iute mâna, un obstacol
incontestabil la revărsarea cuvintelor. [. . .} Scrisul, la început simplă reacţie împotriva unei /ocacităţi
nedisciplinate, a devenit Ia el cu timpul o funcţie fiziologică continuă. În loc să gândească, în loc să
cântărească, în loc să vorbească - scria. Scria oriunde, oricând, oricui şi oricum. [. ..} Scrisul era Ia dânsu/
ceva atât de impulsiv, atât de nepregătit şi de sincer ca manifestaţie sufletească, încât supremul lui
argument, de câte ori voia să dovedească spusele altuia, consta în exhibiţia propriilor sale fiţuici, scrise cu
ani înainte. Ajunsese să scrie ca o maşină, scria acasă, scria în drum de fier, scria Ia Cameră, scria pe când
mânca şi pe când se îmbrăca. [. . .} Scria cu amândouă mâinele şi pe orice. Ca un osândit Ia muncă silnică,
printre miile de volume ale unei biblioteci lipsite de orice valoare, înfipt într-un scaun de lemn împodobit
cu crestături româneşti care îl înţepau sau îl ciupeau, mâzgălea hârtie până târziu noaptea - în folosul
nimănui - pe colţişorul unei mese ovale şi şubrede ce abia se ţinea pe unicul ei picior şi ameninţa
încontinuu să cadă sub povara vreascurilor de hârtii ce o încărcau"ns. Acesta era "prietenul" său de
1 1 2 N. Iorga, Memorii, Voi. VI, p. 15.
1 13 fbidem, p. 107.
1 1 4 Ibidem, p. 141.
1 1 5 Constantin Argetoianu, Memorii. Pentru cei de maine. Amintiri din vremea celor de ieri, Volumul al
VIII-a (1 930- 1 931), Ediţie şi indice de Stelian Neagoe, Bucureşti, EMa, 1997, pp. 233-234.
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ocazie şi nu numai, gratulat cu epitete pe care abia le suportă hârtia, împroşcate cu o răutate morbidă
de "prietenul" Argetoianu! Un român! ... Faptul că uneori arunca peste o asemenea nesfârşită pornire
vulgarizantă şi o recunoaştere pasageră, dar întotdeauna perfidă, nu-l va putea scuza, vreodată, pe
acest )anus modern, pentru monstruozitatea "operei" sale memorialistice.
Aşa cum am mai observat, însemnările lui N. Iorga nu sunt identice, ca dimensiune curentă, dar
nici ca accepţie documentară, aşa cum nici zilele nu sunt nişte pastişe care se repetă aidoma şi mereu.
Lista numelor menţionate în paginile acestei cronici moderne este impresionantă şi fiecare are o
identitate a sa, aşa cum a văzut-o, nu doar pe moment, întotdeauna, memorialistul. Dar în aura perso
najelor care se prefiră ori se petrec în trama acestei "poveşti", cel interesat va descoperi un univers
greu comparabil, în care fiecare contemporan se caută în permanenţă, măsurându-se cu sine şi cu alţii,
câştigând şi pierzând ceva, indiferenţi parcă faţă de circumstanţa că mâine este o altă zi.
Consemnările reţinute de N. Iorga între 17 mai 1917 şi 24 februarie 1938 au fost creionate, în
general, după acelaşi tipar. Dar conţinutul lor diferă, evident, în funcţie de evenimentele fiecărei zile,
dar nu numai. Diferenţa sau deosebirea erau determinate, bineînţeles, de predispoziţia diaristului. de
impulsurile momentane, de aspectul zilei chiar, dar şi de mulţi alţi factori, peste care se trece repede,
fără a fi avuţi în vedere, deşi ei ridică uneori semne de întrebare, definitorii câteodată. Practica con
semnărilor zilnice nu este nicidecum o ispită rutinieră sau un divertisment amuzant, ce ţine de orgoliu,
deci agreabil îndeobşte şi defulant chiar. În cazul lui N. Iorga, pentru care fiece zi reprezenta o compe
tiţie - cu el şi cu cei din jur, cu prezentul, dar şi cu trecutul -, "obligaţia" diurnă de a rezuma ziua,
proiectată într-o culoare particulară, era o voluptate şi un supliciu, original şi moral, deopotrivă. El ştia
că nu mulţi dintre contemporanii săi aveau puterea de a face ceea ce făcea el, fiind implicat, conco
mitent şi nu doar aleatoriu, în atâtea obligaţii ştiinţifice şi politice, din sfere de interese naţionale şi in
ternaţionale etc. Peste unele zile - nu multe - a trecut fără a le fi observat, parcă, nu pentru că nu ar fi avut o
"poveste" a lor, tristă ori veselă, ci pentru că a intervenit ceva neprevăzut din punct de vedere perso
nal, în curgerea acelei zile. Nimeni nu poate fi el însuşi, egal sieşi şi ireproşabil, în fiecare zi a unui an.
Reflecţiile sale erau consemnate de regulă seara, însă în multe situaţii îşi nota impresiile
imediat după consumarea unei discuţii, a unei întâlniri etc. sau îşi transcria un gând, venit, aparent, pe
neaşteptate, aşa cum se întâmplă cu străfulgerările care irump după acumulări şi zăboviri îndelungate.
Dacă notele din primii patru ani, care au făcut obiectul jurnalului său, şi cele de după 3 1 decembrie
1918 au fost consemnate, în general. acasă, unde fiecare se simte el însuşi ori altfel, cele cuprinse între
17 mai 1917 şi 27 decembrie 1918, deci în anii refugiului, au fost făcute la laşi, în condiţiile specifice
Primului Război Mondial. În timpul călătoriilor sale prin Europa şi America, apoi, amploarea notaţiilor
a fost influenţată de circumstanţele caracteristice unor împrejurări neobişnute. În judecarea
Memoriilor, trebuie să ţinem seama de toate aceste diferenţe, evidente, bineînţeles, dar peste care se
trece adeseori cu pasivitate sau indiferenţă.
Cele şapte volume de Memorii, abandonate sau uitate azi, din considerente care ţin de nefires
cul acestui timp al unor căutări insidioase, continuă totuşi să rămână o "cronică" - unică şi necesară,
deopotrivă - a unei epoci irepetabile, care a fost integrată deja în restituţia de azi a istoriei moderne a
României. Acela interesat de participarea noastră Ia Primul Război Mondial, de suferinţele incalcula
bile ale unei naţiuni abandonate la un moment dat de Aliaţi, încununate de realizarea României Mari,
va descoperi în însemnările lui N. I orga o sursă informaţională ce nu poate fi confundată cu alte
demersuri asemănătoare. La fel de importante sunt aceste însemnări pentru înţelegerea evoluţiei
României post-19 18, cu modernizările ei instituţionale şi cu racordarea firească la principiile epocii.
Informaţiile referitoare la familia regală, sistemul partidist al vremii, politica externă a României, reali
tăţile ei culturale etc. sunt deosebit de importante pentru toţi cei care vor aborda perioada 1917-1938
ca pe una definitorie pentru evoluţia României în prima jumătate a secolului XX. Concomitent, aceste
notaţii ne oferă posibilitatea de a-i descoperi pe cei care s-au afirmat, ca individualităţi notabile, în
înaintarea de ansamblu a României moderne.
Maniera acestor consemnări faptice şi diurne este una proprie, în general, notaţiilor jurnaliere.
Importante sunt, întotdeauna, evenimentele şi acţiunle care merită a fi reţinute şi nu numaidecât
modalitatea înregistrării lor. În cazul de faţă, însă, trebuie să remarcăm că textul propriu-zis al acestor
memorii este unul distinct, aparţinând cuiva pentru care mărturisirea era o dimensiune definitorie a
propriei personalităţi, împletită, fireşte, cu o empatie subiacentă. Notaţia aridă şi impersonală a unui
eveniment oarecare este însoţită de cele mai multe ori de o descriere ce impresionează prin sugesti
vitate şi penetranţă, împrumutând, adeseori, paginii respective şi accente epatante, de literatură
adevărată. Astfel. în ziua de 18 mai 19 1 7, când în Camera Deputaţilor a fost discutată chestiunea
agrară, jurnalierul nota că "Deocamdată, Paul Brătăşanu vorbeşte ca proprietar cu iubire de pământ,
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fanatic, muca/it şi patriarhal, amestecând onestitatea lui simplă cu interese de clasă şi de partid, - mai
mult de clasă. {.. .} Răspunzând lui Dobrescu, Brătianu are accente de mare putere oratorică. Nu va trata
Parlamentul ca un «soviet» de lucrători cari trebuie luminaţi asupra principiilor înseşi ale vieţii
politice. Scopul? doar cine nu-l ştie? {. . .] Nu se crede nici cel mai priceput din membrii Guvernului, nici cel
mai nevinovat. Dar el e acolo, simbolul. Un băţ de ar fi, sunt datori a-1 urma, pentru ca, pe urmă, să-I
arunce în foc, ori să-I pună la Muzeu. Dar deocamdată trebuie să-I respecte şi să-I urmeze "11 6• Şase zile
mai târziu, reţinea: "Matei Cantacuzino vorbeşte la Cameră. Formă de o perfecţie ca în Franţa secolului
al XV/li-lea. Frumos cap de gânditor. Melancolia fiului său ars''1t7. La 24 iunie 19 19, apoi, consemna
"Moartea lui P. P. Carp. Se trece destul de uşor asupra ei. Mai toţi relevează nepotrivirea cu timpul şi
încremenirea în autoritarismu/ altei epoce a intransigentului conservator "11 8. Revenind asupra aceluiaşi
personaj, la 8 august 19 19, memorialistul nota că "cineva a mers la înmormântarea lui Carp. De o
simplitate extremă. Abia câţiva moşieri vas/uieni. Mortul era într-o haină cenuşie de casă. A fost pus de-a
dreptul în pământ. Un singur preot de sat. Ţeranii lui erau împroprietăriţi şi înzestraţi cu unelte, totuşi
nemulţum(ti. Împărţirea se făcuse de un administrator evreu fără a se ţinea samă de vrednici, şi, apoi,
feudalul n-avea, ca om, legături cu dânşii, ca oameni''119. La 14 iunie 1925 a participat la o "slujbă la
Mitropolie pentru Eminescu ", unde a descoperit o "colecţie autentică de <<mitocani>> bucureşteni. În
strane Goldiş şi Moşoiu, preşedintele Comitetului pentru ridicarea monumentului. La cimitir. O cruce de
lemn pe mormântul lui Macedonschi. Vechiul bust în<n>egrit a/ lui August Treboniu Laurian. Mormântu/
lui Chendi bine împrejmuit; al lui Iosif - o sărăcie. Văd întâia oară pe al lui Eminescu însuşi. Nobil se
ridică teiul de-asupra marmurei cu versurile lui şi în mijlocul florilor. Prezente vreo douăzeci de
persoane. Patriarhul nu vrea să vorbească. Moşoiu, care vorbeşte solemn plimbându-se, zice: Emil în loc
de Mihail. De la şcoală fetiţe încearcă a dramatiza satira a treia. Penibil! Seara comemoraţia Eminescu la
Teatrul Naţional. Puţină lume. Sunt rugat a ţinea conferinţa despre sensul operei poetului. Declamă
frumos d-na Giurgea, Ciprian şi Nottara''lZO.

Uneori, însemnarea era redusă la câteva cuvinte, conferindu-i-se astfel o valoare paremiologică,
de refren concluziv: "Crăciun de zăpadă şi de moloşag. Lumea e săracă, tristă şi fără încredere în
viitor''1Zt. Şi parcă pentru a sublinia ideea că acest scepticism nu era un gând întâmplător, îl aşeza în
"istoria" ultimelor zile ale anului 1930. Peste o lună doar, îşi avertiza contemporanii, scriind: "Dacă
noua generaţie se va lăsa ispitită de interese materiale, la vârsta mea nu vor mai avea o ţară.
Pretutindeni aiurea e muncă şi creaţiune. Noi - mucezim "tzz. Nu o dată, aceste însemnări erau însoţite

de reactii de moment faţă de maliţiozităţi colportate la adresa sa, plecându-se de la jenente calcule
politice sau interese personale. Astfel, la 22 martie 1923 se arăta surprins de faptul că "«Gazeta
Transilvaniei>>, unde colaborez, deschide atacul contra mea, <<omul paşnie>>"tZJ_ Trei ani mai târziu,
adică la 28 martie 1925, consemna că "<<Îndreptarea>> anunţă sosirea <<mai multor membri ai
familiei Iorga», după ce «au împărţit mai multe geamantane de decoraţii». Ce lume abjectă!... "124.

Este recunoscut îndeobşte faptul că N. Iorga nu era omul care să fi trecut uşor peste o jignire.
Reacţiona imediat, calmându-se la fel de repede şi oferindu-şi, grabnic şi cu sinceritate, prietenia
aceluia care recunoştea că a greşit. În acelaşi timp, se arăta foarte impresionat de gesturile frumoase,
indiferent de unde veneau. La 8 aprilie 1935 nota că "vorbesc la Senat cu privire la proiectul de lege
administrativă ", fără a mai adăuga ceva. În schimb, lăsa a se înţelege că nu-i era indiferentă o scrisoare
care avea în vedere o carte de-a sa şi nu una oarecare. "Ortiz îmi scrie calde cuvinte pentru "O viaţă de

om " şi Brucchesi din Canada, publicând un articol, cerut, despre aşezămintele de la Văleni, spune că «aş
fi fost în fruntea glorii/ar Renaşterii». Sunt pe lume şi mângâieri . . . ". Şi adăuga, la sfârşit, pentru sine
doar, un gând de o clipă: "Caldă primire a piesei mele Sângele lui Minos"tz s.
Am mai observat deja că orice tentativă de rezumare a Memoriilor lui N. Iorga este inoportună

şi gratuită chiar, întrucât gândurile cuiva, concentrate într-o notaţie fulgurantă, îşi pierd autenticitatea
printr-o intruziune superfluuă. Indiferent ce s-a spus ori se va spune despre aceste note zilnice, ele vor
1 1 6 N. lorga, Memorii, Voi. !, pp. 11-12.
m Ibidem, p. 20.
1 1a Idem, Voi. II, p. 222.
1 19 Ibidem, p. 2 3 8.
120 Idem, Voi. V, pp. 35-36.
121 I dem, Voi. VI, p. 38.
122 1bidem, p. 48.
m Idem, Voi. III, p. 286.
124 ldem, Voi. V, p. 5.
1 2 s Idem, Voi. V II , p. 240
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continua să rămână o sursă informaţională indispensabilă acelora care se vor referi, cândva, Ia
perioada 1917-1938, deşi, câteodată, unele notaţii par ori chiar sunt, realmente, ireale, nu numaidecât
îndoielnice.
Din când în când, e bine să ne amintim că memorialistul a reţinut în notele sale şi informaţii
preluate de Ia alţii, fără a fi avut întotdeauna posibilitatea de a le controla autenticitatea. Alteori, a
notat în grabă detalii îndoielnice despre întâmplări sau contexte neclare, în care s-au strecurat
inexactităţi, exagerări de moment, deformări interesate chiar etc. Însemnările zilnice sufăr întotdeau
na de permanenta primejdie a incertitudinii, a lipsei explicaţiilor ori a adaosurilor ulterioare, venite
prea târziu. În general, însă, valoarea notaţiilor jurnaliere rezidă tocmai în particularitatea lor de a nu
fi fost influenţate de imixtiuni sau de rectificări tardive, partizane uneori şi deci deformante. La 18
iunie 19 19, de pildă, Iorga nota că "se anunţă în secret că Brătianu ar fi aici", adică în ţară, pentru a
reveni, două zile mai târziu, cu un alt zvon: "Se asigură că Brătianu nu mai vine''126. Întoarcerea
primului ministru de Ia Paris era aşteptată, cu mari emoţii, de întreaga lume politică a României. Dacă
nici N. Iorga nu era la curent cu agenda participării primului ministru Ia Conferinţa de Pace, atunci ce
ştiau oamenii de pe stradă în legătură cu acest subiect? Dar erau ei, oare, la fel de interesaţi ca Iorga de
atare chestiuni? Obişnuită, probabil, cu asemenea "discreţii", acceptate în România timpului ca
normalităţi de moment, deci tolerabile, Regina Maria notase şi ea în propriul jurnalul, Ia 12 iunie 19 19,
că Grigore Filipescu şi Constantin Argetoianu, pe care îi primise în acea zi, "au o aversiune comună:
Brătianu şi consideră că adevărul nu ajunge niciodată la noi, deoarece «entourage»-ul nostru îl împie
dică să ajunga la noi"127. Abia la 6 iulie 1919, Iorga nota că "Brătianu a venit aseară, cu automobilul, de
la PredeaiJără primire de partid aici''12B.

Recuzând, bineînţeles, inexactităţile, într-un excurs memorialistic aparţinând tocmai lui N.
Iorga - adeptul nedezminţit al adevărului fiecărei clipe -, se cuvine a observa că orice diumal este
supus pericolului alunecării în greşeală, îndeosebi a aceleia anevoie de sesizat şi deci de evitat. O
reeditare a acestor Memorii ar oferi ocazia, care este mai întâi o obligaţie, de a se identifica şi îndrepta
eventualele erori, existente, totuşi, chiar dacă nu şi perturbatorii.
Începând cu al doilea lustru al secolului XX, N. Iorga a fost o personalitate pilduitoare a Româ
niei acelui timp. Conştient de acest fapt şi de limitele inerente ale imaginii unei individualităţi ce-şi
domina, părelnic doar, de cele mai multe ori, contemporanii, el mărturisea la un moment dat că "m-am
gândit, precum am făcut-o deseori în viaţa mea - şi de fiecare dată am greşit - că o prea hotărâtă intran·
sigenţă din partea mea ar putea să strice un lucru bun, care fără aceasta s-ar putea face''129. O asemenea

recunoaştere, surprinzătoare doar în aparenţă, este în măsură să răspundă multor întrebări suscitate
de viaţa sa, dar mai ales de o operă ca a sa, dacă acceptăm a fi judecate numai separat ori întotdeauna
împreună. Iată că el s-a întrbat - şi nu o singură dată şi nici doar într-o împrejurare anume - dacă nu ar
fi fost mai bine să renunţe la "o prea hotărâtă intransigenţă", presupunând că ea "ar putea să strice un
lucru bun", "care fără aceasta s-ar putea face". Deci, nu întotdeauna "intransigenţa" sa a fost "prea
hotărâtă", furat de un gând înalt sau de un intenţie reformatoare. Uneori este greu să ne dăm seama
unde ar trebui să se termine intransigenţa şi când va deveni necesară concesia, refuzată adeseori de
gândul rigorii permanente.
Memoriile lui N. Iorga rămân şi azi, după atâţia ani de la publicare, un "lucru bun" şi deosebit de
util intelectualului acestui nou început de secol, chiar dacă se vor găsi şi voci care să conteste sau să
propună moderarea unei asemenea afirmaţii. Vorbind despre Al. Marghiloman şi guvernul său din 19 18,
diaristul recunoştea că-i spusese odată "că «nu vreau să-I văd» şi, la cea dintâi ocazie, pentru a i-o
dovedi, îl voi privi drept în ochi. De fapt, niciodată nu i-am mai vorbit, deşi uneori judecam împrejurările
ca şi dânsu/, şi aceeaşi condamnare venea, asupra aceloraşi oameni, din conştiinţa mea ca şi din conştiin·
ţa lui. Mi-a părut mai puţin rău că am păstrat această atitudine faţă de un om aşa de cult, de talentat, de
onest şi, În fundul sufletului, desigur şi iubitor de neamul său, când am cetit însemnările lui zilnice, pline
de neadevăruri şi întortocheri, după cum Îi veneau ştafete/e de la oameni fără nici o valoare morală, el
însuşi pretinzându-se la un nivel desigur mult inferior acelui al ţinutei sale exterioare, aşa de îngrijită''130•

Câţi dintre cei care au citit însemnările zilnice ale lui N. Iorga nu au gândit la fel despre autorul lor?
"6 ldem, Voi. li, p. 219.
121 Maria, Regina României,

Însemnări zilnice {decembrie 1 918-decembrie 1 9 1 9), Volumul

120 N. Iorga, Ibidem, p. 225.
1 29 N . Iorga, O viaţă de om aşa cum a fost,
1 3o Ibidem, p. 376.

p. 2 74.
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Dincolo de întâmplătoarea diferenţă de vârstă, cei doi oameni politici s-au întâlnit uneori pe
baricade alăturate, chiar dacă îşi refuzau o asemenea situare, pretisă a fi incidentală. Aşa cum am
văzut, N. Iorga recunoscuse chiar că "uneori judecam împrejurările ca şi dânsul". La sfârşitul Primului
Război Mondial, Al. Marghiloman se îndepărtase de sfera oamenilor politici influenţi. Nici N. Iorga nu a
mai fost cel de dinainte de 1914, chiar dacă a mai ocupat, temporar, unele demnităţi politice
importante. "Din război, scria Mihail Manoilescu, Iorga ieşea cu aureo/a frumoase/ar cuvântări şi
articole pe care le aruncase în zilele cele mai grele ale luptei noastre. Şi totuşi - aprecia memorialistul
mai tânăr cu două decenii
Iorga era politiceşte sfârşit a doua zi după intregirea României.
-,

Punctul culminant al carierei lui naţionale fusese războiul, pe care îl pregătise virtual prin scrierile
şi prin călătoriile lui în ţările româneşti înstrăinate. Dar în inima tineretului el nu mai putea nădăjdui că
va mai trezi vreodată o rezonanţă . " nl .
. .

Oare numai din cauza lui Ion 1 . C. Brătianu, Iorga nu s-a aflat printre cei care au reprezentat
România la Conferinţa de Pace de la Paris? Pentru tot ceea ce făcuse în direcţia realizării idealului
naţional al ţării sale, până în 1914 şi apoi în anii războiului, Iorga ar fi trebuit să fie primul nume pe o
listă a acelora care urmau a reprezinta România, în 19 19, în forumul diplomatic parizian. Nici unul
dintre membrii delegaţiei ţării noastre nu se putea compara cu el, ca autoritate morală, dar mai ales ca
valoare ştiinţifică. Dar unele oficialităţi politice bucureştene se îndoiau că o personalitate atât de
conştientă de valoarea sa va acepta o subordonare necondiţionată, în raport cu un proiect sau o
intenţie care să exprime voinţa şi interesele generale ale românilor, fără a se avea în vedere şi
consideraţiile sale personale. La Paris, însă, discursul României trebuia să fie unul singur, chiar dacă
nu personal, pentru a exprima asfel voinţa naţională şi a fi ascultat şi luat în seamă în acest sens. Ion 1.
C. Brătianu, acela care conducea delegaţia română la forumul parizian, era conştient de acest fapt şi a
evitat orice posibil risc. Nici relaţiile dintre ei nu erau, în acel moment, dintre cele reclamate de o
colaborare perfectă. Când a fost nevoie, pentru că atitudinea factorilor de decizie ai Conferinţei de Pace
nu s-a arătat a fi de la început deschisă speranţelor româneşti, liderul delegaţiei noastre a apelat la
prezenţa Reginei Maria. Iorga îl putea, neîndoielnic, consilia pe Brătianu, dar exista şi pericolul de a-1
inoportuna, prin presiunea prezenţei sale spirituale. Cei doi au gândit şi au acţionat chiar la fel, în
anumite chestiuni şi momente, fără ca fruntaşul liberal să încerce a şi-1 subordona pe istoric. Dar, a-şi
însuşi încă o grijă, pe lânga cele pe care le reprezentau calculele celor Patru Mari, i-ar fi complicat o
responsabilitate deosebit de problematică şi mult prea împovărătoare. În plus, Brătianu nu era dispus
să împartă cu altcineva onoarea şi răsplata încheierii păcii, care, dacă ar fi fost o "victorie", nu i s-ar fi
putut găsi un termen de comparaţie.
Continuându-şi raţionamentul, care putea fi emendat sau nuanţat, ca orice afirmaţie cu
pretenţie de diagnoză politică, Mihail Manoilescu considera că "în anii care au urmat, Iorga a fost şef de
partid, prim ministru şi cenzor permanent al vieţii publice, a ajuns din ce în ce mai cultivat şi măgulit de
suveranii ţării şi de politicieni, dar numai de oamenii generaţiei lui şi de lumea veche, în timp ce
tineretul încetase de mult să se mai grămădească la uşa sălilor lui de conferinţe. Iorga nu era făcut să
atragă în mişcarea lui pe intelectualii care năzuiau către o doctrină politică consistentă şi închegată.
Ideile lui politice erau fluctuante, ca şi temperamentul lui capricios, iar concepţiile lui sociale apăreau
confuze"132. Probabil că aceste consideraţii ar trebui acceptate ca o posibilă cheie în care trebuie citite
şi interpretate Memoriile lui N. Iorga.

La 19 septembrie 1 9 19, N. Iorga era vizitat de Colonelul Pierson A. Anderson, şeful Misiunii
americane în România, căruia îi marturisea că "viitorul Românilor e în sufletul lor însuşi. Ca om politic 
recunoştea el -, nu admit teoria «bucăţii de hârtie», dar ca istoric trebuie să recunosc că aşa a fost
totdeauna"133. Încă nu uitase - de fapt nu va uita niciodată - că nu a fost şi el prezent la Conferinţa de
Pace, dar, indiferent de această "nedreptate", deciziile forumului parizian nu puteau fi eludate.
N. Iorga nu era omul care să poată trece, zâmbind cu seninătate, peste un gest sau o afirmaţie
care îl nedreptăţiseră cândva ori i se păruseră maliţioase sau neîntemeiate. Această notă
comportamentală s-a reflectat în permanenţă în tonul consemnărilor sale jurnaliere. Un asemenea fapt
nu-l putem trata ca pe o uzanţă convenţională, dar nici nu trebuie privit ca un reper disculpant
întotdeauna sau mereu incriminator. Adeseori, a refuzat ori a blamat un anumit comportament al unui
contemporan, pentru ca, altădată, să recurgă, el însuşi chiar, la aceleaşi maniere, fără o justificare
măcar formală. La 25 februarie 1920, nota că "Lupu a fost la Regina, căreia i-a spus, cum îl autorizasem,
13 1

Mihail Manoilescu, Memorii, 1, Ediţie îngrijită, prefaţă, note şi indice de Valeriu Dinu, Bucureşti, EE, 1993, p. 30.
Ibidem, p.30.
133 N. Iorga, Memorii, Voi. Il, p. 248.
m
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că n-am venit, pentru că «nu pot înţelege la alţii ceia ce eu însumi sunt incapabil să fac». Regina
întreabă dacă întradevăr e «serios» şi totuşi nu poate crede, eu fiind vechiul «bon enfant>>''134.

Regina, însă, nu a menţionat numele lui N. Iorga în textul rezervat zilei de 25 februarie 1920, dar a
cosemnat întâlnirea cu LuputJ s. Poate că inconsecventul politician nu a ţinut seama de rugămintea
aceluia care îl ajutase nu demult ori poate că Regina nu a dat importanţă acestui detaliu. Peste remarca
lui Iorga, totuşi, nu trebuie să trecem cu indiferenţă. Nu tot ceea ce fac alţii trebuie sau poate fi
reprobat întotdeauna, doar pentru că noi nu acceptăm să procedăm la fel. Pretinzând că faptele
noastre pot fi considerate îndreptarul ori etalonul universal, am ajunge la o uniformizare inadmisibilă,
ce exclude diversitatea şi privilegiul comparaţiei.
Într-o altă zi, adică la 22 octombrie 1922, N. Iorga nota, ca pe o elevaţie autoscopică uneori
compensatorie, că la o dată anume, dar şi una oarecare, "cetesc din cărţile mele despre Rege şi Regina.
Privesc în ochi pe acei cari i-au trădat şi jignit. E şi aceasta o satisfacţie"lJ6.
La 15 februarie 1923, N. Iorga consemna că avusese loc "la <<Dacia>>, cu o asistenţă enormă,
adunarea noului partid naţionalist-creştin. Cu injurii la adresa mea, a lui Vaida şi a multora altora se
cruţă numai <<marele om>> Brătianu, care n-a vrut să iscălească tratatul <<mârşav>>". În ziua urmă
toare adăuga: "prin restaurante se colportează numărul cecuri/ar cu care mă plătesc <<jidanii>>. Sunt
prezentat ca un om <<fără caracter>>, care <<Voiufi lichidat>>"l37. Surprinde, din nefericire, incrimina
rea, nejustificată întotdeauna, proferată la adresa lui Ion 1. C. Brătianu. Şi nu era singurul tratat astfel.

La 1 1 martie 1923, întrebat despre "critica românească" şi rosturile ei, Liviu Rebreanu răspundea că
nu-i plăceau "notiţele veninoase cu care mă gratifică de doi ani d. Iorga (acest om de geniu şi încăpăţâ

nat «critic» literar, pentru că am îndrăznit să scriu un roman, şi încă, zice-se, bun, fără îngăduinţa d
sa/e... ''lJB. Câţiva ani mai târziu, adică la 29 august 1931, Mihail Manoilescu îl va întâlni pe Iorga la
Mangalia, care i-a povestit "cu detalii scena când regele i-a încredinţat guvernul, Într-un moment de ten
siune şi de oboseală, după ce Titulescu Îi dăduse o reprezentaţie de feminitate cu lacrimi, strigăte, sughi
ţuri nervoase, aşa de respectuoase faţă de suveran. Iorga imi mărturiseşte apoi că guvernul lui nu şi
a ajuns scopul (după abia patru luni), întrucât nu a făcut demonstraţia că un guvern în afară de
partide este mai bun decât unul de partid. {. ..} Am fost nespus de impresionat de destăinuirile lui
Iorga. Eu îl credeam naiv şi «îmbrobodit»: el era perfect conştient, dar slab şi incapabil să se ape
re. O dată mai mult, verificam cât de aproape sunt de dânsul şi cum inferioritatea noastră a amândurora
stătea în imposibilitatea etică de a întrebuinţa armele ignobile ale adversarului comun, Argetoianu"t39.

În ziua de 5 septembrie 1932, înainte de a fi primit de Carol al I I-lea, Manoilescu s-a întâlnit
încă o dată cu Iorga. "Timp de un ceas, va nota el, m-a făcut să trăiesc retrospectiv, cu dânsu/, toate
amărăciunile îndurate, din ziua când - Într-un moment greu pentru rege - acceptase să-i fie mare sfetnic.
Acum, regele se înstrăinase de dânsu/, îl întâlnea rar şi nu vedea totul decât prin ochii lui Argetoianu! Eu
îl înţelegeam şi mă simţeam aproape de dânsu/, cu acea înţelegere pe care am arătat-o de foarte tânăr
pentru sufletul celor bătrâni şi care m-a făcut să fiu, pe rând, confidentul generalului Averescu şi al
mareşalului Prezan. [.. .} /-am spus că-i voi vorbi regelui despre toate. Şi după o jumătate de oră i-am
vorbit. Carol {. . .} era acum receptiv pentru mine şi pentru suferinţele fostului său profesor, azi primului
ministru. {...} /-am făcut o inspirată paralelă între geniul bun: Iorga şi geniul rău: Argetoianu; i-am
arătat cât de mult îl poate servi mai departe pe dânsu/ ca suveran acoperirea unui om, căruia i se poate
tăgădui orice afară de puritatea lui''140. După această intervenţie, fostul profesor al Pricipelui Carol a
continuat a rămâne prim-ministru. "Dar, oare - În schimb - mi-a păstrat Iorga vreo recunoştinţă pentru
ceea ce făcusem?", se întreba Manoilescu, privind în faţă realităţile politice ale timpului şi adăugând:
"Asta vom vedea-o mai târziu". Înainte de a-şi răspunde, mărturisea că "nu pot să-mi opresc un gând plin
de tristeţe. Iorga a fost idealul a două generaţii şi omul care a înfăţişat pentru intelectualitatea ţării
prototipul temperamentului etic, pus veşnic în contrast cu turma politicienilor de rând. El însuşi a biciuit
oportunismul calculator şi fals al oamenilor de partid, a proslăvit în viaţa publică dezinteresarea şi a
divinizat «gestul» elegant şi mântuitor... Iar acum, când era el însuşi pus în fruntea unui guvern, când
avea prilejul să-i dea ţării modelul unei atitudini demne şi de înaltă ţinută morală {. . .}, el, marele Iorga, se

Ibidem, p. 344.
1 35 Maria, Regina României, op. cit., Volumul Il, p. 76.
1 36 N. Iorga, op. cit., Voi. VI, p. 6.
137 Ibidem, pp. 55-56.
Bo Liviu Rebreanu, Opere, 19, Ediţie critică de Niculae Gheran, lnterviuri, anchete, 1 921 -1939, Bucureşti, EM, 2000, p. 10.
t 39 Mihail Manoilescu, op. cit., II, pp. 275-276.
140 Ibidem, p. 276.
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purta ca un politician. Şi între mine, care mă luptam să-I apăr pe rege de compromiterea totală, şi politi
cianul a cărui lipsă de scrupule era legendară, Argetoianu, Iorga îl alegea fără nici o tresărire pe acesta,
fiindcă el, prin manevre ruşinoase de curte şi prin coruperea tuturor, cu banul ţării, putea să-i asigure
mai departe guvernarea. judece oricine după acest singurfapt, ce a fost viaţa publică a României între cele
două războaie mondiale! Căci Iorga - încă o dată - era din cei mai buni, între cei mai buni ai vremii /ui "141.

Oricât a încercat Manoilescu, atunci, să găsească unele circumstanţe atenuante, în favoarea ace
luia pe care nu-l voia la fel ca majoritatea politicienilor români, se pare că nu a reuşit. Renunţarea la
serviciile lui Iorga a venit, aşadar, de la sine, iar el, observa acelaşi Manoilescu, "ca să fie mai original şi
mai dramatic - pleacă de la Palat acasă ... pe jos "t42. Prin urmare, "lecţia Iorga" nu a fost, împotriva
tuturor aşteptărilor, una care să influenţeze în vreun fel comportamentul celor aflaţi în categoria
pasibililor şefi de guvern. Conştient de această nereuşită, fostul admirator al lui Iorga observa că
"nimeni nu se mai înduioşa acum de respectabilul bătrân. Căci el comisese păcatul faţă de ţară, de a se
alia cu cel mai cinic şi cu cel mai imoral dintre politicieni "143, adică Argetoianu. Trecând repede peste un

eşec mai impresionant decât o dramă provocată de aceleaşi împrejurări, Mihail Manoilescu recunoştea
că "durerea mea era nu că se spu/berase vechea legendă a lui Iorga, salvator al ţării, ci că se consumase
politiceşte mitul unei formule de guvernare, în afară de partide şi pe deasupra partidelor, în care
nădăjduise ţara şi la care visasem şi eu ''144.

Această lungă paranteză, care poate părea întrucâtva paralelă cu obiectul demersului nostru,
este deosebit de ilustrativă, credem noi, pentru "descoperirea" memorialistului N. Iorga. Nu ne-am
propus să ajungem a accepta, ca pe o evidenţă incontestabilă, că Memoriile sale nu ni-l dezvăluie "aşa
cum a fost" întotdeauna! Dar politica este un teren tentant şi primejdios, plin de capcane înşelătoare,
impietând multe dintre existenţele acelora care nu trebiau să accepte compromisuri, chiar dacă ele
plecau de la cele mai bune intenţii. Iorga şi-a dorit mult să ajungă, o singură dată măcar, în fotoliul de
prim-ministru al ţării sale, deşi contextul politic intern şi european traversa o criză deosebită. A reuşit
şi a rămas acolo un timp, renunţându-se însă la serviciile lui, nu de pe o zi la alta, ca în cazul unui
accident, ci atunci când realităţile momentului şi nu doar calculele politicianiste au decis în locul lui.
În ziua în care a fost învestit cu prepotenţa de premier, când pertractările ce au premers
această decizie nu se încheiaseră încă, N. Iorga îi mărturisea Regelui că îl neliniştea "primejdia unei
guvernări cu Argetoianu la lnterne "14S. Şi avea dreptate. De ce nu a renunţat, oare, la acest compromis
atunci când nu era prea târziu? Cu puţin timp înainte de a surveni căderea guvernului, aică la 4 aprilie
1932, Carol se arăta nemulţumit de proiectul legii învăţământului superior, care se discuta atunci,
complicând situaţia guvernului. Reconoscând că "m-am angajat cu ea" şi înţelegând că nu mai putea
continua, primul ministru nota, cu tristeţe şi cu o nesfârşită lehamite: "Mă duc deci odată cu retragerea
ei. «Începe a-mi fi greu. Partid n-am. Am numai prestigiul mieu personal, şi acesta e singurul lucru pe
care nu-l pot jertfi Maiestăţii Voastre» "146. Dar îl "jertfise" deja. Renunţarea la ipostaza de premier ar

fi trebuit să survină în ziua în care s-a văzut confruntat cu primul compromis care i s-a sugerat ori
impus, după învestitura din 18 aprilie 1931, când, nota el, "Regele mă chiamă. E prăpăditfisiceşte. Îmi
cere să formez Ministeriu/. Nefiind altă soluţie, trebuie să primesc. Scrie însuşi lista. E gata a abandona pe
Manoilescu. Îl rog să-I păstreze, dar să-/ împiedece de a intriga. {.. .] Pentru Argetoianu, arăt că nu e bine
săfie deocamdată la Interne, şi-i propun Finanţele. Regele acceptă. jos, Argetoianu nu esită a primi"t47.

Citind cu atenţie aceste însemnări, reţinute după o zi foarte dificilă, vom înţelege că învestitura
guvernamentală la care ne referim a fost de la început chiar confruntată cu un compromis la care s-a
recurs, numaidecât, întrucât ţara nu putea să fie lipsită de un guvern, iar N. Iorga trebuia încercat, în
cele din urmă, pentru a se răspunde asfel unei aşteptări ce devenise supărătoare. O asemenea decizie a
fost luată, deci, într-o situaţie limită. Pentru unii, N. Iorga părea a fi, poate, în acel moment, soluţia sal
vatoare, ca cheie a unei normalizări ce nu mai suferea amânare. Nu s-a plecat de la numele său, ca fiind
cheia sine qua non a evitării unei crize guvernamentale grave, ci s-a ajuns Ia el ca Ia o soluţie de încer
care. Regele i-a cerut "să formeze Ministerul", dar componenţa acestuia nu a dictat-o virtualul prim
ministru. Acesta va pretinde că "trebuie să primesc", deşi putea refuza, întrucât lumea momentului îşi

141 Ibidem, p. 294.
142 Ibidem, p. 321.
t .n

Ibidem.
Ibidem.
us N. Iorga, Memorii, Voi. Vl, p. 86.
1 46 Ibidem, p. 366.
w Ibidem, p. 86.
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dădea seama că experimentul acelui cabinet nu avea şanse de izbândă. Şi el ştia asta, dar nu a rezistat
unei ademeniri care îl încerca de multă vremet48.
În 1 935, deci după un oarecare timp de la "încercarea" la care ne-am referit, care fusese mai
mult un "incident" decât o veificare, Mihail Manoilescu nota că, "fiindcă vorbesc aici din nou de Iorga,
trebuie să relev un fapt care dovedeşte o dată mai mult că dânsu/ şi când greşea o făcea cu bună credinţă
atunci şi cu remuşcări după aceea. Vorbind în Senat, în aprilie, la legea pentru modificarea demiterii mele
din calitatea de guvernator spunea: <<spre nenorocirea mea, am şi participat, dar doresc ca nimeni
să nu se găsească În asemenea condiţiuni, la Înlăturarea guvernatorului Băncii Naţionale>>. Şi
acesta era <<un om tânăr, un om de mare merit, foarte onest, a cărui acţiune acolo nu putea să fie
decât folositoare ţării>>. Iorga a confirmat astfel ceea ce mărturisise şi în memoriile lui despre acele
penibile împrejurări şi despre mine "149.

Timpul şi explicaţiile ulterioare ale lui N. Iorga I-au temperat întrucâtva pe Manoilescu, dar
vechile supărări nu se uită uşor de toţi şi pentru totdeauna. La 19 martie 1937, Argetoianu, care lăsa la
un moment dat a se crede că trecuse peste "eroarea" de a fi făcut cândva parte din acelaşi guvern,
împreună cu N. Iorga, a aflat dintr-un articol de ziar că fostul prim-ministru a declarat într-o şedinţă a
Senatului că nu a avut nici o legătură cu legea conversiunii, adusă în discuţie în timpul guvernării sale.
Simţindu-se jignit, Argetoianu s-a trezit întrebând: "de ce n-ai spus-o atunci? De ce nu ţi-ai dat demisia
ca să nu fii compromis «de târguielile» care s-au făcut sub firma d-ta/e? Ce scârbă de om! Nici cu
cleştele nu poţi să-I aduni din gunoi! Şi în faţa acestui ţanţoş al oportunismului fac tumba toate lichelele
politicianismului, ca să pună în serviciu/ lor nestăvilita lui /ogoree şi aparenţele unui talent cu miros de
/atrină "tso. Citind aceste insulte, presărate cu grobianisme greu de transcris, care făceau deliciul

politicianului oltean, ne întrebăm, încă o dată, cum de 1-a admis N. Iorga, ca ministru, într-un guvern al
său? Şi nu a fost singurul pe care 1-a acceptat în acele împrejurări în preajma sa, deşi între ei a plutit în
permanenţă o incompatibilitate evidentă.
Şi totuşi, între maniera în care a fost prezentat Constantin Argetoianu în notele zilnice ale lui N.
Iorga şi imaginea acestuia din urmă, profanată de însemnările memorialistului din Breasta, este o
deosebire surprinzătoare. Oricâte vexaţii a proferat Argetoianu la adresa omului politic botoşănean,
cel insultat cu o ignominie fără limite nu a coborât niciodată la nivelul abjeqiilor cu care era înţesat
vocabularul "colaboratorului" sau de ocazie.
Nu mult timp după ce însemnările Ia care recursese N. Iorga deveniseră zilnice, depăşindu-se
astfel condiţia de adjuvant aleatoriu al unor eventuale rememorări viitoare, ele au început a fi privite
altfel de autorul lor. Memorialistul a înţeles - şi nu era primul care proceda astfel - că transformând un
gest, fortuit adeseori, într-o convenienţă, ar aduna în timp nişte informaţii care vor deveni cândva inte
resante prin ele însele, nu numaidecât ca remember sau ca o posibilă "cronică" personală, ci chiar ca
document. O asemenea decizie i-a fost sugerată, probabil, şi de faptul că el citise şi apelase adeseori la
scrieri care rezultaseră din demersuri similare. Însumarea unor consemnări zilnice, indiferent de in
tenţia care le-a determinat într-un anume moment, se transformă, în timp, într-o "poveste" cu valoare
de document, care îl vor surprinde, la un moment dat, chiar şi pe un observator fin al unei epoci sau al
unei societăţi anume. Faptul că N. Iorga şi-a subintitulat în momentul publicării aceste fulguraţii,
recurgând la sintagma "însemnări zilnice", spune destul despre ce a intenţionat el să realizeze cu
precauţia de a "rezuma" fiecare zi într-un text care să-i amintească nume, acţiuni, fapte, evenimente
etc., care se uită îndeobşte după un timp. Mai mult decât atât, Ia publicare, el a ţinut să precizeze şi
tematica primelor două volume Războiul naţional şi Lupta pentru o nouă viaţă politică , subliniind
deci esenţa însemnărilor din intervalul cuprins între mai 1917 şi martie 1920.
Cea dintâi însemnare păstrată - făcută la laşi, joi, 17 mai 1917 - are aproape două pagini şi
descria "primirea Ia Parlament a lui Albert Thomas"tst. Volumul se încheie cu o notă din 5 mai 1918, în
care erau reţinute câteva informaţii despre situaţia din Bulgaria tsz . Într-o anexă finală a fost reprodusă
o scrisoare a generalului Al. 1. Lupescu, din 1 martie 1931, adresată lui N. Iorga, cu unele precizări în
legătură cu relatarea din ziua de 28 noiembrie 1917, citată de Editura Ciornei în prospectul care
anunţa apariţia Memoriilor.
Consemnările care fac obiectul acestui tom nu sunt aduceri-aminte tradiţionale, iar peste unele
-

14° Cf. Mihail Manoilescu, op. cit., Il, p. 276.
1 49 Ibidem, p. 370.
1 5o Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, Volumul li,
1 5 1 N. lorga, op. cit., Vol. l, pp. 9-1 1 .
1 5 2 Ibidem,

-

pp. 128-129.

p . 368.

http://www.cimec.ro / http://www.muzeubt.ro

Gheorghe 1. Florescu, Memoriile lui Nicolae Iorga, intre alde-memolre şi document (II)

311

zile s-a trecut fără a se nota ceva. Câteodată - aşa cum s-a întâmplat la 19 mai -, notaţia avea peste
cinci pagini, iar explicaţia acestei detalieri rezida, probabil, în faptul că următoarea consemnare a fost
făcută abia peste patru zile, adică la 23 mai. Aşadar, în textul datat 19 mai au fost incluse presupunem noi - şi secvenţe consumate în următoarele trei zile. Unele dintre posibilele inexacţităţi
nu au fost, însă, revizuite întotdeauna. Dar nu putem transforma această observaţie într-o regulă.
Fiecare însemnare are caracterul unui avertisment personal sau al unei aduceri-aminte. Câteodată,
însă, consemnarea era un rezumat sau o succintă relatare. Primul volum are 372 de pagini. Următorul,
apărut împreună cu cel dintâi, adică tot în 1931, la Editura "Naţională" S. Ciornei, din Bucureşti, are
375 de pagini, cu notaţiile reţinute între 6 mai 1918 şi 26 martie 1920. Nici prima însemnare, nici
ultima, nu se referă la nişte date cu valoare referenţială, astfel încât putem afirma că împărţirea
notelor din primele două volume s-a făcut în funcţie de dimensiunile lor, nu după criterii tematice ori
temporale şi nici în funcţie de eventuale diferenţe informaţionale. Consemnările inserate în primul
volum au în vedere aproape un an, în timp ce în al doilea volum au fost adunate note din aproape doi
ani. Ritmul şi volumul acestora a fost aşadar mai intens şi mai mare la început, pentru a se diminua
după încheierea războiului. Prima consemnare din cel de-al doilea volum îl priveşte pe memorialistul
însuşi: "ziaristul Negru, rămas în teritoriul ocupat, asigură că am primit <<de la Brătianu>> suma exactă
de zece mii de lei. Ce mult mângâie studiile în astfel de vremi, între astfel de oameni..."153. Surprins şi
abătut de asemenea acuzaţii, deosebit de grave în acea atmosferă de recrudescenţă generală, el nu a
mai avut dispoziţia necesară scrutării acelei zile. Ultima însemnare, aceea din 26 martie 1920, avea în
vedere o decizie importantă pentru guvernul condus de generalul Al. Averescu, privit ca o experienţă
impusă de realităţile postbelice. Numele citate sunt Ion 1. C. Brătianu, Iuliu Maniu, lorgu Toma, Ion
Buzdugan, Ştefan Holban, Ion lnculeţ, A. C. Cuza, Ion Mihalache, dr. N. Lupu, Al. Averescu, Octavian
Goga etc., implicate în dezbaterile Camerei, dintr-o zi decisivă pentru noul guvern.
În anul următor, adică în 1932, au fost editate încă trei volume, care au apărut la aceeaşi
editură, în care au fost incluse notaţiile din intervalul 26 martie 1920-7 iunie 1930, deci din peste un
deceniu. Prima însemnare din al treilea volum, subintitulat Tristeţea şi sfârşitul unei domnii, poartă
aceeaşi dată ca şi ultima reţinută în volumul precedent. Şi în acest caz, aşa cum era de aşteptat, unele
note sunt mai cuprinzătoare, iar altele nu depăşesc câteva cuvinte. Diferenţa nu era determinată
întotdeauna numai de bogăţia faptică a unei zile, ci, presupunem noi, şi de predispoziţia jurnalierului.
Atunci când era impresionat de un eveniment anume, care îi provoca o stare sufletească deosebită,
consemnarea era de regulă mai amplă, iar tonul ei îmbie la reflecţie şi azi. Dar nu trebuie să uităm că
nu este foarte simplu să decidem, la sfârşitul unei zile, ce trebuie să reţinem dintre subiectele şi
afabulaţiile care au făcut, eventual, vâlvă pe moment. Unele vor fi uitate în ziua următoare, iar pe lângă
altele se va trece cu o indiferenţă surprinzătoare, pentru a fi readuse în actualitate la un moment dat,
când se va vedea că fără ele nu poate fi înţeles un eveniment sau nu pot fi elucidate un context ori o
evoluţie anume. Povestea sau identitatea unei zile nu se dezvăluie oricui, oricând şi oricum. Nu toţi
judecăm şi povestim o zi in virtutea aceloraşi intrebari sau intenţii. Adevăratele semnificaţii ale unei
zile nu se dezvăluie de la sine, ci reclamă un efort, o pregătire şi o chemare anume. N. Iorga reţinea din
fabulaţiile, traumele şi adevărurile unei zile cea ce credea istoricul că nu trebuia uitat, avându-1 în
vedere pe acela care va scruta, mâine sau peste un deceniu, povestea timpului respectiv.
La 28 martie 1920 nota: "Splendidă întrunire la Dacia. O mulţime enormă. Sunt şi socialişti, cari
aplaudă mai ales pasagiile contra bogaţilor fără merit. MihaIache este foarte bine primit Expunerea po
pulară a lui Lupu are un deosebit succes. Fostul deputat Man, preot de la Gherla, care asamănă izgonirea
guvernului Vaida cu o a doua cădere a Bucureştilor şi vorbeşte, palid de emoţie, de datoria faţă de doro
banţul român, libera tor, dar neliber, stoarce lacrimi.
În uimirea lumii, care revine de la Şosea, în automobil şi trăsuri de lux, cu ţeranii de la Nicu/iţe/ în
frunte, pe Calea Victoriei şi pe Bulevard, în cântece naţionale, până la Vaida, care, salutat de mine, ne asi
gură că, oricare i-ar fi «tactica» şi succesul, nu se va despărţi de democraţia cea adevărată. Urmează
Agârbiceanu; ceva mai rezervat, Cicio Pop "154. Aceasta era atmosfera caracteristică începutului primă

verii anului 1920, când la conducerea ţării a fost adus un guvern care-I avea în frunte pe generalul
Alexandru Averescu, acela care era considerat a fi atunci, de unii contemporani, singurul român
capabil să răspundă imperativelor noilor vremuri. Volumul se încheie cu notaţia din 17 octombrie
1922, când realităţile interne româneşti nu mai erau cele din primăvara anului 1920. Prima experienţă
guvernamentală a Partidului Poporului se consumase, interludiul cabinetului Take Ionescu ajunsese o
153 Idem, Voi.
1 5< Idem, Voi.
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amintire fantezistă, iar Partidul Naţional Liberal şi Ion 1. C. Brătianu se impuseseră ca formula cea mai
potrivită noului context politic al României Mari.
Al patrulea tom - Încoronarea şi boala Regelui , deşi are numai 228 de pagini, adună între
copertele sale însemnările cuprinse între 18 octombrie 1922 şi 28 martie 1925. Apetenţa memorialis
tului pentru deliciile oferite de spectacolul zilnic al vieţii politice părea a se mai fi temperat, iar
evoluţia generală a României intrase într-un alt ritm, din punctul de vedere al căutării soluţiilor de
moment. Ultima însemnare se referea, aşa cum era de aşteptat, tot la contextul politic al momentului,
când permanentele tatonări nu se încheiaseră, iar jurnalierul se credea situat într-o poziţie favorabilă,
judecând totul din perspectiva realităţilor avute în vedere. Interesante şi delicate par observaţiile care
îl privesc pe Iuliu Maniu, venit în vizită pentru o tatonare reciprocă. "Maniu vine la mine. {.. .} E adesea
-

duios şi are ochii in lacrămi, mai ales când vorbeşte de originile lui nobiliare, de moşia pe care o păs
trează de la anu/ 1 600, ori de siguranţa că vom putea lucra împreună. [.. .} Pe Rege îl judecă, in calitatea
lui personală, inteligent, foarte cult, nobil, supus crizelor de conştiinţă, dar, ca monarh, doritor de linişte
şi supus sfatului celui din urmă care îl vede şi, incapabil de a-şi executa orice făgăduială "tss. Trebuie să

recunoaştem că avea dreptate politicianul ardelean. Iar notaţia lui Iorga nu lăsa a se vedea că el ar fi
deformat în vreun fel consideraţiile vizitatorului său din acea zi.
Şi pentru că am ajuns a ne întreba despre autenticitatea însemnărilor zilnice ale lui N. Iorga, se
cuvine să relevăm sinceritatea şi exactitudinea lor, care nu pot fi puse la îndoială. Nepotrivirile care au
fost, eventual, acuza te, câteodată, au de cele mai multe ori drept cauză modificări intervenite de la o zi
la alta sau informaţii aleatorii, ce nu privesc fondul informaţional al consemnărilor.
Cel de-al cincilea volum - subintitulat Agonia regală şi Regenţa se constituie din notele trans
crise între 28 martie 1925 şi 7 iunie 1930, când România s-a confruntat cu unele evenimente politice
deosebite. În mai 1925, după moartea lui Alexandru Marghiloman, Partidul Conservator Progresist a
dispărut de pe scena politică românească. Apoi, la 10 octombrie 1926 a fost fondat Partidul Naţional
Ţărănesc, acela care se va afirma, treptat, ca o alternativă guvernamentală a liberalilor, recunoscuţi ca
factorul dominant al sistemului partidist, după revenirea la guvern, în ianuarie 1922. Mai înainte, însă
- la 30 martie 1926 -, s-a recurs la ultima guvernare a Partidului Poporului, care a reprezentat o
manevră politicianistă a lui Ion 1. C. Brătianu, acela care va "arunca", pe neaşteptate, "cărămida" de la 4
iunie 1927, gest determinat de o conjunctură politică sensibilă şi periculoasă. Scenariul sumbru,
oficializat la 4 ianuarie 1926, când Pricipelui Carol i-a fost anulat dreptul de a-1 succeda pe tată său, în
ipostaza de suveran al României, şi dispariţia acestuia din urmă, la 20 iulie 1927, a fost completat de
moartea lui Ion 1. C. Brătianu, la 24 noiembrie 1927. În şase luni, numai, structura politică a României
s-a modificat substanţial. Din nefericire, schimbările intervenite în acest interval nu au fost însoţite de
afirmarea unor soluţii reclamate de noul context intern al ţării. Prezentul şi viitorul politic al României
au ajuns a se confrunta dintr-o dată cu întrebări grave, care puneau sub semnul întrebării viitorul ţării.
La 20 iulie 1927, N. Iorga nota că "aflu din ziare vestea morţii Regelui pe care n-am avut onoarea
de a-1 servi vreodată"t S6. Din această consemnare lapidară transpare, înainte de toate, reprehensiunea
diaristului faţă de faptul că nu a fost desemnat niciodată, de cel abia dispărut, ca prim-ministru, între
anii 1914 şi1927. Urmarea imediată a acelei drame va fi aceea că va "produce o complectă deban
dadă "1 S7, considera Iorga. La 30 mai 1928, Academia Română a organizat o şedinţă de comemorare a
Regelui Ferdinand. Participând la întrunirea respectivă, el a notat: "Cum aş fi trebuit să vorbesc de poli
-

tica unui Suveran care nu mi-a îngăduit nici o participare la conducerea ţării, am refuzat Sarcina i s-a
dat lui Mehedinţi, fost ministru. Sunt de faţă Prinţul Nicolae, care a răspuns bine salutului preşedintelui
Racoviţă, şi ceilalţi doi membri ai Regenţei, precum şi regina Maria, care s-a apropiat de mine, observând
că e mult de când nu ne-am văzut. Bianu a vorbit, mişcat, despre legăturile răposatului Rege cu Acade
mia "t sa.

O notă care ilustra complicaţiile cu care se confrunta viaţa politică la începutul verii anului 1928
este aceea din 17 iunie, când N. Iorga a participat, la Cluj, la oficializarea trecerii Muzeului Etnografic al
Ardealului de la Fundaţia Regele Mihai la Ministerul Cultelor. "În tren, consemna el, Lăpedatu, şi la
intors, Franasovici, spun multe lucruri interesante. Lăpedatu îmi arată că infrăngerea in procesul
Manoilescu a fost pentru /. Brătianu cea mai grea lovitură. În Consiliul de miniştri a fost o uimire când
Tătărescu a adus ceia ce el numia probele. Şi Duca îndemnase la proces. Brătianu mă privea ca omul în
15 5 Idem, Voi. IV, p. 228.
15 6 J dem, Voi. V, p. 234.

1 57 Ibidem.
1 59 Ibidem, p. 288.
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stare să deslănţuiască o mişcare car/istă. S-a crezut că Regina lucrează la un Ministeriu Ştirbei, care ar
deschide calea ţărăniştilor. Prinţul Nicolae a vorbit liber, bine, la Timişoara. Amândoi miniştrii iau În
uşor pretenţiile de succesiune ale lui Lupu.
Lăpedatu îmi spune în ce condiţii s-a format guvernul Ştirbei. Brătianu 1-a chemat pe Lăpedatu şi
i-a spus ce pregăteşte; 1-a rugat să nu plece din Bucureşti. Lui C. Dimitriu i-a vorbit mai vag. Noii miniştri
au fost înştiinţaţi noaptea. Ştirbei era cu Nicoleanu, cu comandantul Bucureştilor şi directorul Paştelor.
Intenţia lui Averescu de a da o lovitură îi pare evidentă. Ştirbei n-avea nici o autoritate: se si/ia să pară
imparţial. Lui Brătianu i-a părut rău pe urmă ca n-a pornit de-a dreptul"l59. Toate aceste detalii trebuie

verificate, bineînţeles, dar înainte de orice rezerve posibile, ele vin cu referinţe importante despre
intenţia "loviturii" proiectate de Averescu, după momentul cu "cărămida din 4 iunie 1927", recurgerea
la formula guvernului Ştirbey şi "procesul Manoilescu". În epocă şi mai târziu chiar, au fost voci care au
pretins că primejdia "loviturii" generalului a fost o simplă invenţie, deşi, în epocă, o asemenea
ameninţare a ridicat destule semne de întrebare, peste care s-a trecut însă repede, odată cu destituirea
lui Averescu. Cât despre regretul lui Ion 1. C. Brătianu că nu a preluat puterea la 4 iunie, recurgându-se
la interimatul lui Barbu Ştirbey, nu credem că se mai îndoieşte cineva azi.
Pentru un nefamiliarizat cu complicaţiile politice ale contextului, o asemenea înşiruire de
nume, însoţite de intenţii greu de întrevăzut, dar şi de evitat, desigur, putea părea un puzzle străin de
orice realitate. Implicat, nu doar întâmplător, în derularea acestui scenariu abracadabrant, Iorga
reţinea, laolaltă, nume şi conbinaţii ministeriale ce puteau părea irealizabile, dar care erau subiecte de
actualitate în sfera partidistă a vremii. Nota aceasta pare aşa de laconică întrucât acela care a transcris
o era implicat în derularea litigiilor politice la care se referea, astfel încât el nu considera necesare
detaliile eventuale pentru ceea ce intenţiona să scrie în viitor.
O altă însemnare interesantă esta aceea din 12 septembrie 1928, din care aflăm că la un
moment dat Cezar Papacostea a mărturisit că Regele Ferdinand "i-a spus că puţin a fost să nu capete
generalul puterea În 1 926: «Dacă Iorga mi-ar fi prezintat o listă şi cu ţărăniştii, cu dânsul în frunte, îmi
era imposibil să refuz, date fiind sentimentele pe care le am pentru dânsul şi tot ce ni-a făcut nouă, mie şi
Reginei, fără a mai socoti că are dreptul, la vârsta lui, să fie ţinut în seamă "t6o.

Ce mult şi-a dorit N. Iorga să ajungă prim-ministru!
O excepţie, considerată astfel prin prisma volumului redus al consemnărilor, o reprezintă anul
1929, când în doar 165 de zile au fost reţinute nişte note foarte sumare, reduse uneori la un singur
cuvânt. Nu vrem ca această remarcă să fie interpretată ca o rezervă la adresa Memoriilor în discuţie. N.
Iorga nu era obligat să respecte o anumită regulă în cadenţa şi volumul notaţiilor sale. El consemna
numai ceea ce considera că-I va interesa, cândva, despre o zi, o întâmplare, un personaj, un gând etc.,
pe el în primul rând, dar şi pe acela care îi va parcurge cândva însemnările. Nu trebuie să uităm că
acest raţionament a devenit o uzanţă la un moment dat, adică în momentul când a decis a-şi publica
însemnările. Atunci, accepţia notaţiilor s-a modificat, pentru ca mesajul lor să poată fi lesne descifrat
de toţi cei care le vor parcurge, nu numai de cei din sfera lumii politice a vremii respective.
Deosebit de interesante sunt însemnările făcute în timpul călătoriei în America, între 2 7
ianuarie şi 19 martie 1930.
La 5 iunie 1930 consemna, ca pe o ştire curentă, o vizită a lui Mihail Manoilescu, acela care
"crede în posibilitatea întoarcerii principelui Carol". Un asemenea avertisment nu putea fi considerat
un zvon oarecare, date fiind raporturile dintre Manoilescu şi fostul Principe moştenitor şi mai ales
accepţiunea mesajului. Ultima consemnare reţinută, două zile mai târziu, în cel de-al cicilea volum de
Memorii era: "Sunt trezit la ceasurile cinci de Puiu Dumitrescu, secretarul Prinţului, şi de Cădere,
secretarul de la justiţie. Îmi anunţă sosirea cu avionul a Prinţului". Atât! Lipsa oricărui comentariu de
moment spune multe despre aşteptările ce însoţeau o asemenea veste, aşteptări care depăşiseră
stadiul colportărilor situaţionale. N. Iorga nu a fost surprins de "apariţia" lui Carol, intempestivă pe
moment şi numai pentru unii, întrucât s-a gândit, nu o singură dată, la impactul imediat şi consecinţele
multiple şi problematice ale unui asemenea scenariu, care putea schimba "ceva" în curgerea - când
placidă, când inperturbabilă - a vieţii politice româneşti. A consemnat informaţia, împovărat de
neliniştea care privea evoluţia imediată a României, confruntată cu un context mai complicat, din
multe puncte de vedere, decât dispariţia Regelui Ferdinand. Se întrebase, demult şi nu doar o singură
dată, fără îndoială, ce s-ar întâmpla dacă "Prinţul rătăcitor", care renunţase, pentru nimic, în urmă cu
patru ani, la tronul ţării în care se născuse, ar nesocoti încă o dată legile ţării, întorcându-se Ia
IS9 1bidem, pp. 291-292.
1 60 Ibidem, p. 303.
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Bucureşti. Acalmia aparentă ne îndreptăţeşte să presupunem că eventualele calcule fuseseră făcute,
plecându-se de la reconsiderarea tuturor scenariilor posibile. "Sosirea Prinţului" nu era pentru Iorga o
perplexitate şi nici o primejdie, desigur, ci, eventual, o promisiune sau chiar o speranţă.
Prima însemnare din următorul volum de Memorii, subintitulat Încercarea guvernării peste par
tide (1931 -2), editat în 1939161, relua notaţia cu care se încheiase tomul precedent, publicat în urmă cu
şapte ani, cu adaosul că fiul risipitor "a fost primit de prinţul Nicolae, care 1-a îmbrăţişat Două regimen
te i-au dat onorurile. Mă chiamă. Arăt că trebuie să ştiu de ce e vorba. Peste două ceasuri, ziarele apar cu
vestea. Maniu, chemat, a salutat pe prinţ cu un <<Bine aţi venit>>. Guvernul admite deci noua ordine de
lucruri. Nici o resistenţă nu se semnalează. Imediat Averescu s-a dus la orele unu' de noapte. În foaia lui
de sară se insistă asupra faptului că a fost primit Liberalii consideră acest act ca o aventură pusă la cale
cu guvernul. Sosirea s-a făcut cu avionul /a ora zece şijumătate. Nimeni din guvern nu m-a fnştiinţat"162 ,

Asemenea gânduri, consemnate într-un context în care erau avansate fel de fel de întrebări şi
scenarii, erau de fapt răspunsurile pe care şi le dădea memorialistul propriilor sale incertitudini şi
rezerve, nu cele care ar fi rezultat în urma unei consultări la nivel naţional.
Tomul acesta adună în paginile sale însemnările făcute în doi ani, adică între 7 iunie 1930 şi 6
iunie 1932, şi este unul în care volumul notaţiilor a fost mai mare decât înainte. Explicaţia acestei
diferenţe este simplă. În anii avuţi în vedere de această dată, diaristul a fost şi premier al ţării sale,
ipostază care i-a permis o implicare directă în mult mai multe evenimente, fapte, decizii etc., care se
cuveneau a fi reţinute. De fapt, o extindere a consemnărilor a intervenit imediat după momentul 7
iunie 1930. În ziua următoare, şedinţa Camerei Deputaţilor "se deschide, nota el, fncunjurată de o lume
imensă. Ca şi armata, ea vrea pe Regele Carol. {.. .} /eau cuvântul arătând nulitatea actului şi destăinuiesc
cele petrecute atunci. {.. .} Se trece coroana prinţu/ui Carol. [...] Regele, spătos şi voinic. Cu vechiul zâmbet,

puţin enigmatic. Sigur pe sine şi calm. Bun discurs de fmpăciuire. Puţin dur despre cei de iertat Amintiri
din Eminescu. Un crez, care e al mieu (subl. ns.). Vorbind de intelectualii presenţi, fi priveşte lung. Îl
salut. Aplause. {...}. Regele mă chiamă după şedinţă. Îi spun cât sunt de mişcat. Îmi aminteşte că m-a
privit. «Să dea Dumnezeu să fie bine», zic eu. Pentru audienţa la el, prefer să nu întâlnesc pe Maniu.
<<Prea l-am întâlnit des, ca să doresc şi acum>>.
La Regele. {.. .} Mă Întreabă de situaţie. Vrea un Ministeriu de concentrare fără un şef de partid în
frunte. A vorbit cu Gh. Brătianu, care-i va răspunde dacă vine singur ori cu o parte din partid. Îi arăt că
Averescu e imposibil, şi după atitudinea de la 4 lanuar. Tot şi Goga. S-ar putea lua de la el Aniba/
Teodorescu. Regele spune că nu vrea să dea ţara în arendă ministrului preşedinte, cum zicea Manoilescu,
ci să aleagă oamenii. - Ce zic de un Ministeriu Mihalache? - Omul a fost ridicat peste puterile lui; nu
poatefi ridicat mai mult Şi, de altfel, el nu mai e simbolul: Maniu 1-a ros pe dinăuntru pe trei sferturi. Eu
recomand pe Presan, pe care sunt gata a-1 ajuta. Oposiţie nu fac nimănui. Mie, după recunoaşterea din
străinătate, ţara nu mai are ce-mi da: eu am ce-i da"1 63 ,

Această notaţie este mai mult o confesiune decât transcrierea "istoriei" unei zile. Aflând că
"dezertorul" se întorsese în ţară, Iorga s-a abţinut de la orice comentariu cu tentă de adeziune ad-hoc,
pentru a vedea care era starea de spirit generală. Însemnările făcute după aflarea întoarcerii lui Carol
sunt nişte consideraţii din sfera tatonării momentului, cu care se evita o mărturisire lipsită de un parti
pris echivoc. Surprins de desfăşurarea unui "caz" mai mult decât teatral. Iorga a evitat tradiţionalele
recunoaşteri de moment, făcându-şi un merit din faptul că "la ceasurile 9 sunt singur acolo", adică la
Cameră. Abţinându-se de la destăinuiri "avant la lettre", el nota totuşi că "eu sunt de părere că un loc în
Regenţă e ce trebuie să se ofere prinţu/ui ", adăugând că "Nae Ionescu m-a şi Înscris între trădători"164.
Confesiunea din 8 iunie a fost replica tăcerii din ziua precedentă, când "momentul" părea a fi mult mai
complicat şi mai grav decât a fost considerat de cei implicaţi în deliberarea şi soluţionarea lui.
Apoi, toate au intrat într-un "normal" de circumstanţă. Prea repede şi, ca întotdeauna în situaţii
asemănătoare, fără explicaţiile de rigoare, pentru a se evita întrebările insidioase, cele care puteau
provoca explicaţii sau confruntări inoportune.
La 6 martie 1931 nota că "Regele invită pe «rector» pentru Marţi la dejun. Astfel greutatea
pentru omul politic dispare''165• Aparent lipsită de importanţă, această însemnare spunea multe despre
161 Anul de început al celui de-al şaselea volum este 1930, însă "încercarea guvernării peste partide" a început în
1931, odată cu des emna rea lui N. Iorga ca premier al României.
1 62 Idem, Voi. VI, p. 1.
163 Jbidem, pp. 2-4.
164 Jbidem, pp. 1-2.
165 Ibidem, p. 61.
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ce gândea Regele despre N. Iorga şi ce credea memorialistul despre sine. Patru zile după aceea, invitat
la un dejun la Palat, Carol al li-lea i-a conferit cola nul Ordinului Ferdinand . "E de faţă prinţul Nicolae şi
Moştenitorul. {. . .] Pe doploma colanu/ui se înseamnă presidarea primei Camere a României întregite,
rolul de conducător moral al noii generaţii, propaganda în străinătate "t 66,

Un moment important în biografia lui N. Iorga a fost ziua de 18 aprilie 1931, când, în sfârşit, un
personaj atât de important al României acelei vremi, dar altfel decât ceilalţi, ajungea prim-ministru. A
doua zi, consultându-1 pe Iuliu Maniu, acesta, însemna Iorga, "îmi cere programul. L-aş da, dacă am fi
amândoi nişte copii sau nişte naivi. E a/ lui Titulescu, a/ lui însuşi, Maniu, al domnului de pe stradă. E al
nevoilor ţării. {...} Mă înştiinţează, că Argetoianu mă va conduce fără s-o ştiu (sub/. ns.). Se vede că
aşa ceva ţi s-a Întâmplat d-ta/e"t67. Din nefericire, Maniu a avut dreptate. Era, de altfel, şi de prevăzut o

asemenea punere în scenă. Cândva, Iorga va recunoaşte că întocmai aşa au decurs lucrurile, dar atunci
se dorea prea mult să se vadă instalat în fotoliul de premier, pentru a se mai întreba ce va face odată
parvenit acolo.
Treptat, notele zilnice ale lui N. Iorga s-au transformat într-o succintă - dar personală, desigur
- cronică a evoluţiei vieţii politice a României, interesantă, indiscutabil, dar proiectată pe alte
meridiane intenţionate faţă de ceea ce fusese înainte. Raporturile sale cu cei din jur s-au modificat, iar
el a alunecat, gradat, către o situare conjuncturală, cu alte preocupări şi interese. La 12 septembrie
1 9 3 1, însemna: "La Regele. Îi spun că a venit numai «vechiul prieten». Îi aduc cărţi pentru El şi pentru
copil şi fotografii de la exposiţie. Expun ce s-a vorbit În Consiliu. Mă întreabă cum stau cu Argetoianu. Foarte bine. El i-a vorbit, dar şi în jurul mieu sunt persoane care aţâţă "t6o.

Dar nu mult timp după acest moment, notaţia sa zilnică părea a reveni la ceea ce fusese cândva,
fără a se renunţa totuşi la informaţia din zona politicului. La 29 noiembrie 1931, lăsa impresia că
uitase de zbuciumul nesfârşit al obligaţiilor pe care i le incumba ipostaza de prim-ministru,
consemnând că "a nins toată noaptea şi va ninge ziua Întreagă. Întreg oraşul e fnveşmântat în a/b "t 69 ,
Imediat, însă, se întorcea la zbuciumul permanent al treburilor ţării, pentru a încheia, totuşi, cu un
gând care îl ţinea legat de el însuşi. "D-na Marta Bibescu, nota el, îmi trimete admirabila carte a fostului
consilier de Legaţie italian Lequio, care iscăleşte F. Gerenzani, Paesaggi rumeni. Doreşte să intervin
contra calomnierii ei în «Ordinea» ". Ultima "ştire" reţinută îl privea pe el însuşi, notând-o probabil cu
emoţie, fără a o comenta: "Hamangiu mă Întreabă dacă admit ca Academia Română să mă propuie
pentru premiul Nobel. Adresa lui e deosebit de frumoasă "t7o.
Două zile mai târziu, consemna ceva care ne interesează în mod deosebit: "la Regele. Îmi vor
beşte de Memoriile (sub!. ns.) mele. Corectează că el n-a voit niciodată un Guvern de generali, ci numai
Întrebuinţarea câte unui general unde trebuie "tn. La 4 ianuarie 1932, participa, împreună cu soţia, Ia
un dejun cu Carol al II-lea. "E uimitor ce ştie - consemna memorialistul - şi ce spune cu o siguranţă
perfectă, în cea mai bună limbă românească. Informaţia lui literară şi chiar istorică e puţin obişnuită "172•

Dar, la 26 ianuarie, după nouă luni de la accederea în fotoliul de premier, demnitate pe care şi-o dorise
atât de mult, acelaşi memorialist ajunsese a gândi altfel: "Umblă o listă a unui Ministeriu cu Duca preşe
dinte fără portofoliu, Argetoianu la Externe, Tătărescu undeva şi Moruzi la Război ", consemna el. "Obosit, şi
de boală, mă hotărăsc a cere Regelui să-mi reîn<n>oiască încrederea sau să-mi primească demisia''173,

trimiţându-i în acest sens o scrisoare lui Carol, prin Puiu Dumitrescu. Secretarul Regelui, la rândul său,
a primit şi el o scrisoare în care primul ministru îl informa că în aprilie 1931 "mi s-a oferit o conducere
pe care am primit-o numai crezând că e totala rupere de trecut şi sfârşitul hegemoniei cluburilor. Am aflat
pe urmă că nu acesta era scopul guvernării mele, că nu era vorba de o nouă Românie, ci de un inter
mezzo care să permită partidelor a se reface. Puţin după aceia am crezut că văd chiar dorinţa ca această
perioadă de transiţie să fie ea însăşi amestecată cu un politicianism pe care conştiinţa mea 1-a condam
nat patruzeci de ani. Am răbdat din iubire faţă de Rege şi din milă faţă de Ţară. Încetul pe încetul am
văzut politicianismul ridicând din nou capul. El anunţă astăzi public restaurarea lui cu voia Maiestăţii
Sale. Aşa fiind, eu nu mai pot. Dar, cu o prevedere de istoric şi de bătrân încercat, trebuie să înştiinţez

1 66 lbidem, pp. 62-63.
1 67 Ibidem, p. 87.
16B Ibidem, p. 179 .
1 69 Ibidem, p. 242.
1 70 Ibidem, p. 244.
1 7 1 Ibidem, p. 245.
1 72 Jbidem, p. 273.
113 Jbidem, p. 296.
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pe Carol al li-lea, Regele mieu, că e pe cale de a se constitui prisonier al celor mai răi duşmani ai săi"t74.
Primul ministru ştia, bineînţeles, că Puiu Dumitrescu îi va arăta Regelui scrisoarea pe care el i-a
înmânat-o, odată cu aceea adresată lui Carol. Probabil că nici un alt şef de guvern nu ar fi îndrăznit a
proceda astfel şi a spune ceea ce gândea, chiar dacă ştia că Regele avea alte planuri. Dar, între Iorga şi
Carol se stabilise de-a lungul anilor o contingenţă specială, iar Regele se simţea câteodată obligat să
recunoască, formal. desigur, că istoricul îi fusese cândva profesor.
A doua zi, Iorga s-a întâlnit cu Carol. repetându-si insatisfacţia, iar "Regele o recunoaşte " t7s,
nota el, ca o palidă consolare. La 10 februarie 1932, consemna chiar că "i-am oferit Regelui să cedez
locul lui Argetoianu"176. În ziua următoare, revenea asupra aceloraşi nemulţumiri, convenind că "mi se
pare că paharul răbdări/ar mele s-a umplut şi trimet prin Puiu Dumitrescu un neted act de demisie ". S-a
ajuns astfel la intervenţia lui Argetoianu, "căruia-i arăt, va însemna Iorga, nemulţumirile mele, mai
vechi şi mai noi. El pare mişcat, cu ochii în lacrimi. Mă roagă stăruitor, de mai multe ori, să amân până la
audienţa lui de mâne. Nu pot să i-o acord". În cele din urmă, Regele nu i-a primit demisia, iar seara, la
radio, "pomeneşte cu laude numele meu ", liniştindu-1 pe acela care era încă prim-ministru şi care

recunoştea că totul a fost "o asigurare şi satisfacţie"t77.
La 16 februarie 1932, Iorga s-a întâlnit din nou cu Regele, însemnând apoi că "după multe ce am
înghiţit, izbucnesc şi eu, ca acel izvor de la Izbuc care ţâşneşte numai din timp în timp şi lumea se grăbeşte
a-i lua apa. Mâne voiu fi numai ministrul venit cu hârtiile la semnat [. .} Şi sacrificiul are o margene. Gră
mădit într-un colţ, orice vietate sare în faţă. De nouă luni sunt tratat ca un câne turbat. Şi instinctul de
conservare are drepturile sale. [.. .} Regele recunoaşte adevărul observaţiilor mele. Pentru moment n-are ce
pune la loc. Îi recomand să lase a lucra împrejurările. Cum spune că se pregăteşte pentru ce arfi să fie atunci,
observ că orice cal simte când călăreţul stă să sară pe altul şi cade în bot, cu primejdia călăreţului''17B.
.

Ce a urmat se ştie. Cu ameninţări şi compromisuri, cu acuzaţii făţişe ori voalate, dar şi cu
indulgenţe şi promisiuni conjuncturale, aşa cum reiese din Memoriile pe care le avem în vedere,
prezenţa lui Iorga în fruntea guvernului s-a încheiat la 31 mai 1932. Cu o zi înainte, notase că "ziarele
reproduc cu voluptate batjocurile către ministrul căruia <<nu i se cere nimc>>"179. În ultima zi a
primăverii anului 1932, după o şedinţă de Consiliu prezidată de Rege, în timpul căreia au fost avansate
acuzaţii şi întrebări insidioase, Carol 1-a invitat pe primul său sfetnic în propriul birou, unde, va nota
acesta din urmă, "îmi cere scuse că a fost aşa de tare. Nehotărârea, părerea de rău, dorinţa de a spune
ceva îi sunt scrise pe faţă. Deschid vorba întrebându-1 dacă, lucrând la raportul cerut, avem încrederea
lui. Tergiversează, încurcat şi mişcat. Îi spun atunci că decât a târî o astfel de situaţie încă o săptămână
prefer o demisie imediată, dacă Regele are o soluţie. Hesită s-o spuie. Pronunţ numele lui Titulescu.
Mărturiseşte că la dânsul s-a gândit. [. .. ] Îl întreb dacă i s-a părut vreodată că am o ambiţie, că vreau
ceva, dacă şi-a dat sama cât i-am respectat injinita conjienţă pusă în Argetoianu (despre care spune că n
a dat ce se aştepta şi că în ultimul timp era de o extremă nervositate). Cu lacrimile în ochi, mă sărută. Îl
sfătuiesc să nu facă a dura prea mult crisa ''lso.

Aşa s-a încheiat, cu sărutări teatrale, puse în scenă de Suveranul României, "isprava" guverna
mentală a lui N. Iorga, dorită sincer de el, aşteptată ca o probabilă speranţă de unii dintre contempo
rani, urâtă de alţii şi eşuată, lamentabil, într-o zi de primăvară, când iluziile împrumută ceva din zodia
lunii mai, nu numaidecât ca o alinare, ci ca o tartuferie regală. Căutând o mângâiere pentru acea promi
siune care nu a mai ajuns a deveni faptă, proaspătul demisionar nota în ziua de 3 iunie 1932 că Regele i-ar fi
declarat cuiva că "am fost «admirabil» şi că «rămân omul zilelorgrele»''1Bt. Tristă şi deşartă consolare!
Indiferent cum a fost sau cum va fi judecat vreodată interstiţiul 18 aprilie 1931-31 mai 1932,
nimeni nu va putea trece peste un guvern care s-a dorit a fi alfel decât cele care I-au precedat. Aşa 1-a
considerat N. Iorga şi aşa ne lasă a înţelege gândurile notate de el în momentele în care încerca să-şi
judece prestaţia de factor decizional al vieţii politice româneşti.
Ultimul volum de Memorii, subintitulat Sinuciderea partidelor (1 932-8), publicat împreună cu
precedentul, este cel mai voluminos ca număr de pagini şi mai întins ca timp avut în vedere: 6 iunie
1932-24 februarie 1938, adică aproape şase ani.
1 74 fbidem, pp. 297-298.
Ibidem, p. 298.
1 76 Ibidem, p. 3 1 1.
m Ibidem, pp. 3 11-312.
1 78 Ibidem, p. 319.
1 79 Ibidem, p. 406.
1 9o Ibidem, p. 40 9 .
181 Ibidem, p. 4 1 1 .
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Încă din primele însemnări făcute după încheierea prezenţei lui N. Iorga în fruntea guvernului,
se poate observa că el păstra faţă de C. Argetoianu o atitudine repugnantă, determinată de lipsa de
loialitate manifestată de un politician de o factură inconfundabilă. Tonul notelor sale era acela
caracteristic omului înfrânt, care încerca a depăşi nemulţumirea unei insatisfacţii incriminatorii,
agravată de ingratitudinea foştilor săi colaboratori. La 6 mai 1932, ziua instituirii guvernului următor,
a fost organizată o serbare pentru inaugurarea cazarmei sergenţilor. Consemnând ocazia, diaristul nu
se putea abţine de a observa că "n-am fost invitat"toz. Lezat profund de recenta sa substituire
ministerială, încerca să se consoleze cu satisfacţii de moment, chiar dacă aceste manifestări defulante
erau nişte compensaţii aleatorii. "Hiotu, fost prefect de Sighişoara, îmi spune că ţăranii de acolo
regretă plecarea mea", nota el ia 9 iunie 1932 1 83. Dar aceste mângâieri târzii şi complezente nu aveau
puterea de a atenua mâhnirea provocată de cea mai dureroasă nereuşită politică a sa.
La 8 iunie 1932 s-a constituit Uniunea Agrară, o grupare politică de conjunctură, devenită Par
tidul Agrar, al cărui şef era C. Argetoianu. Atent faţă de manevrele fostului său comiliton guvernamen
tal, N. Iorga se arăta foarte nemulţumit de afirmaţiile acestuia, care, "în discursul său de «om trăit în
mijlocul plugari/ar», a rostit aceste cuvinte, profund nedrepte: «chemat prin încrederea M. S. Regelui
să iau răspunderea celor mai grave vremuri, am făcut tot ce am putut ca să amân desastrul şi să scap
ţara ... Poate aş fi putut face mai mult, dar a trebuit de multe ori să lucrez cu mânele legate». Cu mânile
legate, - e/f"1B4.
Trei zile mai târziu, însemna: "După-amiază, Valeriu Pop. A fost ieri la Regele, care se arată
recunoscător faţa de mine"tas. Dar la Văleni, nota el peste o săptămână, "pe toate zidurile, pe toţi stâ/pii
erau hârtiuţe în care alegătorii erau rugaţi să nu voteze pe «Iorga care a mâncat /efi/e şi pensiile»,
care <<a luat pânea de la gură>>''1H6. Nereuşind să obţină un mandat de parlamentar, s-a consolat în
cele din urmă cu ipostaza de senator de drept: "Bine că e măcar această posibilitate de a spune, la
întâmplare, şi eu un cuvântf''1B7. La 20 iulie, îşi oferea încă o satisfacţie, dar nu una de natură politică:
"În sfârşit am făcut şi eu o carte care se ceteşte. Cei «Doi ani de restaurare» se cer telegrafic''lHH. Cu

toate acestea, nu reuşea să treacă peste repugnanţele determinate de experienţa guvernării încheiate
nu demult, pe care şi-a dorit-o pentru a demonstra tuturor cum ar fi trebuit condusă ţara, dar sfârşind,
din nefericire, cu o demisie teatrală. Deşi consultarea electorală abia încheiată nu i-a fost favorabilă, el
continua să se consoleze cu ceea ce se spunea de cei care pretindeau că Maniu a pierdut din influenţă
în unele zone ale Transilvaniei, fapt demonstrat, chipurile, de constatarea că "ţăranii mi se arătau
simpatici mie''lB9. La 11 august 1932 însemna: "Cineva îmi povesteşte despre visita lui Argetoianu la
Roma. Se presinta ca adevăratul şef al Guvernului, pe lângă şeful nominal, un «universitar», şi punea în
vedere apropiata sa instalare ca preşedinte "t9o. Peste două săptămâni, apoi, adică Ia 2 6 august, nota că
Marcu Beza "îmi vorbeşte de apucăturile despotice ale lui Titulescu. El prin legăturile cu Franţa a adus
căderea Guvernului, pe care-/ pândia cu ură"t9t. Dacă ar fi fost aşa, atunci guvernul în cauză îşi merita

soarta, pentru că evoluţia politică a României nu o decidea nici Titulescu şi nici Parisul.
Odată cu trecera timpului, supărarea fostului premier s-a mai estompat, chiar dacă, aşa cum ne
Iasă a înţelege consemnările sale jurnaliere, nu reuşise a o depăşi întru totul. La 1 august 1934
consemna că "În Ramuri din Craiova un profesor, Păunescu-Uimu, pe temeiul cărţii mele O viaţă de om,
mă înfăţişează ca pe un anarhist con rupă tor al tineretului, care trebuie să fiu înfrânat de la început''19Z.

Şi parcă pentru a da dreptate acelora care presupuneau că vechile răni nu se vindecaseră încă,
definitiv, în ziua de 18 august 1934 nota că "Argetoianu a cerut la telefon să mă vadă. Rog pe Ţopa să-i
răspundă că prea recentă e amintirea neloialităţii lui şi, dacă are lucruri bune să-mi spuie, nu sunt sigur
1a 2

ldem, op. cit., Voi. Vll, p. 1.
Ibidem, p. 3.
ta• Ibidem.
: as Ibidem, p. 6.
: aG Jbidem, p. 12.
187 /bidem.
188 /bidem, p. 13. Cartea în discuţie era: N. lorga, Doi ani de Restauraţie, Vălenii de Multe, 1932.
189 ldem, Memorii, Voi. Vll, p. 14.
1 90 Ibidem, p. 20.
1 9 1 Ibidem, p. 23.
1 92 Cf. T. Păunescu-Ulmu, "0 carte deprimantă. N. Iorga: O viaţă de om" (Edit. N. Stroilă, 1934), în Ramuri, Craiova,
Nr. 3, Iulie 1934, p. 1 37). N. lorga, O viaţă de om. Aşa cum a fost. Orizonturile mele (Bucureşti, Edit. N. Stroilă, 1934, 3
voi.). Vezi şi Tr. Şoimu, "Ce a scris N. Iorga - Viaţa şi activitatea sa", în Ramuri, VIII, Nr. 20-21, 15 octombrie-1
noiembrie 193 1, pp. 446-447.
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că-i pot răspunde tot aşa''193. În aceeaşi zi, Argetoianu însemnase că "Iorga continuă in Neamul
Românesc violenta lui campanie impotriva lui Maniu. E în vervă, şi articolele sale au mare succes.
Cenzura nu taie nimic şi Guvernul are grijă să le împrăştie pe la sate''194. Cu o zi înainte scria că la un
banchet dat de Grigore Filipescu în cinstea lui Iuliu Maniu, primul "a proslăvit pe Maniu şi a atacat,
batjocorindu-1, fără să-I numească, pe /orga''19s. Probabil că, profitând de această conjunctură, a

încercat să se apropie încă o dată de acela pe seama căruia continua să inventeze cele mai infamante
calomnii posibile. La 20 iunie, N. Iorga recunoştea că atitudinea lui Argetoianu a fost un calcul politic,
.. (de fapt a fost numai dorinţa recăpătării relaţiilor noastre). Public pentru dânsul articolul «Înşelătorul
înşelat>>. Tot N. Georgescu-mi spune că dr. Angelescu continuă să creadă că numai eu aş putea presida
un Guvern naţiona/ "196. O asemenea consemnare evidenţia faptul că depăşise întrucâtva şocul provocat

de pierderea demnităţii sale prezidenţiale. Luând cuvântul în Senat, la 30 iunie, vorbea despre un alt
guvern, "din care poate aş face parte şi eu, care n-am nevoie de asemenea drepturi"t97. Cu toate aceste
reţineri declarative, tentaţia puterii continua să-I fascineze încă, deşi experienţa consumată nu demult
îi adusese numai nemulţumiri. Discutându-se la un moment dat eventualitatea formării unui guvern
condus de Al. Averescu, "Regele, nota Iorga, i-arfi spus (mareşalului - n. ns.) că sunt «reserva /ui»''198.
Faptul că reţinea în notele sale orice referire, oricât de vagă, la o posibilă revenire a sa la
guvernare ne lasă a presupune că această fatuitate gratuită îl urmărea în continuare, ca o seducţie
curioasă. Deşi cunoscuse nu demult dezamăgirea de a se fi aflat în fotoliul celui dintâi om politic al
unui timp anume şi iluzia de a-i privi pe toţi de la o înălţime unde nu te ating în aparenţă invidiile şi
învinuirile celor din jur, omul atât de înţelept care era N. Iorga continua a-şi dori reiterarea "supliciului
guvernamental". Dascăl al neamului său, care scrutase, ca istoric, toate orizonturile unui trecut tainic,
cu victorii şi înfrângeri ineluctabile, el continua a spera într-o revenire a sa în fruntea unui nou guvern,
deşi nu era croit pentru a se putea identifica întru totul cu ipostaza înşelătoare de prim-ministru, care
reclama, din nefericire, însuşiri ce contravin flagrant imaginii de om al adevărului şi dreptăţii, nu al
conjuncturii. Îşi dorea măriri seducătoare şi le căuta, chiar dacă ştia că adulaţiile din sfera vieţii
politice, unde primează amăgirea de moment, nu i se potriveau.
Deşi lectura Memoriilor lui N. Iorga ne lasă uneori a crede că el ar fi fost absorbit zilnic de ches
tiuni politice, la 16 septembrie 1931 nota: .,Pe valea Slănicului din Buzău. Pustietate şi miserie.. . ''l99. Câţi
dintre cei din jurul său mai vedeau, atunci, şi altceva, dincolo de interesele politice de moment? Ajuns
la Brăila, peste două săptămâni, unde a ţinut o conferinţă, se arăta nemulţumit să vadă că "străzile sunt
imbulzite de oameni fără ocupaţie. Oraşul nu e curat; primarul explică prin aceia că a fost zi de târg. În
cale, lume ţărănească pretenţioasă, îmbrăcată, bărbaţi şi femei, ca în mahala/ele Bucureştilor. Nici urmă
de datinele trecutului. O gloată obraznică şi brutală ". Totuşi, chiar dacă părea stăpânit de peisajul

sumbru al străzii, care îl nemulţumea, bineînţeles, ne surprinde din nou şi nu pentru ultimă dată cu o
întoarcere la vechea sa durere: ,.În conferinţă li spun că nedreptatea ce mi s-a făcut in timpul guvernării
mele nu mă împiedecă de a servi şi a iubi această societate, dar ceva s-a rupt între mine şi intre ei
toţf'2Do. Însemnările sale zilnice lăsau a se înţelege din când în când această "ruptură", peste care, de

fapt, nu va mai putea trece vreodată. Din nefericire, aceste notaţii s-au transformat cu timpul - nu
deliberat, desigur, şi nici în permanenţă -, într-o adevărată "poveste" personală a unor dedesubturi ale
politicianismului propriu acelei vremi. Or, România nu se confunda, întru totul, cu o asemenea
înfăţişare. Şi chiar dacă ar fi fost aşa, repetarea zilnică a unui dezastru nu este niciodată sinonimă cu o
îndreptare. Nici măcar cu o încercare. Dar, la 2 octombrie, se întorcea, surprinzător, la vechea sa iluzie,
repetată asemeni unei imprecaţii ritualice: .,lumea crede intr-un guvern al mieu {. ..} şi-mi atribuie o
intervenţie în afaceri unde, din nenorocire, nu pot avea nici o influenţă "201.

Cu toate că notaţiile lui N. Iorga păreau şi chiar aveau ca intenţie consemnarea particularităţilor
vieţii politice a vremii, preocupările sale zilnice erau multiple şi diverse, fără a fi numaidecât şi prozaice.
La 23 ianuarie 1935 reţin ea, bunăoară, ca "subiecte" ale zilei, .,adunarea pentru alegerea Mitropolitului
'"' N. lorga, Memorii, Voi. VII, p. 180.
••• Constantin Argetoianu, Memorii, Volumul al X-lea, Partea a VIII-a (1 932-1 934), Ediţie şi indice de Stelian Neagoe,
Bucureşti, EMa, 1997, p. 347.
195 Ibidem.
1 96 N. Iorga, op. cit., p. 1 69.
1 97 Ibidem, p. 171.
1 •• Ibidem, p. 183.
199 /bidem, p. 185.
200 Ibidem, p. 188.
20 1 Ibidem, p. 189.
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Moldovei ", cererea lui Gheorghe Tătărescu de a-1 întâlni, "pentru a-mi face unele comunicaţii ", discuţia
cu Al. Lapedatu, despre " nevoia unui mare ziar românesc în Ardeal"etc.zoz. Trei zile mai târziu, era
invitat "la Regele la dejun", ocazie cu care afla că " Ma/axa a ajutat pe Panait Istrati, a cărui operă Regele
o cunoaşte. Aşa I-a scăpat de la moarte ". Surprins parcă de subiectele abordate, remarca, în incheiere,
că " nu se atinge de loc politica"ZOJ. În aceeaşi zi îi scria lui Mihail C. Schina, înformându-1 că "Memoriile
vor apărea imediat şi aş dori să aibă o continuare"2D4• În ultima zi a lunii ianuarie 1935 a fost invitat de

Regina Maria la dejun, vorbind despre "13 Mart", dar "niciun cuvânt despre politică". Seara s-a întreţinut
cu "mai mulţi prieteni" şi din nou cu generalul Schina, "om foarte remarcabil", care "a publicat recent în
«Neamul» o pagină de memorii "zos. La 1 3 martie 1-a căutat Profesorul Ernst Gamillscheg, " venit de la
Berlin pentru conferinţe ", căruia îi declara că " nu pot uita trecutul şi nu mă pot învoi cu dictatura lui

Hitler, ca unul care sunt legat de libertatea de gândire, căpătată prin atâtea secole de luptă. Se pare că şi
fn Germania mulţi cugetă astfe/"206. Peste aproape o lună, nota că " Ortiz îmi scrie calde cuvinte pentru
«O viaţă de om» şi Brucchesi din Canada, publicând un articol, cerut, despre aşezămintele de la Văleni,
spune că «aş fi fost în fruntea glorii/ar Renaşterii». Sunt pe lume şi mângâieri ... "207• Şi nu pretenţioase,

nici gratuite, dacă nu uităm cui îi erau adresate.
Întotdeauna, însă, ori de cele mai multe ori, după un asemenea moment de consolare trecătoare
urma un altul de regret. La 15 aprilie 1935, Regele Carol al li-lea îi amintea de guvernarea sa, oferindu
i ocazia să observe " ce bine ar fi fost ca, în 1 931, dându-se un concediu lui Argetoianu, să se fi păstrat
Guvernul mieu până în toamnă, ca să se facă reduceriie anunţate de mine"z oa. Parcă pentru a-i atenua o
asemenea stare de spirit, două luni mai târziu, Constantin Angelescu mărturisea şi el, plângându-se de
politicienii români, că "scăparea e numai într-o guvernare de vre-o doi ani de zile fără caracter de partid,
cu Titulescu sau cu mine"209. Urma, însă, ca întotdeauna, o însemnare care anula bucuria ce nu durase
decât zece zile. Colegii de Ia Academie primesc cu o răceală şi o reservă vădite ce li spun despre Istoria

"
Românilor (sub/. ns.) la care lucrez. Cutare-mi dă note deosebite cu privire Ia ultimele cărţi ce am
tipărit''210. Trecând peste asemenea reacţii greu de înţeles, N. Iorga consemna la 14 septembrie 1935:
" Noaptea, întoarcere la Văleni, pentru aceiaşi muncă peste măsură de încordată, dar din belşug
răsplătitoare, la redactarea Istoriei Românilor''2 1 1.

O însemnare curioasă, poate, azi, este aceea făcută la 23 ianuarie 1 9 3 6 . Aflat la Nancy, pentru o
conferinţă "despre cugetarea românească", nota că s-a adresat şi studenţilor români, "cari au cântat cu
multă bunăvoin.tă şi cântece populare. Dar sunt Evrei basarabeni mai ales, unii neştiind româneşte. Un
singur Român creştin. Mi se cere să intervin pentru liberarea unei Ana Pauker, probabil intemniţa
tă pentru vreo acţiune comunistă " (sub!. ns.)212. Oare viitorul lider al "diploma�iei roşii" a României a

aflat vreodată de acest detaliu al biografiei sale "revoluţionare"?
O zi importantă din noua experienţă pariziană a lui N. Iorga a fost 4 februarie 1936, când a par
ticipat la un dejun oferit de Carol al l i-lea Preşedintelui Albert Lebrun, împreună cu Titulescu, genera
lul Paul Angelescu, Victor Antonescu, generalul C. Ilasievici, Albert Sarraut, Politis, miniştrii Poloniei şi
Cehoslovaciei, mareşalul Franchet d'Esperey etc. " Titulescu se arată foarte prietenos, nota Iorga {. . .] Îmi

anunţă că Regele va cere Preşedintelui Franciei Cordonul Legiunii pentru mine. Îl felicit pentru primirea
pe care a pregătit-o Regelui. Când un lucru corespunde vederilor mele, am o plăcere să-I recunosc
public''2 13. Două zile mai târziu, consemna, mişcat de un asemenea gest, că " în terminifoarte măgulitori,
Titulescu-mi anunţă acordarea Cordon ului Legiunii de Onoare ", pe care i-1 va aduce Constantin Cesianu,
dar că, dacă nu ar fi fost ocupat, "Regele însuşi [ .. .] ar fi vrut să-I deie". La 15 februarie, apoi, s-a întâlnit
cu Lebrun, " care spune secretarului său că mă primeşte ca pe un prieten''214. Peste numai trei zile s-a
Ibidem, pp. 2 17-218.
ibidem, p. 219.
204 N. Iorga, Corespondenţă, 3, Ediţie, note, indici de Ecaterina Vaum, Bucureşti, EM, 1991, p. 198. Ultimele două
volume de Memorii vor apărea abia în 1939.
zos N. Iorga, Memorii, Voi. Vll, p. 220.
206 1bidem, p. 229.
207 Ibidem, p. 240.
zoo Ibidem, p. 2 4 5.
Z09 Ibidem, p. 262.
210 Ibidem.
2 1 1 Ibidem, p. 274.
z t z Ibidem, pp. 3 1 1-312.
zt 3 1bidem, p. 314.
zt• fbidem, pp. 3 1 5-316.
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întreţinut cu Titulescu, rememorând ..împrejurările în care am ajuns la guvern ", prilej cu care Titulescu
mărturiseşte că .,i se pare lui că Argetoianu a intrigat între noi doi''Zts. După aproape patru ani de la
consumarea guvernării sale, N. Iorga nu putea uita încă maniera în care a fost obligat să-şi încheie
prezenţa în fruntea singurului guvern pe care 1-a condus vreodată.
Alt "incident" peste care s-a trecut uşor, dar care avea o semnificaţie ce va fi înţeleasă mai târziu, a
fost acela consemnat de Iorga la 13 aprilie 1936, în ziua când a fost deschisă adunarea Comitetului
internaţional al istoricilor. .,Seara, nota el, un tânăr cearcă să pătrundă la mine... ca să mă omoare,
spunând că Garda de Fier mi-a pus capul la preţ (sub!. ns.). Înştiinţez pe Ange/escu care se uimeşte de
o astfel de să/băticire a moravurilor". În cele din urmă, individul respectiv a fost identificat şi eliberat
.,ca fiind nebun''21 6. Întâmplarea aceea a fost considerată, atunci, din nefericire sau dezinteres, una
episodică şi izolată. Deşi deosebit de grav, incidentul nu a fost tratat cu responsabilitatea cuvenită,
privit, îndeosebi, din perspectiva sfârşitului trist al istoricului. Cine se gândea atunci că o asemenea
intenţie criminală ar putea fi pusă cândva în practică, curmându-se, cu bestialitate, o viată pilduitoare
din toate punctele de vedere?
Consemnarea din ziua de 1 mai 1936 se încheia cu încă o remarcă dezonorantă pentru România
acelor vremuri şi nu numai: .,Pentru Istoria Românilor a mea nu capăt de la nimeni o vorbă bună. . . ''217.
Apoi, parcă pentru a se îndepărta de o asemenea mâhnire, pe care o imputa acelora pe care îi cosidera
se a-i fi fost alături în încercarea de restituire adevărată a trecutului, reţinea o notaţie care demonstra
că nu uitase nici după cinci ani decepţia suferită la sfârşitul primăverii anului 1932. Întreţinându-se cu
Victor Antonescu, la 10 mai, ministrul liberal .,recunoaşte, nota diaristul, că în neplăcuta tovărăşie cu
Argetoianu am ştiut păstra o perfectă decenţă''Z tB. Şapte luni mai târziu, adică la 19 noiembrie 1936,
Armand Călinescu îl informa că .,pentru moştenirea liberalilor, Regele s-ar gândi la mine, pentru un
Guvern de alegeri, pe care ai săi îl vor. Aş primi? {...} Îi răspund că, dacă ei mă cer la Rege, aş primi, dar
numai pentru a da ţării pe lângă elementul incontestabil al Coroanei acela al unui Parlament de origine
incontestabilă. Apoi s-ar vedea ce se poate face''219• Aşadar, experienţa guvernamentală din 1931-1932,

care i-a provocat atâtea nemulţumiri şi reprehensiuni, nu 1-a vindecat de o ispită care nu putea să-i
aducă nici o satisfacţie adevărată, în afară de aceea a unei mângâieri înşelătoare. Pare surprinzător
faptul că o personalitate de asemenea dimensiuni continua să rămână cantonată în limitele nedefinite
şi iluzorii adeseori ale unor deziderate situate între politică şi ştiinţă. La 7 ianuarie 1937, apoi,
consemna o .,discuţie prin ziare despre vizita lui Armand Călinescu la mine, care mi-ar fi «oferit şefia
partidului ţărănesc». Se ridică Madgearu ca să declare că un şef este şi el se chiamă Mi ha iache.
În acest timp lucrez din greu la volumul V din Istoria Românilor''Zzo (sub!. ns.).

Aşadar, N. Iorga era conştient de duplicitatea pe care o practicau cei din jurul său, nefiind însă
capabil de a renunţa la o himeră care continua să-I ademenească, încă, dominându-1 uneori: avatarurile
politice.
Ultima consemnare jurnalieră poartă data de 24 februarie 1938 şi a fost rezervată plebiscitului
organizat pentru "primirea" Constituţiei, supusă aprobării românilor, spre .,bună ştiinţă şi învoire ".
Memorialistul a înregistrat evenimentul fără a-1 comenta însă: .,liniştit, solemn plebiscit, care dă
4.000.000 de voturi noii Constituţii. Se abţin şefii ţărănişti şi gardiştii''ZZ t.
Despre ultimele două volume de Memorii, apărute în 1939, comentariile nu au fost întotdeauna

cele aşteptate, întrucât realităţile politice europene, deci şi cele românşti, s-au precipitat, vertiginos,
alunecând către repetarea experienţei din vara anului 1914, dar în alt context şi cu alte intenţii. La
începutul lui decembrie 1938, Constantin Argetoianu nota că îl întâlnise pe Al. Tzigara-Samurcaş,
.,care, bineînţeles, mi-a vorbit de Iorga ". După ce 1-a ascultat, Argetoianu ar fi replicat că .,prietenul" său
"«orbeşte, face cataractă şi va scăpa lumea de logoreea lui. .. » ". Intervenind imediat, Tzigara
Samurcaş a adăugat că ., «Nu va scăpa, {.. .} căci va dicta, când nu va mai putea seri...
- Nu, fiindcă nu scrie cu capul, ci cu mâna . .>>.
.

Tzigara era încântat de această butadă şi sunt sigur că o va repeta pretutindeni. E singurul meu
răspuns la volumul VI al Memoriilor (sub/. ns.) paranoicului (perioada Ministerului său din 1931-1 932)

21s Ibidem, p. 318.
2 1• Ibidem, p. 329.
2 1 1 Ibidem, p. 335.
21 D ibidem, p. 337.
21 9 Ibidem, pp. 378-379.
220 Ibidem, p. 393.
2 2 1 Ibidem, p. 465.
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în care vorbeşte de mine ca un prost, la fiecare pagină. De data aceasta caraghiosul n-a mai scris cu mâ
na, ci cu amândouă picioarele, şi cu capul vârât într-un hârdău de lături: informaţiile familiarilor săi "222 .

Acesta era politicianul român care i-a fost impus lui N. Iorga să "coabiteze" într-o tristă şi insolită
guvernare, la care a revenit mereu în notele sale jurnaliere. Între Memoriile lui N. Iorga şi Însemnările
zilnice ale lui C. Argetoianu s-a interpus întotdeauna o diferenţiere esenţială, care rezida în faptul că
unul era un om al cărţii, iar celălalt, deşi inteligent şi cult, accepta să rămână dominat de propria sa
monomanie persiflantă, refuzând a se îndepărta de bârfa vulgară şi pătimaşă, însoţită de compromisul
mercantil, dezonorant şi gratuit. Citite împreună, ele reconstituie, însă, o imagine, nu doar posibilă, a
lumii româneşti a unui timp irepetabil.
Pentru N. Iorga nu era un secret faptul că Argetoianu îşi făcea însemnări, pe care le va lăsa într
o formă bruionară sau le va relua, cândva, pentru a le transforma într-o carte de amintiri. C. Argetoianu,
Ia rândul său, ştia şi el că Iorga îşi nota câte "ceva", zilnic, unde se vor găsi, peste ani, remarci şi la adre
sa propriei sale persoane. Parcă pentru a contracara repercusiunile presupuselor note ale aceluia care
îi va fi Ia un moment dat "şef politic", memorialistul din Breasta a imaginat o adevărată strategie a
denigrării şi a "abrogării" licenţioase, care îl avea în vedere pe un contemporan de-al său. Dar nu
credem că la mijloc a fost vorba numai de o eventuală măsură de prevedere, întru contracararea unui
posibil portret caricaturizat de marele istoric. Politicianul itinerant la care ne referim era o persoană
abilă, cu relaţii de afabilitate în lumea bună a epocii, atât cea din România, cât şi cea din unele ţări
europene. Era spiritual, cozeur fin, educat, provenea dintr-o familie a lumii bune, dezinvolt şi convins
că-i era permis orice, fără temerea de a suporta eventuale consecinţe. Se născuse în acelaşi an cu
"prietenul" său din Botoşani, era bogat, cu trecere în cercurile puterii şi capabil de compromisuri sur
prinzătoare. N. Iorga, la rândul său, era tipul clasic al intelectualului. Inteligenţa lui nu era de aceeaşi
nuanţă cu a lui Argetoianu şi nu avea abilitatea de a specula orice impresie de moment în favoarea sa.
Lipsit de spirit practic - aşa cum sunt intelectualii înnăscuţi - şi de prezumţiozitatea evidentă a
"colaboratorului" său vremelnic, Iorga era el însuşi numai în ipostaza de intelectual, de om al cărţii.
Argetoianu era conştient de plusurile sale din sfera tertipului oricând profitabil, care îi erau străine lui
Iorga. Dar, prestigiul intelectual şi renumele acestuia îl stânjeneau uneori, cu atât mai mult cu cât nu
avea cum să contracareze o asemenea superioritate. Conştient de acest dezavantaj, care a devenit cu
timpul o obsesie cu tentă de meteahnă incurabilă, Argetoianu a recurs în însemnările sale la un adevă
rat tir de vexaţiuni şi exagerări triviale - care nu pot fi transcrise - la adresa lui Iorga. Aşa îşi oblojea el
inferiorităţile intime, de care era conştient şi pe care nu le putea depăşi. Arareori reuşea să-şi domine
pentru o clipă numai această psihoză, recunoscând, bunăoară, că "prietenul meu Iorga [. . .] numai prost
nu e ", că " are Iorga momentele lui - am recunoscut-o totdeauna " sau că "are [ . .} zilele lui"ZZJ, însoţind
însă, de fiecare dată, aceste complimente circumstanţiale cu o injurie licenţioasă. Un studiu special,
dedicat acestei "coabitări" sau "relaţii", care friza bizareria, plecându-se de la Memoriile şi Însemnările
zilnice ale lui C. Argetoianu şi Memoriile lui N. Iorga, ar evidenţia numaidecât că superioritatea a apar
ţinut întotdeauna intelectualului, care nu s-a coborât niciodată la grobianisme, pentru nişte aplauze de
moment, ce nu pot fi niciodată egale cu o acceptare sau un elogiu, amândouă sincere. N. Iorga şi C.
Argetoianu s-au născut, aşa cum am mai remarcat, în acelaşi an, sfârşindu-şi existenţele datorită a
două sisteme politice a căror corespondenţe fundamentale s-au completat reciproc, prin ideologia asa
sinatului. Dar Argetoianu, scriind ceea ce a scris despre un contemporan ca N. Iorga, al cărui egal nu
putea fi, ca intelectual, a încercat să-I compromită toată viaţa, pentru a-şi însuşi astfel şi a-şi demonstra
sieşi o superioritate amăgitoare şi de o nesfârşită necuviinţă.
La 13 iunie 1939, cu puţin timp înainte de a se fi declanşat cel de-al Doilea Război Mondial, acelaşi
Argetoianu îşi repeta, instinctual: " Cu omul acesta nu poţi fi niciodată sigur de a doua zi. Face pe trăsni
.

tul şi un ceas mai târziu pe omul cuminte, sau vice-versa - dar şi într-un caz şi în a/tu/ leface toate pe dos...
Nebunul a făcut însă una şi mai boacănă. În patima lui de a tot publica ceva, de a se tot pune îna
inte, de a ocupa tot mereu scena, comite acte inca/ificabi/e, destăinuind tot ce n-ar trebui să destăinuias
că niciodată. M-am pomenit azi-dimineaţă cu lstrate Micescu, cu al 7-/ea volum din Memoriile (sub/. ns.)
Paranoicului în care povesteşte tot ce s-a întâmplat anul trecut şi între altele şedinţele confidenţiale de la
Palatul Regal, din momentul promulgării noii Constituţii. [...] Iorga a confundat datele, ca intotdeauna . . "224,
.

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, Volumul V, 1 iu/ie-31 decembrie 1 938, Ediţie de Stelian Neagoe,
Bucureşti, EMa, 2002, pp. 257-258.
223 ldem, Memorii. Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri, Volumul al IX-lea, Ediţie şi indice de Stelian
Neagoe, Bucureşti, EMa, 1997, p. 427; Idem, fnsemnări zilnice, Volumul II, pp. 1 62, 259.
m ldem, Însemnări zilnice, Volumul VI, p. 323.
222

http://www.cimec.ro / http://www.muzeubt.ro

322

AMS, XI, 2012, SECŢIUNEA a IV-a: ISTORIE CONTEMPORANA

Între o confuzie de date, dacă aceasta a existat, şi comiterea de "acte incalificabile" este o mare diferen
ţă. Să ne amintim că acest incident a ajuns a fi menţionat şi de "The New York Times"! Amestecând, cu
abilitate, acuzaţiile aruncate asupra ultimului volum al Memoriilor lui Iorga, cu dedesubturile vieţii
politice ale momentului, C. Argetoianu îşi exhiba încă o dată complexele pe care nu le va recunoaşte
niciodată. "0 să citesc şi eu volumul, să petrec de tot ce trebuie săfi scris despre mine ... "2 2 s.
În mod sigur 1-a citit şi a continuat să scrie la fel despre "colaboratorul" său de altădată. Dar, la
15 iunie, după ce consemnase mai multe informaţii despre iminenţa declanşării unui nou conflict mondial,
îşi transcria un gând care îi făcea cinste: Azi se împlinesc 50 de ani de la moartea lui Eminescu . . . ''226.
Din nefericire, însă, notaţia următoare îşi propunea parcă să demonstreze că toate acuzaţiile
proferate la adresa lui N. Iorga îl caracterizau tocmai pe el, dintotdeauna. După ce la 13 iunie 1930
Iorga a demisionat din funcţia de preşedinte al Senatului, " demisie primită cu aplauze!", cum nota
Argetoianu, cu maliţiozitatea-i cunoscută, acelaşi memorialist observa că "aplauzele" respective erau
ale " aceloraşi oameni care, cu câteva zile înainte, îl aleseseră preşedinte în ac/amaţiif.. . ''227. Apoi, la 16
iunie 1939 îşi începea consemnarea jurnalieră cu o recunoaştere ambiguă: " După două zile de frămân
..

tări în conştiinţa mea, după două nopţi nedormite, am sfârşit prin a primi candidatura la preşedinţia
Senatului. .. Am primit-o - îşi recunoştea el o veche meteahnă, pe care i-o imputa mereu lui N. Iorga fiindcă sunt om slab şi nu ştiu să zic nu (sub/. ns.); am primit-o fără nici un entuziasm, dar am primit
o . . . [ . .} Am fost într-adevăr ac/amat Tunete de aplauze, nu cele câteva izolate care primiseră pe Iorga cu
câteva zile înainte... ''22&. Ceea ce nu voia să recunoască Argetoianu, încurcând numărătoarea "aplau
.

zelor", era faptul că ajunsese într-o funcţie la care râvnea dintotdeauna pentru că Iorga renunţase la
ea. În loc să-i mulţumească, măcar în aceste însemnări secrete, el îşi făcea un titlu de glorie dintr-o
umilinţă, pretinzând că a fost aplaudat mai mult decât predecesorul său, deşi puţin mai înainte recu
noscuse că acela fusese ales "în aclamaţii!".
Această însemnare rămâne una dintre rarele recunoaşteri involuntare - lipsită însă de cea mai
elementară francheţe - ale acestui factotum al politicianismului românesc interbelic, care apela la cele
mai ignobile insulte pentru a-1 surclasa ori a-1 anula, în accepţuinea sa, ca prestigiu personal, pe N.
Iorga. În puţinele momente când îşi dădea seama că blamându-1 în permanenţă cădea, vrând-nevrând,
el însuşi în ridicol, îl abandona pentru un timp, luându-l la rând pe Titulescu. O excepţie făcea, totuşi, în
ziua de 2 1 iunie 1939, când, copleşit de bucuria de a fi fost gratulat cu o demnitate refuzată de Iorga,
lăsa a se înţelege că-I iertase pe veşnicul său "preopinent", scriind că " în timpul dezbaterilor

Regulamentului - care avuseseră loc cu o zi înainte - Iorga a intervenit de mai multe ori, susţinând
lucruri drepte. Unele din propunerile sale au fost primite. Atitudinea sa n-a fost însă vrăjmăşoasă, cum
mă aşteptam, căci ştiu că e furios de demiterea lui (cine 1-a pus?) şi de numirea mea. Cu toate acestea am
găsit ieri acasă cartea lui de vizită, cu adaus de mâna sa menţiunea <<fost preşedinte al Senatului».
Lucrul în sine n-ar avea vreo importanţă, dar câştigă una prin faptul că Nebunul nu mi-a mai dat semn
de viaţă din 1 932, de când ne-am despărţit - şi că mă înjură de atunci întruna. Dar aşa e Iorga: orice
deţine o părticică de autoritate oficială e sigur să-/ găsească în apropierea sa ... ''229. El era, oare, altfel?

Asupra memorialisticii lui N. Iorga s-a rostit la un moment dat şi Constantin C. Giurescu, care îşi
amintea că " în primăvara anului 1 932, cu puţin înainte de căderea cabinetului Iorga, a avut loc la
Bucureşti, la Ateneu, o mare întrunire a corpului didactic primar şi secundar", la care participanţii au
criticat guvernul. Iorga şi-a dat demisia, nu mult după aceea, "şi s-a retras, supărat, la Vălenii de Munte,

unde a alcătuit două lucrări cu caracter autobiografic: «O viaţă de om aşa cum a fost» şi «Supt trei
regi» (1 932). Ele sunt reprezentative pentru însuşirile şi cusururile lui. Din cauza temperamentului lui, a
simpatii/ar şi antipatii/ar sau resentimentelor, judecăţile de valoare din aceste două lucrări sunt adesea
subiective, lipsite de obiectivitatea ce se cere unui istoric"2 30.
Publicarea Memoriilor lui N. Iorga a survenit târziu şi nu doar din cauza autorului lor. La

începutul secolului XX, în România nu se statornicise încă o tradiţie a memorialisticii, deşi nu lipseau
unele scrieri din această arie informaţională, situată între aide-memoire şi document. Aşa se explică
faptul că în mentalitatea acelei epoci nu s-a manifestat o aşteptare stringentă a acestui gen de
literatură, pentru a se depăşi o insuficienţă care devenise evidentă. Această amânare conjuncturală,
22s Ibidem, p. 324 .
22 6 1bidem, p. 329.
221 Ibidem, p. 326.
22a Ibidem, p. 329.
229 Ibidem, p. 335.
23o Constantin C. Giurescu,Amintiri, Edipe îngrijită de Dinu C. Giurescu, Bucureşti, Edit ALL EDUCAŢIONAL, 2000, p. 2 13.

http://www.cimec.ro / http://www.muzeubt.ro

Gheorghe 1. Florescu, Memoriile lui Nicolae Iorga, fntre alde·memolre şi document {Il)

323

care nu trebuie confundată cu indiferenţa, se explica şi prin faptul că în majoritatea cazurilor, cei care
au scris despre asemenea lucrări le-au denigrat, discreditându-Ie, întrucât, adeseori, ei erau personaje
încondeiate în aceste demersuri jurnaliere. În psihologia vremii, au contat, fără îndoială, şi diverse
consideraţii care ne scapă, nouă, astăzi. Chiar şi mai târziu, situa�ia nu s-a schimbat întru totul. La 4
februarie 1939, bunăoară, N. Iorga îi mărturisea soţiei sale că " vol<umul> VII din Memorii e pândit de
una din cenzuri"Z31.
Lumea ştia că istoricul îşi făcea însemnări zilnice şi curiozitatea întreţinută de cele mai insolite

supozi�ii era firească, până într-un punct. Din mărturisirile făcute în diverse ocazii, el lăsase a se
înţelege, destul de transparent, care era spiritul notaţiilor sale. Totuşi, indiscreţia specifică epocii,
chiar rezonabilă fiind, s-a transformat cu timpul într-o presiune cu tentă de avertisment. Cei care se
simţeau ameninţaţi de prezumtivele destăinuiri aveau în vedere faptul că ele erau tăcute de un
personaj cu o identitate greu de acuzat, ca probitate morală şi ştiinţifică. Şi chiar dacă primele două
volume nu au declanşat o "surpriză şocantă" - adică dezvăluiri senzaţionale -, aşteptările au continuat,
întrucât perioada avută în vedere era mai aproape de actualitatea epocii.
Nu trebuie uitat nici faptul că predilecţiile eventualilor amatori de memorialistică se îndreptau
către un anumit gen de aduceri-aminte, mai aproape de literatură decât de înscris. Apoi, importantă
era şi aria informaţională pe care o avea în vedere diaristica practicată de cineva şi ţelul ei final. În
plus, conta şi modalitatea consemnării, deci poziţia celui implicat într-o notaţie, care putea fi una de
simplă înregistrare sau de adăugare a unor nuanţe personale, nostalgice adeseori sau polemice, care
să-i facă notaţia mai atrăgătoare. Între însemnările lui N. Iorga şi cele ale lui C. Argetoianu, de pildă,
care au avut în vedere acelaşi segment temporal, sunt diferenţe multiple şi nu doar dintre cele care ţin
de iscusinţa narării. Memorialistica argetoianistă ţintea subiecte care să-I surprindă şi să-I delecteze pe
prezumtivul cititor, relatându-Ie ca pe o divulgare şoptită la ureche, numai lui. Autorul era o
personalitate cu un real talent de povestitor, iar istorisirea sa păstra în permanenţă un ton ironic,
persiflant, asemănător firii. Însemnările zilnice ale lui C. Argetoianu sunt, de fapt, reflecţii/e unui
politician prin excelenţă, care scria despre România ca despre o lume pe care o privea într-un fel numai
al său, dintr-un loc unde nu avea acces altcineva. În schimb, însemnările lui N. Iorga sunt ale unui
istoric, aflat mereu deasupra unui timp anume, care era şi al său, nefiind interesat în permanenţă şi cu
predilecţie de jocurile obişnuite ale acelora care priveau ziua ca pe o treaptă ce duce către un mâine
personal, nu către o Românie viitoare.
Personalitatea lui N. Iorga era diferită, opusă chiar celei a lui C. Argetoianu. El citise toată viaţa şi
scria de la o vârstă timpurie. Caracterul său şi experinţa scrisului, care era - aceasta din urmă departe de spiritul libelist, au fost transferate, în mod firesc, şi notaţiilor sale zilnice, gândite ca o
naraţiune, dar şi ca un act, ca un document şi nu doar de suflet. În însemnările sale, el nu narează decât
arareori şi transcrie numai câteodată, chiar dacă fiecare notă e o verigă factologică a unei viitoare
depoziţii, probantă, de regulă, deci nu conven�ională şi nici retorică.
Notele lui N. Iorga nu sunt, ab initia, mai valoroase din punct de vedere documentar ori mai
explicite, referenţial, decât ale altui memorialist. Fiecare a văzut clipa cu ochii săi, într-o altă lumină a
zilei, scrutată dinspre zări diferite, atât timp cât a considerat că a fost nevoie pentru a identifica sau a
înţelege ceea ce-l interesa. Aşa cum se ştie şi cum se acceptă îndeobşte, chiar dacă am privi toţi în
aceeaşi direcţie şi în acelaşi timp, vom "vedea" imagini care nu se suprapun, cu dimensiuni şi culori
individuale. Iar simbolul pe care ni-l sugerează ori ni-l impune o asemenea reflectare diferă de Ia un
moment Ia altul şi mai ales de la un observator la altul. Un diurnal nu este, îndeobşte, rezultatul unei
norme fixe sau a unei reguli, dar nici o concluzie sau o poruncă, asemeni unei servituţi irecuzabile. Ea
este un gând, care poate fi un semn sau o străfulgerare, cu semnificaţie de recompensă sau de posibilă
penitenţă. Fiecare consemnare zilnică este o căutare şi o permanentă interogaţie. Rareori, poate fi şi
un răspuns invulnerabil şi perpetuu.
N. Iorga a fost o individualitate conştientă de rolul pe care i-1 rezervase un timp al îndreptărilor
posibile şi al înnoiri/ar necesare. Cu această afirmaţie nu intenţionăm să-i conferim o aură mesianică,

întrucât el însuşi şi-a judecat mereu existenţa ca una firească, "aşa cum a fost". A greşit, neîndoielnic,
câteodată, în consemnarea "istoriei" unor zile dintre cele care au tăcut obiectul Memoriilor sale. Şi-a
însuşit uneori, în trecere doar, ipostaze părelnice, care nu incumbau în nici un chip cu înălţimea
identităţii sale, pentru a-şi oferi astfel o amăgire de o clipă. În însemnările sale sunt pagini care puteau
sau trebuiau, netăgăduit, să lipsească. Dar "omul" care scria nu a putut fi, egal sieşi, în fiecare zi. Chiar
23 1 N. Iorga, Scrisori către Catinca. 1 900-1 939, editate de Andrei Pippidi cu un cuvânt înainte de Liliana Iorga
Pippidi, Bucureşti,

EM, 1991, p. 238.
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şi aşa, însă, dincolo de toate rezervele sau posibilele reprehensiuni. Memoriile lui N. Iorga rămân un
inscrisfundamental pentru reconstituirea şi înţelegerea istoriei anilor 1 91 7- 1 938. Şi nu numai a istoriei!

THE MEMOIRS OF N. IORGA, BETWEEN AlDE - MEMOIRE AND DOCUMENT (11)
(Summary)

Nicolae lorga Memoirs, published in seven volumes in the years 193 1, 1932 and 1939,
represent an important journal work. These volumes include aii the notes taken by him daily in the
period of May 17, 1917 February 24, 1938. The 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, government ahd its accomplishments etc. The notes about politics that we analyze are also
essential for observing the general development of Romania in a fundamental period of its modern
history.
lorga'Memoirs are very precious for those who are interested in learning about the real life in
Roumania after 1912. They are also important for those who study N. lorga's personality and the
manner of his Memoirs, that, structurally, varies between aide - memoire and historic document.
'

-
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Loredana MIrea, Oraşele Brăila şi Galaţi fn relatările lui Nicolae Iorga

Loredana MIREA
ORAŞELE BRĂILA ŞI GALAŢI ÎN RELATĂRILE LUI NICOLAE IORGA

Despre Nicolae Iorga au fost scrise de-a lungul timpului pagini întregi. Istoric, drama
turg, poet, critic literar, om politic, profesor universitar şi membru al Academiei Române,
Iorga era o personalitate respectată, iar opinia sa conta în epocă. Opera sa este una extrem
de vastă, de la studii şi materiale de istorie, cu teme cât mai variate, piese de teatru şi poezii,
până la jurnale de călătorie şi memorii.
Şi cum " istoria este viaţa noastră a tuturora şi în toate privinţele "1, Iorga scrie şi
despre cele două oraşe-porturi ale Dunării maritime, Brăila şi Galaţi. Am putea chiar afirma
că istoricul prezenta un anume ataşament faţă de oraşele întemeiate pe malul bătrânului
fluviu. Astfel, el vizitează în mai multe rânduri, atât Brăila, cât şi Galaţiul, ţine conferinţe şi
discursuri, candidează pentru Senat, de mai multe ori, pe listele oraşelor dunărene şi poate
cel mai important lucru dintre toate, scrie despre istoria lor. Despre relatările lui Iorga
privind cele două aşezări de pe malul Dunării s-a scris destul de mult în ultima vreme şi, în
special, despre cum apare Brăila în scrierile profesorului Iorga.
Ionel Cândea a adunat într-un volum2, ce a apărut sub egida Muzeului Brăilei, în anul
1999, o mare parte din materialele pe care Iorga le-a scris despre Brăila. Şi mai mult decât
atât, tot Ionel Cândea face un studiu introductiv volumului mai sus menţionat, un studiu
foarte bine documentat, explicând astfel toate legăturile şi contactele pe care profesorul
Iorga le-a avut cu Brăila.
Despre oraşul Galaţi în relatările marelui istoric s-a scris însă foarte puţin. Un studiu3
reprezentativ îl constituie cel publicat de către Constantin Ardeleanu în 2010, studiu în care
este abordat subiectul conferinţelor ţinute de către Iorga la Galaţi. Este drept că şi Nicolae
Iorga a scris mai puţin despre acest oraş, în comparaţie cu numărul mare al scrierilor
adresate Brăilei. Explicaţia acestui lucru este totuşi destul de simplă. Apariţia publicaţiei
Analele Brăilei, la iniţiativa lui Ghe. T. Marinescu, în anul 1929, a constituit un mijloc prin
care istoricul şi-a exprimat gândurile despre istoria oraşului şi nu numai, Iorga având destul
de frecvent câte un articol sau câte un studiu în Anale. Şi dincolo de subiectivismul
subsemnatei, poate că istoricul a şi fost, totuşi, ataşat mai mult sufleteşte de Brăila.
Ceea ce este foarte interesant este faptul că Iorga a făcut deseori în scrierile sale
comparaţie între Galaţi şi Brăila. Desigur, asemănările dintre cele două sunt numeroase,
fiecare oraş, având evident, elementele sale de particularitate.
Au fost, odată, cele mai mari porturi ale României. Iar destinele lor au fost permanent
legate de cel al Dunării. Cele mai multe relatări despre Brăila şi Galaţi încep astfel. Chiar şi
definiţiile din dicţionare şi enciclopedii pentru cele două oraşe se rezumă, în mare, la acest
lucru. Despre Brăila se spune, de exemplu, într-o enciclopedie, că a fost " cel mai mare port al
Ţării Româneşti pe Dunăre "4. Pentru Galaţi, explicaţia este cam aceeaşi: mare port la Dunăre,
făcându-se în acest caz un istoric ceva mai detaliat al localităţiis.
Asupra istoriei celor două oraşe de la malul Dunării, în special asupra epocii moderne
a lor, a existat întotdeauna o anumită aură de poveste, dacă aş putea să o numesc aşa. Şi
mergând mai departe, propun să ne lăsăm îndrumaţi în această minunată poveste, de către
cel mai mare istoric al neamului, Nicolae Iorga. Acesta a fost tot timpul interesat de istoria
1
2

Brăilei", în Analele Brăilei, an 1, nr. 2-3/ 1929, p. 5.
Din trecutul istoric al oraşului Brăila, edit. Ionel Cândea, Brăila, Edit. lstros

Nicolae Iorga, .. Unde e istoria
ldem,

a Muzeului Brăilei, 1999.

' Constantin Ardeleanu, ,.Conferinţele lui Nicolae Iorga la Căminul Cultural ,.Sfinţii Împăraţi" din Galaţi", în Nicolae

Iorga: 1871-1 940. Studii şi documente, coord. Constantin Buşe şi Constantin Găucan, voi. IX, Bucureşti, EUniv., 2010.
4 Lucian Predescu, Encic/opedia României. Cugetarea: material românesc, oameni şi făpturi, ediţie anastatică,
Bucureşti, Edit. Saeculum 1.0., 1999, p. 1 2 2 .
s Ibidem, pp. 3 3 8 - 339.
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celor două oraşe. Astfel, într- un articol publicat chiar la începutul Anale/ar Brăilei, Iorga
declara "Se gândeşte cineva să scrie istoria Brăilei, oraş care din toate punctele de vedere ar
merita-o? Să nu se grăbească! Pentru că astfel de cercetare pretinde întîi găsirea, adunarea şi
clasarea materialului... care astăzi... nu ni stă la îndemână " 6.
Iorga trasa la 1929 principala linie de cercetare pentru istoria acestui oraş şi
îndemna, în primul rând, la cercetări arheologice pentru a putea afla informaţii pentru
perioada cuprinsă între anii 1400 şi 1550, perioadă în care portul Brăila " nu era al nostru
decât ca populaţie'?. De asemenea, istoricul încuraja cercetarea istorică pornind de la
documentul de arhivă. Tinerii cercetători erau astfel îndemnaţi să meargă la Istanbul, în
Rusia sau chiar la Viena pentru a căuta documente ce aveau legătură cu trecutul istoric al
Brăilei. " Până ieri, totul e document istoric şi lucrurile noastre de azi devin imediat document
istoric''H, după cum afirma, pe bună dreptate, Nicolae Iorga. Mai mult decât atât, Iorga
vorbea, la 1929, despre crearea unui muzeu al Brăilei, dar şi despre înfiinţarea arhivelor
brăilene. " Firmele să-şi caute arhiva. Familiile vechi brăilene, să deschidă du/apurile. Se vor
mira toţi de ce poate ieşi de acolo... Orice autoritate să caute la dânsa: prefectură, tribunal,
protopopia, căpitănia portului. Sunt gata să arăt ce se poate copia de tineri pe care uşor i-aş
descoperi între elevii mei''9.
Arătam, puţin mai sus, cum Nicolae Iorga îndemna la scrierea istoriei Brăilei. Trebuie
să subliniem însă, că el este cel care a scris, poate, cel mai bine despre ceea ce s-a întamplat
în trecut cu acest oraş, în special în perioada medievală. Î ntr-o conferinţă ţinută la începutul
anilor '20, chiar în oraşul-port la Dunăre, profesorul Iorga explica cum Brăila a avut marele
noroc de a nu i se pune " În spinare niciun celebru oraş din antichitate, nimic care să
amintească de vremurile preistorice, vremile dacice sau romanice, ori cine ştie ce episod din
peregrinările barbarilor"to. După cum susţine istoricul, a fost atât de greu să se găsească un
cuvânt antic din care să derive numele acestui oraş, încât etimologii au renunţat.
Nicolae Iorga ne lămureşte însă, în privinţa numelui oraşului de la Dunăre. Astfel,
Brăila este o formă de nominativ feminin luat greşit. La început, probabil numele era " satul
lui Brăilă", apoi, " satul Brăilei" . De fapt, asta şi a fost oraşul de pe malul stâng al Dunării la
începuturile sale. Un sat de pescari11. Dar cum Brăila şi-a legat întotdeauna numele de apele
fluviului european, " oraşul a început prin a fi întâi un port, din port a ajuns să dea un târg şi
prin unirea portului cu târgui, cu ceva lume sătească dimprejur, apoi cu dezvoltarea politică şi
militară care a venit, s-a alcătuitforma superioară a unui oraş mai mare"12•
Deşi portul Brăila este menţionat pentru prima oară undeva prin secolul al XIV- lea,
călătorul bavarez Schiltberger este primul călător care a povesteşte şi dă informaţii despre
existenţa şi activitatea portului de la Dunăre. Astfel, el scria la începutul secolului al XV- lea,
că portul Brăila este "un loc unde vin o mulţime de galere şi de coce, corăbii mai mari şi mai
mici, din păgânitate "13, Cel mai probabil, după cum susţine Nicolae Iorga, iniţiativa creării
portului Brăilei nu a venit din partea Ungariei, ci ea a aparţinut populaţiei ce locuia în acea
vreme în Dobrogea. Nu o dată Brăila a fost în legătură cu malul drept dobrogean, de mai
veche civilizaţie, sub toate raporturile, economice în primul rând ". Şi mai departe, Iorga
afirmă, oarecum cu tristeţe, că "Brăila nu a fost un port pe care să-I fi dat noi altora, ci un port
pe care alţii /-au creat pentru noi" 14. Abia după crearea portului, regele Ungariei a început să
N i colae Iorga, "Unde e istoria Brăilei"..., p. 3.
7 Ibidem, p. 4 .
a Ibidem, p. 5.
•

9 lbidem.
1 0 ldem, Din trecutul istoric al oraşului Brdila.

Conferinţă ţinută la Brăila în ziua de 2 1 mai 1922 pentru deschiderea

ciclului de conferinţe organizat de către Biblioteca "Petre Armencea", EB, Brăila, 1926, p.
1 1 ldem, La Roumanie pitoresque, Paris, Gamber Editeur, 1924, p. 1 1.

Din trecutul istoric al oraşului Brăila .., p. 10.
1 3 Ibidem, p. 1 1 .
,. Ibidem, p. 12.

1 2 1dem,

.
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României recapitulând cronologic înfometările calamitoase dintre anii 1500 şi 1850 în Moldova şi
cauzele lor, ajunge la concluzia că .,din 12 astfel de dezastre, revenind în medie unul /a 20 de ani, un nu
măr de 7 (adică mai mult de jumătate) s-au datorat secetelor". Deci oportunitatea irigaţiilor în Moldova

are justificări seculare, documentate istoric, ca şi ansamblul măsurilor de gospodărire a apelor.
Pentru Moldova principala sursă de apă pentru irigaţii o reprezentau bălţile şi iazurile.
Documente din secolele al XVI-lea şi XVII-lea atestă o îndelungată tradiţie în construirea iazurilor, atât
de către ţăranii de pe moşii, cât şi de către meşterii specializaţi în aceasta, ce lucrau în echipă.
Constructorii moldoveni erau de obicei înscrişi în acte ca ruşi, chiar dacă purtau nume româneşti. Erau
de multe ori vecini fugiţi peste Nistru şi reveniţi în slobozii ca ruşi, beneficiind astfel o vreme, ca
străini, de scutiri de dări. În chorografia publicată la Viena, în 1541 şi alcătuită în urma unor misiuni
diplomatice în Moldova lui Petru Rareş, transilvanul Reicherstorffer26 "enumără - alături de alte
bogăţii iazurile şi bălţile sale, cu soiuri alese de peşte şi care erau folosite pentru udatul multor grădini ".

Marele iaz domnesc de pe Bahlui a fost consemnat în impresiile de călătorie ale englezului
Newberie, în 1582 şi ale francezului Fourquevaux, în 1 585, în timpul domniei lui Petru Şchiopul, apoi
de P. 8. Baksic, în 1640, pe vremea lui Vasile Lupu şi de Paul de Alep, la numai câţiva ani27• Toţi aceşti
călători menţionează faptul ca apele iazului erau folosite pentru irigaţii. În puţine cuvinte, dar sugestiv
şi corect, călătorul englez A. Neale, în trecere între lnstanbul şi Polonia, surprinde aspectul satelor
moldovene de la începutul secolului al XIX-lea: "multe dintre râuriie Moldovei sunt tăiate cu zăgazuri ce
închid apele şi formează lacuri; pe aceste zăgazuri sunt construite mori şi cele mai bogate culturi sunt
obţinute de satele care sunt aşezate împrejur'?.B.
În Monografia judeţului Dorohoi din 1866, 1. Ionescu de la Brad face un amplu studiu hidrologic

şi economic al iezerului din amonte de Dorohoi, la confluenţa Buhaiului cu Jijia, pe atunci în suprafaţă
de 150 fălci ( 2 1 5 ha) şi atingând adâncimi de 4-5 stânjeni (8-1 0 m). El atribuia acestui iezer un im
portant rol hidrologic de regularizare a debitului Jijiei, pentru irigaţii, adăpatul vitelor şi funcţionarea
morilor pe toată porţiunea sa aval, până la vărsare. Un studiu de mare valoare pentru agricultura
românească ,.de la daci şi până în prezent'' îl face S. 1. Radian în lucrarea Din trecutul şi prezentul agri
culturii române, (1906). Acest studiu prezintă aspecte ale utilizării apei în agricultură, pornind de la
tehnicile rudimentare folosite în trecut, până la cele moderne. În anul 1945, D. Pavel, C. Mateescu, N.
Greceanu şi C. Georgescu studiază posibilităţile de amenajare integrală a bazinului Jijia. Acest studiu
demonstrează necesitatea folosirii irigaţiilor pentru creşterea randamentului agricol în zona studiată.
În anul 1956, A. Bodur caracterizează ,.Obştiile săteşti ale Daciei". În această lucrare autorul
descrie modul de utilizare a apei în agricultură, făcând comparaţie între tehnica folosită înainte de
cucerirea romană şi cea de după cucerire. Deşi teritoriul Moldovei nu a fost ocupat de romani, autorul
presupune că "dacii liberi " foloseau în agricultură tehnici de irigare "împrumutate " de la locuitorii din
Dacia Romană. Pentru folosirea diferitelor surse de apă pentru irigaţii, 1 . Vaisman, V. Năstase şi E.
Popa, întreprind un studiu calitativ al apelor din regiunea laşi, studiu publicat în anul 1956. Autorii au
adus contribuţii şi la cunoaşterea hidrologică a împrejurimilor oraşului laşi.
În anul 1966, T. Neaitu publică lucrarea Ecologie, eroziune şi agrotehnică anti-erozională.
Această lucrare conţine şi concluzii ale cercetărilor efectuate de autor în unele sectoare agricole din
Moldova. Conform acestor concluzii, T. Neaitu consideră că stabilitatea terenurilor, în pantă, din
Podişul Moldovei sunt influenţate de factori naturali şi antropici. Dintre aceşti factori cea mai mare
pondere o deţin irigaţiile. Date cu privire la dimensionarea exploatării acumulărilor pentru irigaţii şi a
alimentării cu apă a diferitelor folosinţe agricole precum şi a prizelor de apă au fost prezentate sub
forma unor probleme a căror soluţie a fost expusă de autori (S. Hâncu, P. Stănescu, Gh. Platoga) în
Hidrologia agricolă (1971). Această lucrare a fost realizată în mare parte şi datorită cercetărilor făcute
de autori pe râurile din Moldova (Siret, Prut, Jijia, Bârlad).
Informaţii despre folosirea apei în agricultură, le găsim şi în lucrarea lui T.D. Nguen, Contribuţii
la studiul tehnicii irigaţiei prin aspersiune cu unele particularizări pentru terenurile în pantă (1972).

Cercetările au fost făcute pe teritoriul localităţii Soleşti (judeţul Vaslui). Autorul arată necesitatea
corelării "normei de udare " cu necesarul de apă al culturilor (determinat de diferiţi factori naturali,
pantă, umiditate, vânt etc.) şi cantitatea de apă disponibilă în acest scop. În Monografia judeţului
Botoşani (coordonator A. Cardaş, 1980) aflăm că iazurile sunt destul de numeroase în cuprinsul
26 M. Popescu-Spineni arată că regele Ferdinand 1-a trimis de două ori în solie la Petru Rareş, cu care a călătorit prin
ţară şi a cunoscut-o astfel bine (numele eruditului sas variază cu editura)
2 7 M. Botzan, Apele în viaţa poporului român, Edit. Ceres, Bucureşti, 1984.

28 H.H. Sthal, Civilizaţia vechilor sate româneşti, Bucureşti, 1968, p . 154.
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Folosirea apelor în irigatii

După anul 1500, în însemnările unor călători străini prin Moldova, dar mai ales în cronicile
autohtone, apar şi menţiuni despre anii de foamete; cele mai frecvente datează din prima jumătate a
secolului al XVlll-lea. Cauza principală, aşa cum rezultă din aceste menţiuni care înfăţişează mai mult
aspectele dramatice ale calamităţilor şi mai puţin cauza, sunt secetele. Acestora li se adaugă uneori
invaziile de lăcuste, gerurile şi brumele, bejeniile şi inundaţiile, dar cea mai frecventă cauză rămân
secetele. Capacitatea de rezistenţă a populaţiei şi a administraţiei centrale în faţa acestor calamităţi era
practic nulă. Populaţia expusă spolierilor de tot felul nu produce decât o cantitate de cereale limitată la
nevoile proprii pe un an, aşa cum consemnează mai mulţi călători izbiţi de această particularitate, pe
care o interpretează uneori drept lene sau lipsă de previziune, şi nu o formă de rezistenţă pasivă.
Administraţia centrală, la rândul ei, nu era nicidecum organizată pentru a dispune de unele "rezerve
de stat", era grăbită să valorifice produsul unei fiscalităţi care de multe ori era grevat de împrumuturi
făcute pentru obţinerea domniei.
Prima foamete este consemnată de Gr. Urechet6 în anul 1 540 şi este datorată unei mari invazii
de lăcuste. Un an de foamete de pe urma secetei, atât în Moldova cât şi în Ţara Românească, a fost
1 575, conform consemnării călătorului A. Tarancwskit7. Pe vremea celei de a doua domnii a lui Petru
Şchiopu, la 1585, G. Ureche descrie cu multe amănunte sugestive "De o secită mare ce au fost în zilele

acelui Pătru Vodă, de au perit toată roada, vă Jeato 7093. Domnindu Pătru Vodă ţara Moldovei, mare
secită tf'mplatu în ţară, de au secat toate izvoarele, văile, bălţile şi unde mai nainte prindea peaşte, acolo
ara şi piatră prin multe Jocuri au căzut, copacii au secat de secită, dobitoacele n-au fostu avîndu ce paşte
vara, ci le-au fostu dărămind frunză. Şi atîta prafu au fostu, cîndu să scorniia vîntu, cît s-au fostu
strîngîndu troiani la garduri şi la gropi de pulbere ca de omet Jar dinspre toamnă deaca s-au pornit ploi,
au apucat de au crescut mohoară şi cu acelea s-au fostu oprind sărăcimea foamea, că-i coprinsese
pretitinderea foametea "t a.

Dezastrul provocat de uriaşe stoluri de lăcuste în Moldova lui Vasile Lupu, în vara anului 1648,
este trăit şi descris de M. Costin, cu exactitate ştiinţifică şi culoaret 9. Despre foametea din timpul lui
Ştefăniţă-Vodă (1 659-1661), fiul lui Vasile Lupu, M. Costin spune "ţara într-aceie foamete era într-acela
an, 1 660, cît mînca oamenii papură uscată în Joc de pîine, măcinînd-o uscată. Şi de pe aceie foamete
poreclita şi pre Ştefăniţă Vodă, de-i zicea Papură Vodă " zo. 1. Neculce arată cum şi-a început domnia
Dumitraşcu Cantacuzino, în 1684, " pe vremea unei crunte foamete, provocată de ciocnirile şi jafurile
întreprinse de tot felul de armate, pe pămîntul Mo/dovei"Zt. Nici Dimitrie Cantemir nu-şi începe domnia
(în anul 1 7 1 1) sub auspicii mai fericite: "Începutu-s-au atunce şi omor în vite, cît nu mai birue oamenii
să le despoaie. De pîine încă era lipsă, că nu rodi-întrace/ an"zz.

La numai 20 ani, o nouă secetă lungă de doi ani (173 1 şi 173 2), bântuie nordul Moldovei, de la
Iaşi în sus, cu inevitabila consecinţă, aceea a foametei, "dar nu prea mare ", spune cronicarul, 1. Neculce,
obişnuit cu mai răul. "Dar Grigore - Vodă, avînd mălaiu mult la Fălciu şi la Chişinău, strînsu din uşor, da
acelor oameni de la ţinuturile den sus cîte 6 potronici mierţa, şi-iaştepta de bani pînă toamna " 23. În a
doua sa domnie în Moldova, Grigore Ghica întâmpină o nouă calamitate: " o brumă timpurie, după un

însămânţat întârziat din cauza unei ierni prelungite şi a lipsei de vite de muncă, jefuite de armatele
ruseşti"Z4. Semnalările despre ape mari şi inundaţii sunt rare în cronicile moldovene. Prima menţiune a
unor ape mari este datorită lui Grigore Ureche, la anul 1 504: "Fosta-au mai nainte de moartea lui
Ştefan- Vodă întrace/aşi a nu iarnă grea şi geroasă, cîtu n-au fostu aşa nici odinioară şi decii preste vară
au fostu ploi grele şi povoaie de apă şi multă îneca re de ape s-au făcut''25.

Desigur că în Moldova, pentru reţeaua hidrografică minoră, bogăţia de iazuri în tot evul mediu,
a avut un rol de reglare hidrologică importantă; la fel şi pădurile, mult mai dese şi mai întinse ca azi. Pe
râurile mari, au fost totuşi viituri. În anul 1989 Botzan M. în Începuturile hidrotehnicii pe teritoriul
1 6 Grigore Ureche,

Letopiseţul Ţării Moldovei, Bucureşti, 1956, pp. 1 1 1- 1 1 2 .
Călători străini, III, Bucureşti, 1971, p.14.
1 a Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, B u cure ş ti , 1956, p. 202.
1• V. Vasiliu, Miron Costin, Bucureşti,1944, p. 1 7 1.
20 Ibidem, p. 2 1 2 .
2 1 Neculce Ion, Letopiseţu/ Ţării Moldovei, Bucureşti, 1 9 5 5 , p. 344.
17

Franca Sivori,

22

Idem, p. 261.

23

Idem, p. 344.

aşezări/ar rurale din
" Câteva aspecte istorica-geografice referitoare la evoluţia populaţiei şi vetre/ar
Moldova (sec XIX-XX)", în Anale, s. Il, t. XIX, 1971.
2s Grigore Ureche, Letopiseţu/ Ţării Moldovei, Bucureşti, 1956, pp. 1 1 1-112.

24 D. Chiriac,
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sare, piatră, etc.) a căror deplasare pe uscat ar fi necesitat costuri ridicate. Cursurile de apă naturale pe
care s-a practicat, timp îndelungat sau mai puţin îndelungat, transportul diferitelor mărfuri (în mod
special lemn) au fost: Bistriţa cu afluenţii săi (Bistriţa Aurie, Ţibăul, Cîrlibaba, Dorna, Teşna, Coşna,
Neagra Şarului şi Negrişoara), Ceremuşul (afluent al Prutului), Prutul. Siretul, Suceava şi Moldova13.
Chiar de Ia începuturile folosirii acestor practici au existat reglementări oficiale. În acest sens,
pot fi amintite: Capitolul V din "Regulamentul Organic" al principatului Moldovei14, din care aflăm
prevederi cu privire la organizarea transportului pe Prut şi Siret: "Siretu/ şi Prutul care curg de-a lungul
zării spre amiază şi dau în Dunăre, vor sluji pentru pogărârea mărfurilor şi a producturilor fără vreo
dare de plată la plutirea lor, iară cerând trebuinţă după vreme, a se curăţa şi a se face mai îndemănatice
plutirii sau de a se face cana/uri de comunicaţie, de pildă unirea Siretului cu Prutul prin râul Bahlui, care
comunicaţie ar fi de mai mare folos şi pentru comerţia capitalei atuncea se va orândui o dare potrivită la
intrarea sau la ieşirea lor cu încărca tu/, care plată va sluji atât pentru întoarcerea cheltuielilor care se
vor face de către stat, sau de o companie care va primi o asemenea întreprindere, căt pentru o potrivă
despăgubire cu fo/osinţe/e acelor proprietari care au azi iezături, mori şi poduri peste aceste ape, dacă
stricarea lor s-ar socoti neapărată pentru isprava unei asemenea lucrări, proprietarii se vor despăgubi şi
de stricăciunile ce s-ar putea pricinui pe moşiile lor cu deschiderile unui asemenea canal"; "Orânduia/a de
pădure pentru Bucovina" din 1786, în care se exprimă unele recomandări asupra modului cum trebu

iau legate şi conduse plutele. Au existat şi ordonanţe guvernamentale cuprinse în regulamentul poliţiei
fluviale din 1842, în care se stipulau obligaţiile proprietarilor de plute în ceea ce priveşte echiparea lor
cu oameni şi ustensile, precum şi necesitatea întreţinerii construcţiilor hidrotehnice; Decretul autorită
ţilor locale ale Bucovinei, apărut în 1885, care se referă Ia dimensiunile plutelor, calităţile cerute
plutaşilor, Iacurile şi modul de ancorare al plutelor etc.
În anul 1857 la Paris este publicată lucrarea De Ia navigation du Pruth et du Sereth, realizată de
Rayer Callard şi Martyn Rey. Această lucrare conţine numeroase interpretări şi soluţionări ale unor
probleme ridicate de N. Roşea în Studiul asupra navigabilităţii râului Siret în anul 1856. Din Naviga
ţiunea râurilor în România şi proectul prinţului Bibescu, realizată de Hommaire de Hell (1881), aflăm că
pe râul Siret între anii 1858 - 1861 se transporta sare de Ia Târgui Ocna. Negustorul Buctun Ciocan
folosea pentru transport şlepuri de lemn de 200 tone care erau trase până la Galaţi (circa 100 km) de
remorcherul cu aburi "Prinţul Vogoride" care avea un pescaj de numai 0,60 m. Un document statistic
din anul 1910 ne arată că ..lungimea totală a râurilor flotabile, pe teritoriul Bucovinei era, în anu/ 1 907,
de 352 km, iar în 1 91 0, când s-a renunţat la plutitu/ sălbatic în Valea Siretului, s-a redus la 335 km.
Dincolo de graniţele Bucovinei plute/e mai aveau de parcurs de-a lungul Bistriţei şi Siretului, până la
Galaţi, 400 km, iar pe Prut şi Dunăre, până la Reni, 480 km"t s.
În 1909, silvicultorul 1. P. Cartiamu, analizând Plutărirea pe Bistriţa şi puhoaiele, scoate în evi

denţă daunele importante pe care viiturile mari le produc Ia fiecare 15-20 de ani instalaţiilor de plutărit
Pentru evitarea lor, autorul propune construirea unei căi ferate normale, care să lege Vatra Dornei de
oraşul Piatra Neamţ. Transportul lemnului pe râurile din Bucovina este pe larg prezentat de }. Opletal în
monumentala sa lucrare Das forstliche Transportwesen im Dienstbereiche der K. K Direction der Giiter
des Bukowiner Grechische Orientalischen Religionsfondes in Czernowitz, Viena, 19 13. Autorul susţine că
transportul lemnului pe cursul superior al Siretului s-a introdus abia în jurul anului 1800. În scurt
timp însă, după 2-3 decenii, s-a renunţat la această modalitate de transport. De asemenea, J. Opletal
susţine că având, în amonte de confluenţa sa cu râul Putna, caracteristici destul de favorabile plutitului,
..

râul Suceava a fost şi el utilizat în trecut pentru transportul lemnului. Astfel, în anii '60 ai secolului XIX
firma Giitz-comp., ut1lizând eficient apele de primăvară, a practicat plutitu/ sălbatic a/ lemnului până Ia o
greb/ă aflată în amonte de Falcău, de unde lemnul, preluat de un canal de apă, era transportat până la
ferăstrăul de la Falct'iu, fiind tras la mal chiar în faţa acestuia. Constatându-se că această modalitate de
transport este prea costisitoare, ea a fost abandonată pe parcursul anilor '80 ai aceluiaşi secol".

Informaţii cu privire la transportul pe apa râurilor din Moldova, în special pentru perioada de
după 1948, sunt cuprinse şi în lucrările: Transporturi forestiere (S. Corlăţeanu 1964), Transportul pe
apă şi uscat, (E. Guzman 1973), Drumuri forestiere (R. Bereziuc 1981), Istoria pădurilor şi silvicu/turii
din Bucovina (R. !chim 1988), Lungul drum al apei pentru laşi, (N. Peiu, S. Dionisie 1995).

1 3 R. Bereziuc,

Drumuri pe apă, EDP, Bucureşti, 1981.
1 4 Regulamentul OrJ:anic a fost o lege organică

cvasi-constituţională promulgată în 183 1-1 832 de către

autorităţile imperiale ruseşti în Moldova şi Valahia.

1 5 M. Botzan, Începuturile hidrotehnicii pe teritoriul României, ET, B ucureşti, 1989.
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Vaslui. Din Documente vrâncene de C. Mirceşti aflăm că în preajma anului 1929, pe râurile principale
ale Vrancei (Putna şi Zăbala) şi pe văile Cozei şi Nărujei, există numeroase ferăstraie acţionate hidrau
lic, precum şi alte "mecanisme " care folosesc puterea apei. În arhiva prefecturii judeţului Putna, diferite
documente din anul 1938 arată că în acea perioadă existau 45 fierăstraie de apă Ia Nereju, 34 Ia
Tulnici, 1 1 la Năruja, S ia Herăstrău, 4 la Vrîncioaia şi altele.
După anul 1948 începe o intensă acţiune de amenajare hidroenergetică a râurilor din România.
Astfel, în Moldova, în perioada anilor 1950 - 1960, pe Bistriţa se realizează o salbă de hidrocentrale,
din care amintim pe cea de Ia Stejaru - Pângăraţi, care produce energie electrică, punând în valoare
apele din Lacul Izvorul Muntelui. Crearea acestui sistem hidroenergetic pe valea Bistriţei a dus Ia regu
larizarea cursului Bistriţei şi la protejarea localităţilor din aval de Bicaz, dar a reprezentat şi o sursă
consistentă de alimentare cu apă.
"At/asu/ Cadastrului Apelor" din 1964- 1968 prezintă o statistică a instalaţiilor hidraulice tradi
ţionale (mori, ferăstraie, dărace, dârste, pive), înregistrând numărul acestora şi puterea instalată, pe
bazine hidrografice, Ia acea dată. Pentru râul Siret s-au recenzat astfel un număr de numai 93 instalaţii,
cu puterea medie de 1 1,5 CP pe instalaţie. Era Înregistrată astfel o vădită decadenţă a utilizării acestor
..

instalaţii hidraulice tradiţionale. La baza acestei decadenţe a stat extinderea treptată a hidrocentralelor
şi folosirea râurilor În scopuri energetice, fapt ce fn final a condus la abandonarea " insta/aţiilor hidrau
lice de industrie ţărănească " to. Deşi uneori prezentau eronat anumite "realizări", ziarele (Scânteia,
România Liberă etc.), revistele (Magazin, Ştiinţa pentru toţi etc.) şi almanahurile (Flacăra, Almanah
Magazin etc.) pot fi considerate totuşi o bună sursă de informaţii relatând începerea sau sfârşitul unor

lucrări de regularizare sau de amenajare a unor râuri, etc.
În perioada 1963-1 966, publicaţiile relatau despre etapele realizării sistemului hidroenergetic
de pe râul Bistriţal l . Mai târziu, în anul 1978, aceleaşi publicaţii relatau despre încheierea construcţiei
nodului hidrotehnic Stânca - Costeşti de pe râul Prut. Această construcţie este formată dintr-un baraj,
un lac de acumulare în lungime de 70 km, cu o capacitate 1,4 miliarde m3 de apă şi o dublă hidrocen
trală de câte 15 MW, care produce anual 130 milioane KW. Acest complex este unul dintre cele mai
mari acumulări din ţară, şi asigură o mare parte a necesarului de apă pentru agricultura din zonă; de
asemeni are rolul de regularizare a râului Prut.
În anul 1979 încep lucrările de construcţie a barajelor şi hidrocentralelor de pe Siret: Galbeni,
Răcăciuni U udeţul Bacău), care în final ar fi trebuit să asigure un volum acumulat de 200 milioane m3
apă pentru irigaţii, protejarea împotriva inundaţiilor, a unei suprafeţe de 1 2.000 ha teren agricol şi
posibilitatea organizării unei importante exploatări piscicole. În acelaşi an, încep lucrările hidroame
liorative din judeţul laşi pe şantierul cuprins între comunele Sculeni, Tudora şi Gorbani, în luncile
Prutului şi Jijiei (lucrările au fost terminate în 1987). Se execută şi lucrări de deviere a apelor Siretului
Ia hidrocentrala de Ia Galbeni Uudeţul Bacău). Prin intermediul acestor lucrări a fost regularizat
cursului râului, astfel încât a fost redus riscul de inundare, s-au realizat, de asemenea, şi imense
rezerve de apă atât de necesare culturilor agricole.
Numeroase lucrări ce au avut drept scop studierea diferitelor folosinţe ale apelor de pe terito
riul României, au fost realizate şi de M. Botzan: Apele În viaţa poporului român(1984), Agricultura la
români (1987), Începuturile hidrotehnicii pe teritoriul României (1989). În conţinutul acestor lucrări se
regăsesc numeroase relatări cu privire la valorificarea potenţialului hidroenergetic şi economic al râu
rilor Moldovei. Între anii 1 990-2005, pe râurile din Moldova, au fost realizate foarte puţine lucrări cu
scop de valorificare a potenţialului hidroenergetic al apelor. "În această perioadă (1990-2005) pe

râurile din estul ţării s-a realizat o putere instalată de numai 21 MW, cu o producţie anuală de energie
electrică de 75 GWh. Valoarea energiei electrice pierdute În această perioadă, În mod irecuperabil, este
de circa 0,5 miliarde Eu ro "t z.
Transportul pe apă

Apele râurilor din Moldova au fost folosite mult timp şi pentru transportul unor mărfuri (lemn,

10

M. Botzan, op. cit, p. 324.
După terminarea hidrocentralei de la Stejaru-Bicaz, in 1960, au fost realizate pe râul Bistriţa in aval până la re
vărsarea acestuia in Siret încă 12 hidrocentrale (7 pe teritoriul judeţului Neamţ şi 5 pe teritoriul judeţului Bacău),
însemnând o putere de 244 MW. Primele trei, Pângăraţi 23MW (1964 ), Vaduri 44 MW (1966 ) - cea mai mare - şi
Bâtea - Piatra Neamţ 11 MW (1964), sunt situate în regiunea montană şi au lacuri de acumulare (în total 2 1 milioane
11

mJ apă), celelalte fiind dispuse pe canalul de derivaţie al Bistriţei în zona subcarpatică. Urmează hidrocentralele:
Roznov 1 1 4 M W şi Roznov 1 1 14MW (1963), Zărneşti 14 MW, Costişa 14 M W şi Buhuşi l l MW (1964), Racova 2 3
MW ş i Gârleni 23 MW (1965), Bacău 1 1 2 3 MW ş i Bacău 1 1 130 M W (1966).
12 T. Dordea, Maşini electrice. voi. 1. Teorie, voi. 11. Proiectare, voi. III. Construcţie, Edit. ASAB Bucureşti, 2002, 2003.
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a Moldoviţei''J, iar în l448 Petru Voievod dăruieşte lui Mihai Logofătul "locul marilor noastre, din tîrgul
nostru din Baia, să-şi facă mori şi orice va fi voia lui, fie fierărie sau pive sau orice sau şteampuri"4. Mai
sunt documentate în acelaşi secol, .,de la Petru Voievod, mori, pive şi fierării pe Prut, la Covurlui, iar de la
Ştefan cel Mare mori şi pive pe Moldova, din jos de Roman, precum şi pe Brădăţel, la Mihăileşti "5. Într-un
act privind "socate/ele Braşovului " din secolul al XVI-lea (anul 1 559) este descris şi atestat pentru
prima oară un fierăstrău instalat în Moldova. Acest act arată că "doi oameni din Săcele" Uudeţul
Braşov) au fost trimişi la domnitorul Moldovei, Alexandru Lăpuşneanu, pentru a-i instala un fierăstrău,
pe râul Moldova. Descrierea acestui fierăstrău arată că principiul de funcţionare se aseamănă cu cel al
marilor de apă, care erau instalate pe râurile din Moldova.
Astfel de menţiuni se înmulţesc mult, mai ales începând cu secolul al XVII-, când toate dome
niile feudale şi toate mânăstirile aveau mori, ce le aduceau venituri substanţiale, existând în acelaşi
timp şi numeroase mori săteşti. .,Erau obişnuit mori mânate de apa adusă din iaz pe scocuri, dar erau şi
mori instalate pe un pod plutitor pe faţa râului, aşa-numitele mori gonace"6. "Documentele putnene din
secolul al XVII-lea şi mai târziu ale moşnenilor vrânceni, privind actele de vânzare-cumpărare a unor
drepturi din moşii şi bătrânii lor (Drăguţul, Rugină, Baciul ş.a.), se referă adesea şi la mori, vaduri de
moară şi roţi de moară, sau la chive şi dîrste (acestea reunite sub genericul de vistere), aflate pe apa
Putnei sau pe afluen_tii ei'7. Sunt menţionate în aceste "înscrisuri" sate cu mori pe care le regăsim în
descrierea lui Ion Io nescu de la Brad, despre gârlele Putnei de la mijlocul secolului al XIX-lea, folosite
şi la irigaţii. În Descrierea Moldovei, redactată între 1 7 1 1 - 1 723, Dimitrie Cantemir se referă la morile
de apă " din care se gâsesc foarte multe pe Prut".

Informaţii preţioase cu privire la diferitele utilizări ale apelor din Moldova sec. al XVIII- lea se
află în unele documente emise de cancelariile domnitorului Grigore Ghica al II-lea. Reiese astfel că
apele râului Siret erau folosite pentru o manufactură de sticlă (la moara de mărunţit) din satul Călugăr,
jud. Bacău, înfiinţată din ordin domnesc, care prevede şi acordă proprietarilor dreptul de a folosi apa
Siretului. În catagralia din anul 1892, cel mai complet izvor statistic referitor la Vrancea, se aminteşte
existenţa primului fierăstrău pentru fasonat cherestea de brad, acţionat de forţa apei râului Lepşa,
amplasat în dreptul satului Tulnici. În anul 1848, P.S. Aurelian publică Economia rurală la români în
care regăsim numeroase referiri cu privire la modul cum ţăranii din Moldova şi Ţara Românească
foloseau forţa apelor pentru diferite activităţi economice (spălat, morărit, transport, cherestea etc.).
În perioada anilor 1899 - 1900 se întreprind primele studii privind punerea în valoare a cursu
rilor de apă din ţara noastră (fie pentru producerea de energie electrică, fie pentru alimentarea cu apă
a oraşelor), de către R. Elie şi Al. Orăscu. Aceştia fac cercetări şi asupra posibilităţilor de utilizare a
apelor râurilor de pe teritoriul Moldovei (Bistriţa, Siret, Prut, Putna etc.). Sintezele acestor cercetări se
găsesc în arhivele primăriilor Botoşani, Suceava, Bacău, Focşani, sub forma unor rapoarte de specia
litate. Mai târziu, studiind posibilitatea de utilizare integrală a unor cursuri de apă pe teritoriul ţării
noastre (1903-1909), inginerul D. Leonida propune construcţia unor centrale electrice (hidrocentrale)
la Bicaz pentru care, în anul 1908, elaborează proiectul barajului de greutate pe Bistriţa. O locaţie,
indicată de D. Leonida, pentru acest baraj de greutate, este localitatea lacobeni unde, presupune auto
rul, a existat o altă hidrocentrală8. O interesantă statistică de ansamblu asupra marilor tradiţionale în
funcţie în anul 1906 în Moldova, realizată de P.H. Stahl9, ne conduce la un total de 2031 exemplare.
Dintre acestea, marea majoritate erau mori de apă şi anume, 1871. Existau însă şi 132 mori de vânt şi
încă se mai foloseau 28 roţi cu manej.
Informaţii cu privire la folosinţele apelor din Moldova le obţinem şi din lucrările Documentele
lui Ştefan cel Mare realizată de 1. Bogdan în anul 1 9 1 3 şi Vasluiul - Studii şi documente din 1926, reali
zată de Gh. Ghibănescu. Aceste lucrări conţin date numeroase, ordonate cronologic, privind diferitele
sectoare economice în care este folosită apa principalelor râuri din Moldova, respectiv din judeţul
3 C C Giurăscu,

Contribuţii la istoria ştiinţei şi tehnicii româneşti În sec. al XV-lea - Începutul sec. al X/X-lea. EŞ,

Bucureşti , 1973, p. 60.
4 fbidem, p.161.
s

M. Botzan,

op.cit, p. 247.

6 Şt Balan, l. Ivanov, Din istoria mecanicii, Bucureşti, 1966, p.123.

7 M. Botzan, op.cit., p. 243.
8

Prima cen trală hidroelectrică, neatestată documentar, însă identificată după urmele lăsate după distrugere, a fost

realizata în 1886-1887 la lacobeni, Bistrita şi avea 30 CP; (Constantin Dinculescu,
Edit. Tehnică Bucureşti, 1981).
9 Sthal P.H., La force motrice des moulins traditioneles en
Î n Etudes d'etnografie et defolk/ore, nr. 38,1965.

Istoria energeticii În România,

Roumaine a la fin du XIX-e siecle et au debut du XX-e siecle.

http://www.cimec.ro / http://www.muzeubt.ro

Paul-Narcis Vleru, Istoricul cercetdrllor asupra udllzdrll apelor din Moldova

333

Paul-Narcis VIERU
ISTORICUL CERCETĂRILOR
ASUPRA UTILIZĂRII APELOR DIN MOLDOVA
Deşi nu este atestată documentar, necesitatea unor surse de apă curată se menţine din timpurile
preistorice. _In numeroasele vestigii ale diferitelor culturi preistorice, descoperite pe teritoriul Moldovei,
cum ar fi cultura Musteriană-Ripiceni Uudeţul Botoşani), cultura Cucuteni (mai ales nordul şi centrul
Moldovei), cultura Monteoru Uumătatea de sud a Moldovei), Cultura Nouă, pe lângă vârfuri triunghiu
lare, piese foliacee bifaciale, răzuitoare, arcuri săgeţi, topoare, făurite din diverse roci, s-au descoperit
şi diferite recipiente de forme diferite, folosite pentru păstrarea sau transportul diferitelor lichide.
Trecerea timpului a produs treptat modificări importante în structura numerică a popoarelor
iar tendinţa generală tinde spre creşterea populaţiei; o dată cu aceasta creşte bineînţeles şi necesarul
de apă. S-a observat că sursele de apă iniţiale nu mai asigurau strictul necesar. De aceea s-a trecut la
realizarea unor construcţii care să obtureze şi apoi să dirijeze scurgerea normală a apelor spre diferi
tele rezervoare şi instalaţii cu scopul de a satisface "setea de apă " a omenirii. În acest sens s-au realizat
numeroase baraje de pământ pentru închiderea unor văi şi tăierea unor cursuri de apă, pentru crearea
unor iazuri sau heleşteie, etc. Considerăm că acest tip de lucrări s-au succedat, desigur, fără întreru
pere şi pe teritoriul Moldovei, din antichitatea geto-dacă şi apoi romană, pe tot parcursul evului mediu
până în epoca modernă şi contemporană.
Datele cu privire la diferitele folosinţe ale apelor pe teritoriul Daciei Libere, apoi a Moldovei din
timpul primului descălecat lipsesc sau dacă există, nu ne oferă aspecte relevante. Totuşi răspândirea
diferitelor lucrări (baraje, lacuri, heleşteie, aducţiuni) care se aseamănă ca mod de construcţie şi ampla
sare cu cele din teritoriile învecinate, reprezintă argumentele care să "ateste documentar" faptul că în
Moldova lucrările cu scop de "stăpânire " a apei au existat din timpuri destul de vechi. Condiţiile naturale
ale Moldovei au favorizat realizarea unor lacuri şi heleşteie, care au făcut obiectul de admiraţie a nu
meroşilor călători, scriitori, oameni de ştiinţă şi care au fost foarte des amintite în diverse corografii şi
relatări de călătorie. Aceste lucrări au fost realizate, iniţial, cu scopul obţinerii unei surse suplimentare
de apă pentru uz gospodăresc, agricultură sau pentru creşterea peştelui. Mai târziu, scopul realizării lor
s-a modificat în vederea folosirii forţei motrice a apei pentru diferitele instalaţii hidraulice ale vremii
sau pentru apărare.
Prima lucrare în scop de apărare a fost realizată de Alexandru cel Bun şi este atestată într-un
document din 30 august 1430, din timpul regelui Sigismund 1 de Luxemburg. care arată că "Domnul
Moldovei, Alexandru cel Bun a construit la gurile Dunării, pe braţul Chilia o estacadă pentru a împiedica
navele străine să intre pefluviu ". Mai târziu, pentru a lipsi de apă o cetate construită de Radu cel Frumos la

hotarele Moldovei, Ştefan cel Mare porunceşte abaterea apelor Siretului. Acest lucru este povestit de
un martor ocular într-o scrisoare trimisă la Braşov, în anul 147 1. Pentru o mai clară redare a contribu
ţiilor la cunoaşterea aspectelor cu privire la modul de utilizare al apelor de pe teritoriul Moldovei, vom
încerca, în continuare, o ordonare succintă, pe domenii, păstrând în acelaşi timp cronologia apariţiilor.
Folosirea potentialului hidroenergetic al apelor

Informaţii cu privire la instalaţiile care transformau forţa hidraulică a apelor Moldovei în ener
gie mecanică, prin intermediul marilor şi visterelor sau a altor tipuri de .,instalaţii hidrau/ice de indus
trie ţărănească"l, pot fi obţinute din documente scrise ce provin de la curţile domneşti începând cu se
colul al XV-lea. În anul 1455 Petru Aran, fiul lui Alexandru cel Bun, întăreşte unui locuitor .,un vad în Siret
la Baia cu piuă de bătut suma ne". Acest hrisov reprezintă primul act care atestă documentar existenţa
pivelor pe teritoriul Moldovei. Sub numele de "stupă" sunt atestate documentar primele şteampuri de
măcinat minereuri, acţionate hidraulic. Această denumire a fost găsită într-un hrisov emis de Ştefan cel
Mare, tot la Baia, însă 5 ani mai târziu. În anul 1473, este atestată documentar prima ştează" în Moldova
(instalaţie primitivă sătească dispusă sub o cădere de apă asemănător vâltorii2 pentru îndesirea unor
ţesături), într-un act a lui Ştefan cel Mare către una din slugile sale, căreia i-a dăruit "satul Berchişeşti ",
în ţinutul Sucevei "... de la vadul Făguleţului drept peste Moldova la şteaza lui V/asin la gura Bâlcodu ".
Tot în secolul al XV-lea la Baia sunt documentate şi pive şi mori: în 1443, piva de bătut suma ne
..

..

1 M. Botzan, Apele în

viaţa poporului român,

Edit. Ceres, Bucureşti, 1984, p. 237.

z Vâltoare - ciubăr troconic cu vârful în jos, în care se învârte apa ce izbeşte de sus, peste ţesăturile puse la îngroşat.
(DEX, Edit. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1998).
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trimitea din nou la studiul documentelor de arhivă şi deplângea faptul că în ţara noastră nu
era încă un cult pentru arhive, iar la Galaţi, oricine putea lua absolut ce dorea din " depozite
răvăşite" . Istoricul vorbeşte într-un studiu asupra istoriei acestui oraş, despre înfiinţarea
regimului de porto-franc din 1836, care, după cum afirmă Iorga, a reprezentat un act ,.de
mare înţelepciune, putere de creaţie, deosebitul simţ practic al Domnului [Mihai Gr. Sturdza],
aşa de calomniat. ... Vechiul oraş e lăsat la o parte, cu străzile Înguste... Grija cea mare e Însă
pentru Târgui Nou, unde se dau locuri numai gospodari/ar cari clădesc solid şi cari pavează
jumătatea de stradă din faţa /or"lB.
Iorga face în acest studiu referire directă la rivalitatea dintre cele două oraşe- porturi.
Astfel, măsurile luate de către domnul Moldovei erau " comparate cu măsurile luate de un
Slătineanu la această Brăilă... şi ele arată ce frumoasă concurenţă era între cei doi Domni
pentru a face ţara nouă, în viitorul căreia, ambii priveau cu încredere"39.
Această luptă pentru supremaţie a continuat, aşa cum vom vedea mai departe, până
în preajma primului război mondial. Revenirea Dobrogei la ţară, în 1878, a deschis noi
perspective pentru România. Şi în numai câţiva ani, de la mal de mare, a început să se ridice
un alt port, şi anume, Constanţa. Şi cele două porturi dunărene au început să rivalizeze cu cel
de la Marea cea Neagră. Iorga preciza faptul că în această perioadă, pe mare, " vine 60% din
import şi pe ea trece 95% din export "4o.
Nicolae Iorga a reuşit să surprindă în scrierile sale, toate aspectele cu privire la Brăila
şi Galaţi. Le scrie istoria, le vede importanţa pentru dezvoltarea modernă a României, le
descrie în amănunt, cu bune şi cu rele, fără a mai pune la socoteală legăturile de altă pe care
le-a avut cu cele două oraşe. Mă refer aici, la legăturile sale politice, dar şi pur ştiinţifice.
Aparent, Iorga a fost mai ataşat sufleteşte de Brăila. Dacă am număra doar, de câte ori
a fost prezent aici, în comparaţie cu numărul vizitelor făcute oraşului Galaţi, am avea
confirmarea acestui fapt. Dar, acest lucru nu mai contează... Ceea ce este important este ce a
lăsat istoricul în urma sa, prin scrierile sale, despre cele două oraşe-porturi.
THE CITIES BRĂILA AND GALAŢI IN THE
HISTORICAL CONTRIBUTIONS OF NICOLAE IORGA
[Summary)

In this article the author analyses the studies of Nicolae Iorga about the mediaeval
and modern history of Brăila and Galaţi, romanian harbours on the Low Danube.

..

36 ldem, Contribuţii la istoria modernă a Galaţilor", în MRMSl, seria
39 lbidem.
40 Idem, Istoria comerţului românesc. Epoca mai nouă... , p. 183.

III, tom XII, mem. 16, Bucureşti, 1932, p. 3.

.
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găseau consuli (Sardinia şi Castellinar) şi vice-consuli (Anglia, Franţa, Austria şi Rusia). Iar
portul putea rivaliza cu usurinţă cu Odessa, deoarece, după afirmaţiile vice-consulului
Franţei, începea să aibă aspect de port maritim31. De asemenea, Galaţiul a rămas în istorie ca
portul prin care Principatul Moldovei şi apoi, Principatele Unite Române, au făcut comerţ cu
Marea Britanie. Pentru englezi, era atât de important acest port, încât două familii, Beii şi
Anderson anunţau în jurul anului 1840, înfiinţarea unei bănci englezeşti, la Galaţi32.
Continuând cu descrierea lui Nicolae Iorga, privind Galaţiul, acesta a acordat o mare
atenţie, vieţii religioase a acestui oraş, mai ales, deoarece, era de părere că religia era un
element definitoriu pentru un stat. " Galaţii sunt, în adevăr, un centru al propagandei catolice.
Şi ziarele au vorbit adesea de cuceririle de suflete şi cuceririle de averi şi de moşteniri săvârşite
de răpantele călugăriţe ale Maicii Domnului de pe Sion "33.
Mai mult decât atât, istoricul afirma cu dezamăgire că în internatele de maici " se dau
lecţii, în cea mai mare parte slabe, nefiind un personal bine pregătit, îndemnuri morale în
formă naivă şi odată aţâţări ale sufletului către beţia monomaniei religioase, de care sunt atât
de uşor atinse femeile cărora li s-a smuls rolul lor defrumuseţe, binefacere şifericire pe lume.
Ce e rău stă mai mult într- aceea că din această cetăţuie de aleasă gospodărie monacală
se împrăştie şi mai mult ispite de înstrăinare naţională, dar, în căsătorie, influenţa bărbatului
poate totdeauna să recâştige pe cele pierdute pentru neamul lor"34•
Trebuie subliniat faptul că una dintre cele mai importante legături ale lui Nicolae
Iorga cu Galaţiul a fost reprezentată de conferinţele ţinute de către acesta la Căminul
Cultural " Sfinţii Î mpăraţi ", înfiinţat în acest oraş. Construită în perioada 1857- 1863, această
biserică a devenit un important centru cultural pentru Galaţii începutului de secol XX. Astfel,
în 1908, a fost instituită o serie de conferinţe, la care au participat importanţi oameni de
cultură ai României, printre care: Simion Mehedinţi, Gala Galaction, Mihail Sadoveanu,
Grigore Trancu-laşi, Florian Ştefănescu-Goangă şi evident, Nicolae lorga35• Acesta din urmă
a ţinut două conferinţe în sala din curtea acestei biserici. Prima dintre ele, în 1914, a avut ca
subiect parohia şi ce înseamnă ea, urmând ca în cea de-a doua, din 1924, să vorbească
despre rolul bisericii în stat. În această ultimă conferinţă, Iorga readus în discuţie faptul că la
Galaţi se afla o importantă comunitate catolică şi declara că trebuie " să fim o cetate a
ortodoxismului în Orient, câutând să îndreptăm unele rele de care suferim, să dăm cea mai
mare atenţie bisericilor vechi care constituie adevărate comori naţionale"36. Mai trebuie spus
că în sala de conferinţe a Căminului Cultural " Sfinţii Î mpăraţi ", înfiinţată de facto, abia în
1924, a fost organizată, încă din 1914, o bibliotecă ce i-a purtat numele profesorului Iorga.
Nicolae Iorga, aşa cum am spus şi mai sus, scrie şi despre istoria oraşului Galaţi. Dar
surprinzător sau nu, de cele mai multe ori, o face prin referire la eterna rivală, Brăila. Î n ceea
ce priveşte epoca medievală a acestui oraş, el afirmă că Galaţiul a fost ars de tătari la 1560 şi
că singurul port al Moldovei s-a ridicat sub domnia Movileştilor. Istoricul face din nou
referire la bisericile acestui oraş de la malul Dunării şi susţine că " erau la 1 650, pentru 5.000
de case, cu 1 5.000 de oameni, două biserici de piatră: Sfântul Dumitru, a lui Vasile Lupu şi
Precista, fundaţia negustorului Teodor, refăcută de alţi negustori, Dia şi Şerbul, fiii lui Coman
din Brăila''37.
Am putea să ne întrebăm desigur, de ce se dezvoltă Galaţiul atât de târziu. Se pare
totuşi că dezvoltarea acestuia a fost influenţată, în mare măsură, de cucerirea Brăilei de
către otomani şi transformarea ei în raia. În privinţa istoriei moderne a Galaţilor, Iorga
Jdem, Istoria Comerţului Românesc. Epoca mai nouă .. . p. 1 5 1, apud Documente privitoare la istoria românilor.
Volumul XVII al Colecţiei " Hurmuzakt', nr. DCLI p. 796.
32 1bidem, p. 652.
" Jdem, Drumuri şi oraşe din România. .., p. 195.
34 1bidem.
35 Constantin Ardeleanu, op. cit., pp. 17- 18.
36 1bidem, p. 2 1 .
3 7 Nicolae Iorga, Istoria comerţului românesc. Epoca mai veche .. , p. 238.
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care aşteaptă sunt conduse de Muscali ce nu se lasă mai jos decât tovarăşii lor din laşi şi
Bucureşti-.. Minunata trăsură răsună pe un pavagiu cel puţin tot aşa de bun ca al Brăilei. Dar
aici nu ai ca dincolo locuri goale şi cârciume mărunte de sat. Frumosul bulevard înaintează
mândru printre curţi boiereşti cum nu se găsesc decât în cele mai bune strade ale laşilor, şi
încă nu cu aceeaşi înfăţişare curată, cu aceeaşi egalitate a bogăţiei, liniştită, ferită de orice
amestec cu vulgaritatea, cu zgomotuL.
Sergenţii păzesc în mijlocul stradei, în altă atitudine decât a băieţilor nevolnici pe care
i-am zărit ici şi colo în Brăila. Ceea ce mă uimeşte cel mai mult, e frumoasa lumină albă pe care
lămpile Auer, în vârful stâlpi/ar de bronz, o revarsă asupra grădinilor, caselor şi pavagiilor
bine măturate. Acesta este Galaţiul de noapte, care-şi datoreşte în mare parte farmecul său
lumii îmbielşugate ce se desface din el sau în care i se scaldă clădirile de eleganţă îngrijită.
Suntem, în adevăr, în Moldova, în ţara cheltuielilor fără socoteală. Vechiului obiceiu a/ luxului
ales, iubirii pentru plăceri scumpe, poeziei unei vieţi uşoare "Z7•
Iată, încă de Ia începutul descrierii sale, istoricul se raportează Ia Galaţi facând
referire Ia celălalt oraş de pe malul Dunării. Şi dacă ar fi să contabilizăm punctele tari şi
punctele slabe ale fiecăruia, după spusele lui Iorga, Galaţiul avea la acea vreme, un prim
avantaj. Astfel, deşi ambele aveau "un pavagiu " la fel de bun, în oraşul moldovean, cei care se
ocupau cu paza aveau o cu totul altă atitudine, decât cei de Ia Brăila. Observăm în acelaşi
timp, atenţia lui Iorga pentru detalii, în descrierile sale.
Cele două oraşe, aşa cum am mai spus, aveau şi elemente care făceau diferenţa. Şi
dacă Brăila se putea mândri cu piaţa din centrul său, unică în România, Galaţiul avea strada
Domnească şi Palatul Episcopal.
" Fără îndoială că strada Domnească, acea lungă alee de grădini şi vile care duce de la
gară până în centru şi care cuprinde în ea şi măruntul palat episcopul al Dunării de jos,
înconjurat de parcul şi grădina sa, că această stradă de căpetenie, prin lungimea ca şi prin
egalitatea luxului ei de bun gust, perechea în niciun alt oraş din ţară. Oraşului, care are un
palat epicopal fără pereche, îi lipsesc bisericile mari. Vezi numai clădiri noi sau cu totul
reînnoite, fără niciun stif"ZB.
Dincolo de toate, din ceea ce scrie Iorga, reiese că viaţa din port de Ia început de secol
XX, era mult mai animată la Brăila. Mai mult, istoricul afirma că portului Galaţi îi lipseşte
vitalitatea şi, mai grav decât atât, că " şi-a pierdut trecutul " .
"Spre port, te cobori prin strade urâte. Colo jos, Dunărea e largă... Dar nu e aici ca în
Brăila, cu tot numărul acela de oaspeţi plutitori din depărtata străinătate, orânduială în
clădiri, vălmăşag în căruţaşi, mişcare în zecile de magazii cu adâncimile întunecoase şi acel
răsunet de ciocane, acel bocănit laborios de fiare, care formează ca răsuflarea neîncetată a
zilelor de muncă, de schimb roditor în marele port muntean. Aici căruţele se coboară deosebit
din multele strade tăiate fără socoteală; în aceste strade se văd ruine, case părăsite, colţuri de
buruiană murdară, bălţi cu apă c/ocită. În această întindere, nu e nici vioiciune, nici veselie şi
bătrânul oraş, care şi-a pierdut trecutul, nu are încredere în viitor"Z9.
Dar, comparaţiile lui Iorga privind Brăila şi Galaţiul nu se opresc aici. Astfel, el scrie
despre comerţul exterior al Principatelor Române din prima parte a secolului al XIX-lea,
făcând bineînţeles, referire la rivalitatea dintre cele două porturi de la Dunăre. Astfel,
istoricul susţine că la 1833, exportul prin portul Galaţi era de 2.802.000 franci, în timp ce
prin Brăila se exporta în valoare de 8.000.000 de franci. Ca număr de vase, în primul dintre
porturile menţionate, intrau 236 de vase, iar în cel de- al doilea, 384. Şi mai mult decât atât,
Brăila ajunsese, foarte repede chiar, să atragă negustorii oraşului cu care concuraJo. Dar, cu
toate acestea, Galaţiul a fost cel care a atras reprezentanţele străine în ţară. La 1843, aici se
27 Idem, Drumuri şi oraşe din România. .., pp. 1 9 1 - 192.
z s Ibidem, pp. 193- 195.
zo Ibidem, p. 1 9 7.
30 ldem, lstoria Comerţului Românesc. Epoca mai nouă, TTR, Bucureşti, 1925, pp. 148 şi 150.
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Tramvaie electrice hmecă scăpărând pe şine. Apoi linia de palate se mântuie într-o piaţă, care
e miewl Brăilei.
Nici-un oraş din România n-are o astfel de piaţă, şi ea-şi află cu greu păreche chiar în
centrele mai mici ale Apusului. În mijloc e un parc desăvârşit întreţinut, care se desface la acest
ceas de noapte, subt cerul mânios, În lumina felinare/ar ce clipesc slab, ca o masă întunecată.
Drumuri o străbat În toate sensurile, şi o înconjură strade neobişnuit de largi, alcătuind un
dreptunghi. Clădiri înalte, unele deosebit de monumentale, ca Teatrul Ralli, Otelul Francez,
formează zidurile care domină, pe când strade lungi îşi Înfundă, în sus, în jos, în stânga, liniile
de lumini; cafenelele, cofetării/e, tutungeriile, prăvăliile de stofe, de brânzeturi, de haine, de
pălării, librăriile au încă vitrinele lor luminate: cumpărătorii şi clienţii sunt români, greci,
italieni ba chiar olandezi din Rotterdam, care cer în franţuzeşte şi englezeşte cărţi poştale cu
vederi din Brăila şi lipesc pe ele, cu deosebită plăcere, mărci poştale cu chipul Regelui Carorzs.
Î n realitate, Iorga nu face decât să confirme ceea ce spun arhivele despre Brăila
antebelică, şi anume, un oraş bogat, " perlă a Dunării ", unde italienii, grecii, dar nu numai,
veneau să muncească. După ce a revenit la ţară, în anul 1829, Brăila şi-a trăit un nou început.
Deşi s-a aflat mai mult de trei secole sub dominaţie otomană, oraşul şi-a refuzat destinul,
dacă am putea spune aşa, şi a împrumutat de la marile capitale europene, elementele ce i-au
asigurat modernizarea şi în cele din urmă, faima. Arhivele sunt pline de tot felul de statistici,
în care sunt trecute numărul vaselor intrate sau ieşite din port, precum şi cantitatea
grânelor ce plecau pe vasele încărcate la malul Dunării, cu destinaţia ţărilor din Occident.
Aparent, aceste statistici sunt reci şi obositoare. Î nsă, dacă le studiem cu atenţie, ele
confirmă faptul că "înflorirea " Brăilei nu este o simplă poveste. Şi prosperitatea venea,
bineînţeles, pe Dunăre.
" Brăila a ajuns debuşeul de căpetenie al negoţului muntean cu străinătatea. În timpul
cel mai bun al anului, portul e plin de corăbii turceşti, greceşti, austriece, sârbeşti, francese,
englese şi ruseşti, care vin să încarce tot felul de produse muntene pe care le transportă la
Constantinopol, Genova, Marsilia şi alte porturi din Mediterana; câteva încărcături s-au
expediat chiar de-a dreptul În Anglia'7.6• Este ceea ce nota Iorga despre comerţul exterior ce
se făcea prin portul Brăila, în timpului regimului de porto- franco.
Istoricul a observat foarte bine specificul Brăilei, ca port destinat comerţului cu
cereale şi în lucrarea Istoria comerţului românesc, scria că acest port depindea în mare
măsură de recolta grânelor.
Aşa cum am spus şi la începutul demersului meu ştiinţific, despre Nicolae Iorga şi
oraşul Galaţi, s-a scris foarte puţin. Î n aparenţă, şi legăturile istoricului cu acest oraş, au fost
mai puţine, în comparaţie cu Brăila. Spun în aparenţă, deoarece, în realitate, Iorga a avut
cam aceleaşi contacte cu oamenii şi locurile de mai la nord de Brăila. Şi anume, a scris
despre istoria Galaţiului, a venit şi a ţinut conferinţe, a vizitat şi apoi a descris ceea ce a
văzut, în cărţile sale şi a candidat pentru Senat pe listele acestui oraş, în 1911, mai devreme
chiar, decât la Brăila. Ceea ce este interesant, este faptul că istoricul a tins în numeroare
rânduri, să facă o comparaţie între cele două oraşe rivale, recunoscându- le însă, de fiecare
dată, meritele, dar şi lipsurile fiecăruia.
În fond, comparaţia este inevitabilă. Apropiate ca şi distanţă, între cele două oraşe
sunt mult prea multe asemănări, astfel încât, a nu le trata prin comparaţie, este aproape
imposibil. Amândouă au acelaşi specific. Sunt porturi importante la Dunăre, unul al
Munteniei, celălalt al Moldovei, ambele "au crescut" în aceeaşi perioadă (începând cu 1836)
şi au fost într-o permanentă stare de concurenţă.
Dar, iată cum vedea Galaţii, la începutul secolului al XX- lea Nicolae Iorga.
"Avem Galaţii care se recomandă Întâiu prin larga lor gară, desăvârşit luminată. Birjele
zs

Nicolae I orga,

Drumuri şi oraşe din Romdnia, ediţia a II- a, ELPS, Bucureşti, 1903, pp. 184- 185.
romdnilor, voi. XI, Bucureşti, E M I, 1905, p. 6.
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amestecată, ci de o lume cu caracter unitar, având toată vlaga unei populaţii care îndeplineşte
un rost economic secular, şi-/ îndeplineşte cu spor şi cu câştig''22 • Probabil că Iorga avea
dreptate când afirma cele de mai sus, dacă stăm să ne gândim că imediat după jumătatea
secolului al XIX-lea, Brăila a devenit cel mai important port al ţării.
Istoricul merge însă mai departe, adesea poate prea idealist, şi susţine într-un scurt
articol publicat în Analele Brăilei, despre o rasă a brăilenilor, rasă care a luat naştere în
timpul ocupaţiei otomane, când numai " români de o vitejie şi de o răbdare deosebită au
rezistat" şi care nu poate să dispară chiar dacă se amestecă cu numărul mare de imigranţi.
De acest " neam mândru de oameni ai Brăilei are nevoie România Mare", după cum afirma
Iorga, iar tineretul are o datorie de împlinit, o datorie care nu poate fi confundată cu a altora.
Şi oraşul întemeiat în 1829 trebuie "să folosească românilor, pentru români''23.
Oraşul Brăila a fost unul dintre cele mai frecventate de către Nicolae Iorga. El însuşi
afirma că " de Brăila mă leagă o datorie deosebită ". Astfel, până la intrarea României în
primul război mondial, alături de Antantă, în 1916, istoricul a venit în oraşul de pe malul
Dunării de 11 ori. Prima dată a ajuns în calitate de simplu vizitator, în 1903. Apoi, a revenit
în mai multe rânduri pentru a ţine conferinţe. Pentru prima dintre acestea, ţinută în anul
1909, istoricul şi-a îndreptat atenţia asupra Dunării româneşti. Î n acelaşi an, Iorga a revenit
şi a vorbit brăilenilor despre " Răscoala din 1907 şi drepturile tăranilor asupra pământului şi
rolului ce i se cuvine în politica statului român ", iar în 1910, ţine două conferinţe. Una dintre
ele a avut drept subiect două personalităţi importante ale secolului al XIX-lea, şi anume, pe
Alexandru Ioan Cuza şi Mihail Kogălniceanu, iar cealaltă a avut ca temă " Naţiunea şi clasa "24.
După război, Iorga a revenit la Brăila. A ţinut din nou conferinţe, a publicat în Anale şi a
organizat Congresul Ligii Culturale din 1930 la malul Dunării. Î nsă, după 1934, istoricul nu a
mai reuşit să ajungă în Brăila.
Trebuie neaparat spus că Iorga a candidat de mai multe ori pentru Senat, pe listele
oraşului Brăila. Chemarea este ziarul Partidului Naţionalist-Democrat, ziar înfiinţat de către
Iorga, la Brăila. Î n articolul Candidaţii noştrii, apărut în 1914, în cotidianul mai sus
menţionat, este făcută una dintre cele mai bune caracterizări ale istoricului. " Unul dintre ei
[candidaţi] este Nicolae larga, marele cărturar al neamului românesc al cărui nume e cinstit şi
respectat de toată străinătatea. Trezitor de conştiinţă de neam în straturile cele mai de jos ale
poporului... ".
Dar, dincolo de toate, Nicolae Iorga ne oferă una dintre cele mai frumoase descrieri a
Brăilei de la început de secol XX şi ne introduce astfel, în lumea de poveste, despre care
vorbeam la început: "0 gară spaţioasă, bucşită de lume bine îmbrăcată, care se mişcă în toate
părţile, în duduitu/ nerăbdător al trenurilor de marfă ce aşteaptă. O alee de bulevard se
deschide în noapte, luminată slab, subt apăsarea unor balauri de nouri negri, de câteva
felinare de petrol, care nu prea se potrivesc cu frumosul pavagiu, unic în România, pe care
lunecă liniştit roatele birjei mânată de un urât birjar cu şapca pe ceafă.
Ai crede că la capătul acestei dumbrăvi îngrijite, prin frunzişul rărit de toamnă al
căreia se văd înalte case cu faţada străbătută de lumini, se deschid stradele largi, cu case
înalte, egale în bogăţie, pe care le cunoşteam dinainte, prin faimă, ale Brăilei comerciale. Şi
aici însă satul, vechiul sat murdar de subt puternica cetate a turcilor, pe terenul scurmat de
ghiulele şi stropit de sânge pe care se ridică acest port de căpetenie al Dunării româneşti, satul acesta-şi reclamă drepturile antice. Vezi mici căsu,te, cârciume dese, dar nu şi frumoase,
maidane, multe maidane, care sunt, ce e drept, îngrădite. Mă prinde de la o vreme teama că
aceasta ar putea să fie toată Brăila, căsuţe şi cârciume pentru petrecerea zgomotoasă a
corăbierilor de toate neamurile, iar, undeva lângă port, câteva case, vaste şi scumpe, ale
administraţiei. Însă iată că zidurile se îndesesc, se înalţă de amândouă părţile stradelor largi.
zz Ibidem, p. 24.
23 ldem, " Caracteristici ale brăilenilor",
24 Ionel Cândea, Studiu

în Analele Brăilei, an III, nr. 2/ 1 9 3 1, p. 67.
introductiv, în N. Iorga, Din trecutul istoric . , p. XV.
. .
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caute legături între Braşov şi Brăila. Istoricul vorbeşte într-o lucrare a sa, despre faptul că
Brăila era pe vremea aceea, un port autonom şi independent. " Când Ludovic cel Mare dă
privilegiul său braşovenilor cari merg la Brăila, care s-ar părea un port autonom, ca şi Cetatea
Albă, el nu pomeneşte în cale niciun stăpân "1S .
Iorga punea în seama acestei legături comeciale, întemeierea Ţării Româneşti. " Una
din cauzele pentru care s-a întemeiat Principatul Ţării Româneşti este şi legătura veche între
Braşov şi Brăila ", după cum declara el, în timpul unei conferinţe ţinute în acest oraş. De altfel,
drumul dintre Braşov şi Brăila a devenit mai târziu, după întemeierea Ţărilor Române, cel
mai important drum comercial ce făcea legătura între aceste formaţiuni statale.
Dar, ideea principală a conferinţei despre trecutul oraşului dunărean, ţinută de
profesorul Iorga în 1922, este cea conform căreia "nu Brăila este fiica principatului Ţării
Româneşti, ci ea este maica acestui Principat", deoarece, prin existenţa ei, Brăila a făcut
"necesară întemeierea şi menţinerea pricipatului, fiindcă, acolo unde este comerţ se face şi
drum''�6• Şi unde este drum, se face si ţară! Mai mult decât atât, istoricul explica şi această
existenţă a Brăilei, datorată, evident, Dunării. " Populaţia carpatică a reprezentat întotdeauna
continuitatea şi preponderenta unuia şi aceluiaşi element, care revenea regulat la fluviu,
îndată ce liniştea se restabilea, fie şi numai aproximativ, în lungul acestuia''�7.
Portul a fost încă de Ia începuturile sale, locul în care erau încărcate grânele Ţării
Româneşti. Iar la sfârşitul secolului al XIX-lea Brăila ajunsese să fie atât de importantă, încât
aici îşi avea sediul Bursa cerealelor. Cu alte cuvinte, toate preţurile grânelor de pe piaţa
europeană, erau stabilite în România, în portul de la malul Dunării. Nicolae Iorga, în studiul
său asupra istoriei oraşului, lămurea lucrurile şi în privinţa incendierilor lui Ştefan cel Mare.
După cum ştim, voievodul moldovean a dat foc, în mai multe rânduri, oraşului de la graniţa
de sud a Principatului său. " Brăila era pentru Ştefan cel Mare un element de concurenţă ",
după cum afirma Iorga. Iar pe domnul de pe tronul Moldovei "îl supăra nu frumuseţea sau
pletele lui Radu cel Frumos, ci negoţul Brăilei''�B.
Epoca de glorie medievală a acestui oraş se încheie însă, destul de rapid, în urma
cuceririi acestuia de către turci şi transformarea sa în raia. Iorga dă, în acest studiu, ca an de
cucerire a Brăilei, 1550. Această dată este totuşi incertă şi este deseori contestată de către
istorici şi specialişti. Ionel Cândea, de exemplu, spune că Brăila a fost cucerită şi
transformată în raia, în jurul anului 154019. Cert este că de la jumătatea secolului al XVI- lea,
"oraşul, în calitatea sa de port, de centru economic, de localitate în care se adună vlaga unei
ţări ca să găsească desfacere de preţ bun, nu mai exista, şi Brăila a dispărut cu desăvâşire din
rândul porturilor care însemnau ceva în marele schimb internaţional, până la 1829"20•
Î n toată această perioadă, Imperiul Otoman a tratat diferit Brăila în comparaţie cu
alte raiale. Să fi fost aşezarea de la malul Dunării atât de specială? Nu! Doar că poziţia sa
geostrategică i-a fost favorabilă, în comparaţie cu Hotinul, de exemplu. Astfel, Brăila a
devenit " un zăvor tras în calea încercărilor noastre către independenţă, decât un mijloc de
apărare faţă de străinătate''21, dupa cum susţinea Nicolae Iorga. Aşadar, turcii nu au
schimbat în aceşti ani caracterul economic al oraşului, iar oamenii locului au continuat să se
ocupe cu ce ştiau ei mai bine să facă, şi anume cu pescuitul şi cu comerţul. Brăila a fost sub
ocupaţie otomană până la 1829, când în urma Tratatului de la Adrianopol, a revenit Ia ţară.
" Când la 1829, cetatea Brăilei a fost desfiinţată şi teritoriul dat pe seama domnului muntean,
n-am căpătat locul pustiu, ci un judeţ plin de lume, şi anume nu de cine ştie ce lume sărăcită şi
1s

Istoria Comerţului românesc. Epoca veche, Bucureşti, 1937, p. 39.
Din trecutul.... pp. 1 5- 16.
1 7 Idem, Istoria comerţului. .. ., p. 39.
1 s Idem, Din trecutul... p. 19.
1 9 Ionel Cândea, Brăila. Origini şi evoluţie până la jumătatea secolului al XVl-lea, El, Brăila, 1995, p.
2 o Ni colae Iorga, Din trecutul. . , p. 22.
21 Ibidem, p, 23.
16

Idem,
Idem,
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judeţului şi că din cele 148 iazuri cu suprafeţe de peste 3600 ha şi un volum de apă de peste 5 5 mii. ml
din Câmpia Moldovei, cele mai multe sunt cantonate în zona afluenţilor Başeului, Jijiei, Sitnei,
Miletinului (Dracşani 500 ha, Hăneşti 200 ha, Negreni 172 ha, Tătărăşeni 122 ha, Cal Alb 1 1 8 ha,
Stăuceni 100 ha). Toate aceste iazuri sunt importante bazine piscicole, având şi rol de rezervor de apă
pentru irigarea culturilor, asigurând şi protecţia localităţilor rurale din zonă prin preluarea undelor de
viitură. În această monografie, informaţiile se referă la cele patru sisteme de irigare "tip conductă
îngropată" din judeţ (ele nu mai funcţionează azi decât parţial): Movileni - Havârna, Havârna Tătărăşeni, Săveni - Sârbu, Joldeşti - Tudora.
În anul 1981 inginerul N. Chera face un studiu asupra irigării prin brazde. În ultima parte a
lucrării autorul face câteva consideraţii cu privire la zonele agricole ale ţării, unde se poate aplica
"irigarea prin brazde ". Despre zonele agricole ale Moldovei, N. Chera spune că această metodă poate fi
folosită şi pe unele terenuri din Moldova (mai ales cele cu declivitate mică), folosindu-se apele râurilor
Siret şi Prut şi ale afluenţilor acestora. Studii asupra retehnologizării şi amenajării sistemelor de
irigaţii conform cerinţelor moderne impuse de un management bazat pe rigorile impuse de economia
de piaţă (creşterea randamentului şi informatizarea activităţilor), au fost făcute de D. Burlan în
perioada anilor 1990 - 1996, pentru râul Prut. Autorul, pe baza studiilor făcute în staţii de alimentare
reprezentative (Tabăra - Trifeşti - Sculeni şi Albiţa - Fălciu), stabileşte direcţiile prioritare în
creşterea eficienţei unor parametri tehnica-economici responsabili de funcţionarea şi exploatarea
corectă a surselor de apă. În ultima parte a lucrării D. Burlan prezintă şi alte direcţii de folosire a
apelor râului Prut, bineînţeles în cazul unui management corespunzător.
Dacă avem în vedere că în ultima perioadă, în condiţiile unei economii româneşti cu o industrie
aproape inexistentă, agricultura capătă importanţă din ce în ce mai mare şi că există cantităţi de
precipitaţii destul de reduse, devine evident faptul că irigaţiile constituie o resursă strategică pentru
agricultura Moldovei. În acest sens, D. Bucur, în teza sa de doctorat Măsuri agrotehnice pentru reduce
rea eroziunii solului pe teritoriile iriga te în depresiunea jijia - Bahlui (1989), prezintă pe lângă aspectele
legate de irigarea terenurilor în pantă, şi principalele captări de apă (cu scop agricol). Referiri la ali
mentarea cu apă din Câmpia Jijiei, regăsim şi în teza de doctorat Contribuţii la protecţia biologică a
solului din zona jijiei de sus, realizată de 1. Chiorăscu în anul 1988. Autorul foloseşte clasificarea Rusescu
pentru stabilirea gradului de potabilitate a apelor freatice din zona studiată şi le încadrează în catego
riile C, D şi E de potabilitate.
Studii asupra problemelor de gospodărire în amenajările de alimentare cu apă, şi asupra pier
derilor de apă din sistemul de irigaţii, modul de înlăturare a acestor pierderi în jumătatea nordică a
Moldovei sunt realizate de Ana Carp, în perioada 1996-1999. Concluziile acestor studii sunt incluse în
lucrarea Contribuţii la studiul gospodăririi apelor în irigarea culturilor de câmp în baza relaţiilor sol apă - plantă - climă -fază de vegetaţie. Sunt prezentate în această lucrare cele mai eficiente metode de
cercetare, a căror finalitate este reducerea cantităţii de apă folosită pentru irigarea plantelor şi toto
dată creşterea randamentului agricol.
Alimentărj cu apă potabilă

Desigur, cea mai importantă folosinţă a apei o reprezintă folosirea în scopuri potabile. Pe teri
toriul Moldovei au fost descoperite numeroase lucrări ingenioase de alimentare cu apă. Astfel, în cetăţile
Suceava, Cotnari, Hârlău, Neamţ se află captări din izvoare, conducte din tuburi de ceramică şi bazine
cu pereţi din zidărie sau din lemn, constituind instalaţii pentru limpezi rea şi înmagazinarea apei. Până
acum 100 ani, alimentarea cu apă a oraşelor din Moldova nu se deosebea mult de cea a satelor. Apa se
lua din puţurile săpate în stratul freatic, din izvoarele învecinate sau din râul cel mai apropiat. În unele
oraşe, apa era transportată cu sacale de la izvoare sau de la râuri şi vândută populaţiei pe străzi.
Documentele atestă încercări de alimentare cu apă în oraşele Iaşi - 1675 şi Focşani - 1690. Aceste
instalaţii erau formate dintr-o reţea de conducte care aducea apa captată de la surse spre un număr
limitat de cişmele din oraş.
În prima jumătate a secolului al XIX-lea se fac unele progrese în lucrările de alimentare cu apă.
Se realizează primele instalaţii de alimentare cu apă în casele unor boieri şi la spitale (laşi, 1822) şi se
face trecerea de la conducte din tuburi ceramice la cele din tuburi metalice (laşi, 1843). Secolul al XX
lea se remarcă prin realizarea a numeroase studii cu privire la alimentara cu apă a oraşelor din
Moldova. În anul 1905 inginerul Lindey proiectează alimentarea cu apă a oraşului Iaşi din sursa
Timişeşti, situată la 104 km distanţă de oraş. Acest proiect reprezintă o lucrare deosebită pentru acea
vreme, deoarece conţine numeroase detalii tehnice care au fost folosite mai târziu.
În anul 1923, B. Nicolae în Târgul laşilor relatează diferite evenimente legate de aprovizionarea
cu apă a oraşului laşi. Astfel în anul 1650 în timpul domniei lui V. Lupu se construieşte la Iaşi o aduc-
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�iune de apă printr-un podeţ apeduct din piatră. Mai târziu în 1 792 alimentarea cu apă a oraşului Iaşi
se îmbunătăţeşte, prin construcţia de la Şapte Oameni şi Ciric. O altă îmbunătăţire a reţelei de alimen
tare cu apă a Iaşului survine în anul 1850, când pentru aducţiunea apei la Iaşi se folosesc pentru prima
dată ţevi metalice. Un an mai târziu, M. Bârlad realizează lucrarea Galaţi cu 35 vederi, hartă şi planul
oraşului. Această lucrare se remarcă prin modul de întocmire al schiţei şi planului oraşului. Acesta din
urmă conţine informaţii cu privire la drumurile înzestrate cu .,cana/uri de evacuare a apelor", precum
şi informaţii referitoare la zonele oraşului ce erau racordate la reţeaua de alimentare cu apă înfiinţată,
în anul 1909. În anul 1933 Gr. Grigorovici face o analiză comparativă ce are în vedere evoluţia social
culturală şi economică a oraşului Bacău, de la "prima atestare documentară până în prezent". Autorul
consideră că "datorită creşterii numărului de locuitori, consumul de apă a crescut foarte mult", de altfel
mai prezintă şi situa�ia surselor de apă, spunând despre acestea că "nu sunt suficiente ".
Monitorizarea calităţii apei în România a fost iniţiată în 1954, dar a început în mod sistematic
la mijlocul anilor 70, când au fost elaborate primele baze metodologice specifice acestui domeniu. Au
fost definite două elemente fundamentale:
- structura spaţială şi temporală, care se referă la reţeaua de sectoare de control şi staţii unde
se fac prelevări de probe, la periodicitatea şi caracteristicele indicatorilor de calitate ce se analizează;
- aspecte logistice, metode, metodologii, proceduri, programe.
Din lucrarea Alimentarea cu apă (1972) a lui P. Trofin aflăm că primele încercări de realizare a
unor sisteme centralizate de alimentare cu apă în unele localită�i din ţara noastră se situează cu circa
300 de ani în urmă. Sunt citate în acest sens încercările făcute în Iaşi (1 657) şi Focşani (1 690). De
asemenea, sunt detaliate de autor lucrările de alimentare cu apă a oraşelor Botoşani şi Piatra Neamţ.
În anul 1972 apare volumul III Resurse de apă al lucrării Atlasu/ cadastrului apelor din R.S. România.
Această sinteză elaborată sub formă de tabele, hărţi şi text, pentru valorificarea mai deplină a datelor
cuprinse în fişele cadastrale, în studiile pe bazine hidrografice, în vederea folosirii raţionale şi
complexe a apelor ţării, a fost începută în anul 1964, când apare primul volum Reţeaua hidrografică şi
continuă cu volumul Il Stăpânirea,Jolosirea şi protecţia apelor, 1972.
Din lucrarea lui D.l. Oancea (1973), Gruparea urbană Galaţi-Brăila. Studiu de geografie regio
nală, reies numeroase informa�ii cu privire la debitele vehiculate de Dunăre, Siret şi Prut şi informaţii
despre modul de valorificare al acestora. ,.În dreptul Galaţiu/ui, Dunărea transportă un debit anual de
apă de cea. 200 miliarde metri cubi de apă, Siretul 7 miliarde metri cubi de apă iar Prutul 2 miliarde
metri cubi de apă. Debitul lor mare şi permanent de apă poate asigura necesarul dezvoltării culturilor
iriga te din luncile Siretului şi Prutului precum şi consumul de care au nevoie marile unităţi industriale".

În urma studiilor hidrogeologice făcute de P. Constantinescu, M. Popescu şi D. Neagu (1973), în
jurul municipiului Suceava în scopul găsirii unor surse de apă pentru alimentarea cu apă, s-au
descoperit "rezerve de apă cu potabilitate normală': care ar putea contribui la "întărirea rezervei de apă
a municipiului ". Autorii fac şi referiri Ia marii consumatori din municipiu. Informaţii cu privire la
folosirea orizonturilor acvifere de mare adâncime pentru alimentarea cu apă a Iocalităţilor există în
lucrarea lui Gh. Mironescu, O nouă orientare spre exploatarea orizonturi/ar acvifere de mare adâncime
din sudul Podişului Moldovei (1973). "O valoroasă realizare o constituie magistrala de alimentare cu apă
de adâncime, captată la Vadu Roşea ljudeţu/ Vrancea), sursă prin care printr-o conductă de 60 km
Ga/aţiu/ primeşte 930 ljs apă de adâncime". Acest tip de informaţii le-am extras din volumul Trei
decenii de mari realizări. Documentar. judeţul Galaţi, realizat de C. Stoica, 1 . Dragomir şi M. Brudiu în
anul 1974. În Alimentări cu apă (1981, 1 . Pîslăraşu, N. Rotaru, M. Teodorescu) se prezintă în primul

capitol situa�ia alimentărilor cu apă în diferite oraşe din ţară. Între acestea se află şi Iaşi, Bacău şi
Gala�i. În lucrarea Apele subterane din România (1983) M. R. Pascu face o analiză a ansamblului
factorilor naturali care se implică în formarea şi dinamica apelor subterane.
În Lungul drum al apei pentru laşi, autorii N. Peiu şi D. Simionescu (1995) realizează istoria
completă a alimentării cu apă a oraşului laşi, începând din vremea lui Vasile Lupu şi până în zilele
noastre. Împreună cu autorii, care se recunosc .,purtaţi de visare şi poezie în căutarea răcoritoare/ar
ctitorii ale apelor" (pag.12), putem spune că suntem în faţa unei istorii romanţate a drumului apei
către Iaşi, punctată din când în când de realismul crud al unor evenimente istorice şi fenomene
naturale precise şi dure. Contribuţii importante asupra folosinţelor apelor le regăsim şi în multe
lucrări generale hidrologice şi hidrotehnice, la nivelul întregii ţări: 1. Ujvari (1956, 1958, 1959, 1960,
1972, 1980),V. Anghel (1958), C. Diaconu şi P. Şerban (1994), S. Dumitrescu (1958), precum şi din
Anuarul Hidrologic (1920-1972), Râuriie României - Monografie hidrologică (197 1), A t/asu/ Cadastrului
Apelor din România (1992) etc.
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Concluzii

În urma cercetării şi analizării numeroaselor lucrări care abordează problematica apelor pe
teritoriul Moldovei, se poate constata că Moldova s-a bucurat de-a lungul timpului de atenţia unui
număr destul de mare de cercetători. Având în vedere cercetările asupra folosinţelor şi calităţii apelor,
putem constata că, începând cu sfârşitul sec. al XVl ll-lea, o serie întreagă de oameni de ştiinţă au făcut
diverse studii asupra apelor de suprafaţă şi freatice de pe teritoriul Moldovei. Aceste studii erau făcute
cu mijloace empirice, rezultatele obţinute fiind destul de aproximative. Ca şi în istoria altor ştiinţe,
secolul al XIX-lea reprezintă un salt calitativ pentru studiile şi cercetările asupra folosinţelor apelor de
pe teritoriul Moldovei. Datorită numeroaselor utilităţi, problematica apei a fost abordată în numeroase
studii şi cercetări în care s-au implicat oameni de ştiinţă din diverse domenii de activitate (geologi,
biologi, geografi, constructori etc.).
În sec. al XX-lea, prin identificarea unor noi utilităţi, precum şi a unor noi mijloace de
valorificare a potenţialului hidric s-au dezvoltat în România noi ştiinţe (hidrotehnica, hidroenergetica
ş.a.), desigur cu structurile educaţionale necesare formării de specialişti. În cadrul acestor instituţii
nou înfiinţate s-au elaborat numeroase proiecte şi studii cu privire la folosinţele apelor. Începând cu
deceniul al Vll l-lea al sec. XX, cercetările şi studiile ce au în vedere problematica apelor se orientează
spre reducerea poluării, ameliorarea calităţii precum şi creşterea randamentului folosinţelor. Aceste
noi direcţii se menţin şi în perioada contemporană, reprezentând probabil o preocupare a oamenilor
de ştiinţă şi în viitor.
HISTORICAL RESEARCHES
ABOUT THE UTILIZE OF WATERS FROM MOLDAVIA
(Summary)

The author analyses the stage of the historical researches about the utilize of waters from
Moldavia, between XVth - XXth centuries, in the domains: the utilization of hidro-energy power of
water; the water transport; the use of waters in irrigations; the feedings with drinking waters of the
settlements; the final conclusions.

http://www.cimec.ro / http://www.muzeubt.ro

AMS, XI, ZOlZ, SECŢIUNEA a IV-a: ISTORIE CONTEMPORANĂ

342

Ana FLORESCU

MIT EMINESCU ŞI PEISAJ IPOTEŞTEAN ÎN PATRIMONIUL ARTISTIC
AL MUZEULUI JUDEŢEAN BOTOŞANI
Muzeul Judeţean Botoşani reprezintă o veritabilă instituţie de cultură care, de-a
lungul timpului, de la inaugurarea sa, în 23 decembrie 1955, ca muzeu regional şi ulterior, în
3 decembrie 1977, sub titulatura de Muzeul Judeţean de Istorie - şi până în prezent şi-a
îmbogăţit numeric, dar mai ales valoric, patrimoniuJl. Prima pinacotecă a Botoşanilor a fost
deschisă în 1960 într-o clădire situată în Calea Naţională nr. 162 prin strădania Henei
Turuşancu - profesor de limba şi literatura română la Liceul "Mihai Eminescu" şi a
pictorului Eugen Ispirz. În acest context, Secţia de artă deţine o colecţia de artă plastică de
peste 2500 de lucrări de pictură, grafică, sculptură, 13 lucrări realizate în diverse tehnici,
lucrări cu valoare documentară - respective albume de artă şi diplome, cărora li se alătură
300 de lucrări semnate de artistul plastic botoşănean Petre Achiţenie.
În cadrul tematicii abordate de-a lungul vremii de artiştii ale căror lucrări se regăsesc
în patrimoniul artistic botoşănean, un loc aparte îl ocupă tematica de inspiraţie eminesciană.
Nici nu se putea altfel, ţinând cont de puternica amprentă lăsată de viaţa şi opera "omului
deplin al culturii române" - cum a fost denumit Mihai Eminescu atât de istoricul botoşănean
N. Iorga, cât şi, mai târziu, de către filosoful şi omul de cultură Constantin Noica - în spaţiul
atât în cultural local, cât şi în cel naţional, european şi nu, în ultimul rând, universal.
Astfel, în colecţia de artă, în categoria grafică, sunt cuprinse un număr de 105 afişe
omagiale Eminescu, nesemnate, executate într-o varietate de tehnici, respectiv: tempera,
tempera şi grafit, tempera şi colaj, tempera şi tuş, tempera şi creion, tempera şi carioca,
tempera cu tuş şi acuarelă; cerneală; fotomontaj, fotomontaj cu tuş şi grafit, fotomontaj cu
tempera; colaj, colaj cu grafit, colaj cu guaşe şi grafit, colaj şi cărbune; tuş, tuş şi creion, tuş şi
grafit; creion, creion cu tuş şi grafit; grafit; guaşe, guaşe şi creion, guaşe şi tuş; acuarelă şi
colaj, acuarelă cu tuş şi grafit. Dimensiunile acestor afişe sunt cuprinse între minim 48 cm.
lăţime şi 70 cm. înălţime (lungime).

MEmill ii MIHAI EMINES
Afiş Mihai Eminescu

colaj, 68 x 48cm, nr. inv. 535G

Afiş Mihai Eminescu

creion, 66 x 50 cm, nr. inv. 525G

t Median Gheorghe, .50 de ani de la înfiinţarea Muzeului de Istorie Boto�ani", în AMS, IV, 2005, Botoşani, pp. 313-317.
2 ldem.
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Afiş Mihai Eminescu
tempera, 69 x 50 cm, nr. inv. 593G

Tot în această categorie - grafică - sunt incluse cele 46 de ilustraţii, realizate în tuş, la
opera eminesciană, în anul 1964, de către artistul plastic Ligia MACOVEI. Începând din 1950,
când realizează pentru Expoziţia anuală de stat trei guaşe la Călin - file din poveste, până în
1985, când, Ia laşi, dedica o întreagă expoziţie reprezentării viziunii poetice eminesciene,
Ligia MACOVEI s-a aplecat constant asupra universului poetic al lui Mihai Eminescu.

Povestea codrului,

34 x 26

cm,

nr. inv. 143G

Frumoasei,

41,Sx32

cm,
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nr. inv. 160G

Spaţiul eminescian al lpoteştilor şi casa copilăriei poetului Mihai Eminescu au
constituit subiect de inspiraţie pentru creatori de grafică, pe care îi vom enumera în
continuare. Astfel, Tania BAILLAYRE (12.12.1916, Sankt-Petersburg-01.01.1991, Bucureşti)
realizează lucrarea Casa Eminovici din lpoteşti - nr. inv. 353G, tehnică mixtă, 30 x 22 cm, iar
Agneta COVRIG (membră a UAP laşi) foloseşte linogravura pentru lucrarea lpoteşti - nr. inv.
341G, 65 x 50 cm, asemeni lui Dumitru VERDEŞ (n.15.02.1936, pictor şi grafician) , care
realizează un portret Eminescu - nr. inv. 687, 55 x 73 cm.
Cornelia D. DĂNEŢ (n. 02.06.1929) foloseşte tehnica gravurii în metal pentru a realiza
lucrarea Lacul (portret compoziţional Mihai Eminescu) cu nr. inv. 505G şi dimensiunea de 44
x 56 cm.
Acuarela este reprezentată de:
• D. HLIHOR, cu lucrările: Muzeul Eminescu, nr. inv. 58G şi Casă de la lpoteşti - nr. inv.
61G, 30 x 45 cm;
• Gheorghe ILIESCU, (1906-1988, pictor şi grafician) prezent, de asemenea, cu două
acuarele: Casă lpoteşti - nr. inv. 394G, acuarelă şi tuş, 31 x 47 cm şi Casa Eminescu - nr. inv.
429G, 47,5 x 61 cm;
• Silvia JELESCU GROSU (24.02.1932-22.02.1994) - Case la lpoteşti - nr. inv. 502G, 47 x 58 cm;
• Ion MURARIU (1 2.09.1 922-22.03.2012), autor a trei lucrări: Lacul codrilor albastru
- nr. inv. 81G, 40 x 35,5 cm, Porni Luceafărul - nr. inv. 82G, 54 x 40 cm şi Iar eu fac ce fac
demult - nr. inv. 84G, 40 x 54 cm;
• Constantin RADINSCHI - Dealul Haraminului - nr. inv. 289G, 50 x 69 cm.
În patrimoniul artistic botoşănean sunt cuprinse şi un număr de 2 2 lucrări de pictură,
18 realizate în tehnica ulei pe pânză, trei lucrări realizate în ulei pe carton şi un acril pe
pânză, intitulat Dealuri la lpoteşti - nr. inv. 1206P, cu dimensiunea 80 x 120 cm, realizat de
botoşăneanul, acum membru al UAP Bucureşti, Alexandru HREN IUC.
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Lucrările realizate în tehnica ulei pe pânză au fost create de:
• Elena AFLORl (n. 26.08.1934 originară din Basarabia) - Spre lpoteşti- nr. inv. 666P,
65 x 85 cm;
• Aurel ANIŢEI (n.1928) - Peisaj din Jpoteşti- nr. inv. 637P, 50,5 x 60 cm;
• Angela B RĂDEAN POPA (n. 3.08.1 934) - Omagiu poetului Mihai Eminescu - nr. inv.
772P, 146 x 100 cm;
• Aurel BUTNARU (23.11.1935-25.02.1979, publicist si poet) - Eminescu - nr. inv.
48P, 128 x 84 cm;
• Ana Asvadurova CIUCURENCU (n.1903 la Tighina, în Basarabia) - Eminescu - nr.
inv. 128P, 92 x 71,5 cm;
• Brăduţ COVALIU - Eminescu
nr. inv. 907P, 65 x 82 cm;
• Luki GALACTION PASSARELLI (30.04.1906-2000, prozatoare)
Mihai Eminescu nr. inv. 908P, 80 60 cm;
• Alecu !van GHILIA (n. 1.03.1 930, scriitor) - Luceafărul - nr. inv. 946P, 91 x 130 cm;
-

-

Ion GRIGORE

Eminescu - nr.

N icolae G. IORGA

inv. 943P, 81

x 54 cm;

Peisaj din lpoteşti - nr.

inv. 872P, 45

x 50

cm;

Rodica MARINESCU - Vară la lpoteşti - nr. inv. 659P, 64 x 80 cm;
Marcel MĂNĂSTIREANU - Copaci la Ipoteşti - nr. inv. 634P, 53 x 65 cm;
• Geta M ERMEZE - Peisaj lpoteşti - nr. inv. 657P, 116 x 81 cm;
• Ion MURARIU - Eminescu - nr. inv. 426P, 90 x 76 cm;
• Ion PACEA - Eminescu - nr. inv. 1072P, 120 x 100 cm;
• Vasile POP NEGREŞTEANU - Omagiu lui Eminescu - nr. inv. 1070P, 250 x 200 cm;
• Marin PREDESCU - Casa memorială Eminescu - nr. inv. 670P, 49,5 x 59,5 cm;
• Luminiţa TUDOR - Eminescu, 81 x 54 cm.
Cele trei lucrări în ulei pe carton au avut ca autori pe:
• Brăduţ COVALI U (01.04.1924-29.05.1 991) - Eminescu - nr. inv. 228P, 100 x 75 cm;
• Lucreţia IONESCU (192 1-2001) - Peisaj din Ipoteşti - nr. inv. 543P, 68 x 70,5 cm;
• Nicolae G. IORGA - Jpoteşti - nr. inv. 683P, 50 x 64,5 cm.
•

•
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Tapiseria este generos reprezentată printr-o remarcabilă lucrare creată de Cela
Neamţu, o maestră a tapiseriei româneşti contemporane. Lucrarea este denumită Ferestre
către Luceafăr, a fost realizată în tehnica haute-lisse şi broderie. Piesa are trei registre, iar în
fiecare registru câte un medalion în culori deschise, verde-albastru; în jurul medalioanelor
suprafaţa este cusută/brodată cu tonalitate închisă brun. Dimensiunea lucrării este de 300 x
250 cm şi are nr. de inventar 25/T.
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Muzeul Judeţean Botoşani este, de asemenea, şi deţinătorul unui număr de 8 lucrări
de sculptură cu tematică eminesciană, lucrări prezentate în tabelul următor:
Nr.
crt.

Titlu

Autor

Tehn i că

Dimensiuni

1.

Z o e BĂ ICOIANU

Eminescu recitând - nr. inv. 5

Statuetă ghips

2.

Ion I R I M ESCU

Eminescu - nr. inv. 6

Statuetă bronz

56 x 23 x 1 4 cm

3.

Ion OLTEANU

Mihai Eminescu - nr. inv. 50

Cap teracotă

H=42 cm

4.

Aurelian DO NISA

Mihai Eminescu - nr. inv. 1 5 0

Portret ghips

60 x 44 x 40 cm

5.

Oscar HAN

Mihai Eminescu - nr. inv. 1 63

Cap bronz

3 1 x 22 x 22 cm

6.

Corneliu G RECU

M ihai Eminescu - nr. inv. 196

Cap marmură

60 x 40 x 40 cm

7.

Constantin BARASCH I

Mihai Eminescu - nr. inv. 2 2 0

Bust ghips

8.

Ovidiu MAITEC

Eminescu - nr. inv. 234

Portret şi bust ghips

H = 1 3 5 cm

3 1 x 2 5 x 2 1 cm

Valorosul patrimoniu artistic deţint de Muzeul Judeţean Botoşani merită în continua
re o atenţe deosebită şi o valorificare expoziţională aparte, precum şi o activitate editorială
susţinută în scopul cunoaşterii de către public a acestor valori şi a trezirii interesului pentru
artă, ca parte intrinsecă a fenomenului cultural-artistic.
EMINESCU MITH AND IPOTEŞTI LANDSCAPE
IN THE ART COLLECTIONS OF THE BOTOŞANI COUNTY MUSEUM
(Summary)

The life and work of Mihai Eminescu, "the complete man of Romanian cu/ture as C.
Noica describes him, as well as the ipoteştean space, a wonderful place where he spent his
childhood, represented, over the years, a strong inspiration for many Romanian artists,
whose works are found in the art collections owned by Botosani County Museum.
In order to illustrate this topic, the artists chosen different working techniques.
Thereby, there is a wide variety of artworks, among which are 22 paintings (oii on canvas,
oii on cardboard, acrylic on canvas), and 164 graphic works.
The graphic works collection is composed by: 105 anniversary posters realized using
different materials such as tempera, watercolor, graphite, pencil, ink, gouache, charcoal,
marker or collage, 46 illustrations of Eminescu's work (ink creations belonging to Ligia
Macovei), one artwork created using mixed techniques, two linographics, a metal engraving
and 9 watercolors. The tapestry is represented by the work of Cela Neamţu, "Ferestre către
Luceafăr'', (" Windows toward the Evening Star''), and among the authors of the eight
sculptures dedicated to Eminescu there are many well-known artists with other works on
the same theme, such as: Ion lrimescu, Oscar Han, Constantin Baraschi and Ovidiu Maitec.
The valuable artistic patrimony dedicated to the poet Mihai Eminescu and his child
hood universe should be more then known by the public with major interest in art and
culture and, Jast but not least, in order to create a national identity, in the European and
international context.
"
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NOTE BIBLIOGRAFICE

Gheorghe L FLORESCU
ISTORIA UNEI COMUNE BOTOŞĂNENE (VIIŞOARA)

De un timp - unul al întoarcerilor, mereu amânate, la noi înşine, cu sinceritate şi răs
pundere -, tot mai multe aşezări rurale din România, îndeosebi cele care sunt centre de co
mună, au ajuns a-şi destăinui şi însuşi trecutul şi prezentul prin publicarea unor monografii
ale locului, întregindu-se, aşadar, o hartă rămasă şi azi, încă, incompletă şi nu întotdeauna
exactă, dar absolut necesară afirmării identităţii naţionale. Aflăm, astfel, "poveşti adevărate"
despre oameni şi fapte alunecate la un moment dat în uitare, care, neluate în seamă înainte
de a fi prea târziu, se vor pierde pentru totdeauna într-un neant ireversibiL Deja, din
memoria neamului nostru s-au şters, adeseori pentru totdeauna, prin inerţie şi căderea în
nefaptul ce acoperă îndeobşte trecutul mai îndepărtat, nume, victorii ale înţelepciunii şi
înfrângeri ale singurătăţii sau neputinţei, dar şi bucurii nemărturisite ori fapte irepetabile,
dobândite cu sacrificii greu imaginabile, după secole de aşteptări şi împliniri care au însoţit
curgerea ireversibilă a unor timpuri identitare.
Orice realizare istoriografică dintre cele care au încercat cândva sau care continuă şi
azi osteneala de a restitui harta mirabilă a tuturor aşezărilor umane, mai vechi sau mai noi,
din orice colţ de ţară, este deosebit de importantă, întrucât salvează astfel de la căderea într
un niciunde implacabil ori readuc în memoria prezentului locuri comune, îndeobşte, dar re
velatorii prin trecutul lor, ameninţate în permanenţă de un anonimat sinonim cu indiferenţa,
urmat de o abandonare reprehensibilă. Nu contează dimensiunea şi nici chiar vechimea numaidecât sau înainte de toate - a localităţii avute în vedere, întrucât trecutul nostru ne
interesează la fel, indiferent de pretinsele sau chiar de eventualele diferenţe ori priorităţi,
adevărate sau factice. Sunt multe sate care şi-au însuşit o primordialitate sau o luare-aminte
sui-generis, ca urmare a unui eveniment notabil sau a întâmplării, ca o personalitate repre
zentativă să se fi născut sau să fi trăit într-un loc anume etc. Dar cele mai multe dintre satele
răspândite între graniţele dintotdeauna ale românismului sunt nişte aşezări modeste şi
cuminţi, cu o existenţă proprie dăinuirii fireşti şi tocmai de aceea cu o predispoziţie anume
către învederarea unui trecut la care ne raportăm în permanenţă. Cel mai neînsemnat, în
aparenţă, şi mai abandonat colţ al lumii satelor noastre, ajuns aşa nu întotdeauna din cauza
oamenilor care trăiesc pe acele locuri, a fost şi a rămas un punct unic pe o hartă a pămân
tului şi a românităţii noastre. Vrednicia şi valoarea acelei aşezări rezidă în veşnicia sa, cruţa
tă mereu cu sfinţenie şi cu abandonarea de sine, în păstrarea acelui dat fără de care trecutul
ar fi ajuns o prezumpţie, oricând hazardantă şi deci tăgăduitoare. Aşadar, nu în funcţie de
dimensiunile actuale şi nici de părelnica importanţă de moment se cuvine să încercăm a
restitui istoria aşezărilor umane care au existat vreodată sau care continuă încă a fiinţa între
hotarele neamului nostru.
Conştienţi de toate aceste rânduieli, care nu sunt nişte deziderate aleatorii, ce ar ţine
numai de obârşiile lor, câţiva dintre fiii unei semeţe aşezări botoşănene au publicat Mono
grafia Comunei Viişoara (Botoşani, Editura Agata, 2011, 165 P-)- Autorii ei sunt Daniel Ionel
Hurmuz (coordonator), Gheorghe Epure, Maria Epure, Florin Bejenariu, Radu Epure, Vasile
Midoschi şi Marius Mihai Condurache (colaboratori), adică oficialităţi ale administraţiei lo
cale şi profesori ai Şcolii Generale Viişoara. Prefaţâ ndu-şi demersul - unul de suflet, înainte
de toate -, autorii acestei lucrări ne avertizează că "Monografia comunei Viişoara vine să
împlinească o necesitate de mult resimţită [---] de locuitorii acestor meleaguri ", oferindu-ne
"câteva modeste contribuţii la cunoaşterea unor aspecte ale vieţii sociale, economice şi
spirituale" ale comunităţii lor. Fiind vorba despre o întoarcere în memoria unui loc distinct
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pentru ei, cu gândul de a reînnoda trecutul de prezent, autorii şi-au propus înainte de toate
să omagieze generaţiile care s-au constituit, prin secole, în liantul uman care a întreţinut
"povestea " câtorva sate vechi, româneşti. Au procedat astfel pentru că ei, toţi, se consideră
urmaşii acelora care, de la început şi până azi, s-au gândit să-şi scrie "istoria" . Mai înainte,
adică în 1924 şi apoi în 1940, au mai fost schiţate două încercări în acest sens, care, deşi
plecau de Ia informaţii sumare şi disparate, lăsau a se înţelege o preocupare întru totul lău
dabilă pentru reconstituirea veridică a trecutului comunităţii lor. Cu modestie şi responsa
bilitate pentru adevărul informaţiilor utilizate, autorii acestei încercări ne informează că
excursul lor a fost definitivat plecându-se de la unele documente oficiale, de Ia arhivele pri
măriei comunale şi cele ale şcolilor locale, completate cu informaţii de presă şi cu mărturii
ale localnicilor. Conştienţi de limitele inerente ale unui asemenea excurs, autorii nu exclud
posibilele incompletitudini, aşteptând informaţiile şi sugestiile ulterioare, care vor contribui
la îndreptarea eventualelor inexactităţi, în vederea ameliorării unei ediţii viitoare.
Sumarul lucrării, dorindu-se a răspunde exigenţelor proprii unei tentative monogra
fice, se constituie din 15 capitole, un album foto şi o listă bibliografică. Prima subdiviziune a
fost rezervată Cadrului natural al aşezării avute în vedere. Aflăm astfel că această comună
"este situată în extremitatea nord-estică a ţării şi a judeţului Botoşani", având "o suprafaţă
de aproximativ 67, 76 km2 " şi "o populaţie de 4 225 locuitori (în anul 1971)" . Celui interesat
i se oferă apoi informaţii despre microrelieful zonei, dar şi despre climă, reţeaua hidrogra
fică, soiuri, floră, vegetaţie şi faună. Următorul capitol Istoria comunei Viişoara este
deosebit de interesant, întrucât cu el se încearcă a se reconstitui o parte deosebit de impor
tantă a trecutului acestei comunităţi, al cărei nume iniţial "poate fi presupus Băloş", devenit
apoi Bivol, pentru ca în 1965 să se opteze pentru Viişoara, aşa cum ne informează autorii,
întrucât, "în satele comunei Viişoara, erau preponderent plantaţii de viţă de vie" . Alegerea
finală, care este o titulatură întru nimic justificată, a fost decisă într-un context politic în care
amatorismul şi modernizarea prezumţioasă luaseră locul tradiţiei şi adevărului istoric. Pro
babil că într-un viitor nu prea îndepărtat, când locuitorii comunei îşi vor reaminti identita
tea autentică şi tradiţia istorică, Viişoara va reveni la numele cu care a traversat secolele:
Băloş, Băloşani sau Bivol. Astăzi, când trecutul a redobândit semnificaţia de altădată, ajun
gând a fi preţuit aşa cum se cuvine, a se renunţa la datinele dintotdeauna în favoarea unei
modernizări factice pare a fi o nesocotire a identităţii, în favoarea unor "decizii" impuse
cândva sau împrumutate de Ia alţii. Satul Viişoara nu poate fi acelaşi cu satul Băloş, în lipsa
istoriei, căreia nu-i pot fi substituite modernizări conjuncturale, sugerate de nişte câmpuri
cu vii imaginare. De altfel, autorii monografiei, după ce au menţionat că în 1965 s-a decis
renunţarea la vechea denumire a comunei, precizează, cu grijă pentru trecutul adevărat că
"până în anul 1958, localităţile Viişoara Mare şi, respectiv, Viişoara Mică au purtat numele de
Bivolul Mare şi, respectiv, Bivolul Mic. [. ..] Se pare că localitatea Viişoara Mare (Bivolul Mare)
ar fi luat fiinţă în jurul anului 1 720 şi a fost alcătuită din c/ăcaşii aduşi de proprietarii moşiei
respective, drept mână de lucru în agricultură. Actuala denumire a comunei, <<Viişoara>>,
este improprie şi nu sejustifică, deoarece ea nu are suprafeţe cultivate cu viţă de vie ".
Capitolul acesta reprezintă, probabil, cea mai importantă secţiune a cărţii pe care o
avem în vedere. Imaginea oferită aici cititorului este una reconstituită din referinţele docu
mentare privitoare la vechea aşezare numită Băloş, Băloşani sau Bivol, identificate de autori
până Ia această dată, fără a fi fost citate sursele la care s-a apelat, prin recurgerea Ia tradiţio
nalul şi atât de utilul aparat critic. Investigaţiile arhivistice viitoare, cele ale presei de altăda
tă, dar şi a altor surse informaţionale vor întregi şi elucida, neîndoielnic, istoria unei aşezări
umane care va fixa pe harta ţării un reper important al trecutului Judeţului Botoşani.
Odată cu intrarea în a doua jumătate a secolului XIX, reconstituirile documentare pri
vitoare la comuna Viişoara devin din ce în ce mai concrete şi mai detaliate. Î n viitor, o
monografie asemănătoare va avea, fără îndoială, capitole speciale dedicate fiecăruia dintre
cele două sate - Bivolul Mare şi Bivolul Mic - , întrucât ele au avut, pentru un timp, evoluţii
-
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distincte. O direcţie a viitoarelor studii va fi aceea rezervată schimbărilor de natură
administrativă, intervenite în evoluţia modernă a celor două sate, în secolul XX. Aşa cum era
de presupus, momentele importante în care au fost implicaţi, nemijlocit, locuitorii comunei
Viişoara de azi sunt Războiul de Independenţă, răscoala din 1907 şi cele două războaie
mondiale. De altfel. celor interesaţi li se oferă un tabel cu numele ţăranilor din comuna
Viişoara care au participat la evenimentele din anii 1877, 1916-1918 şi 1941-1945, nume pe
care le poartă şi azi, cu mândrie şi recunoştinţă, descendenţii lor, deci şi autorii monografiei.
Ultima parte a acestui capitol va trebui rescrisă, pentru a se evita unele afirmaţii
compromiţătoare, ce impietează identitatea comunei şi a locuitorilor ei de azi, care merită o
consideraţie aparte.
O diviziune importantă a cărţii avute în vedere este aceea care se referă la Populaţia
comunei, ce a sporit, numeric, de la 1262 de locuitori, câţi trăiau în 1899, în Bivolul Mare şi
Bivolul Mic, la 3 123, în 1940, şi 3995, în 1971. Presupunând, cu neîndoielnică îndreptăţire,
că evoluţia componentei umane este întru totul revelatorie pentru devenirea oricărei
comunităţi umane, autorii au reprodus un tabel în care a fost consemnată evoluţia statistică
a populaţiei comunei Viişoara între anii 1970 şi 2010.
Următoarele capitole ale Monografiei Comunei Viişoara sunt: Organizarea teritorială
şi administrativă, Economia comunei Viişoara, Sănătate, Viaţă socială, Învătământul, Activita
tea ştiinţifică, Religia şi biserica, Sportul, Cultura şi tradiţiile artistice, Turismul şi căile de
comunicaţie, Alte informaţii, Relaţii internaţionale, Album fato şi Bibliografie. Atunci când s-a
considerat necesar, s-a recurs la diferite tabele şi statistici, care exemplifică sau susţin con
cluziile evidenţiate de investigaţiile menţionate: Tabel nominal cu primarii din comuna
Viişoara. Perioada 191 0-201 1; Tabel nominal cu notarii şi secretarii din comuna Viişoara, în
perioada 1910-201 1; Tabel nominal cu viceprimarii din comuna Viişoara. Perioada 1 974201 1; Directorii de după cel de-a/ Doilea Război Mondial ai Şcolii Viişoara; Învăţători şi
profesori care au funcţionat în perioada 1 930-201 1; Directorii Şcolii Viişoara Mică; Directorii
Şcolii Cuza Vodă de după cel de-a/ Doilea Război Mondial; Abso/venţii cu rezultate deosebite de
la unităţile şcolare din Viişoara şi Personalităţi ale comunei Viişoara.
Aşadar, cineva interesat de trecutul mai îndepărtat ori cel recent al actualei comune
Viişoara va afla cum a evoluat, de-a lungul anilor, o comunitate din zona nord-estică a ţării,
care, dincolo de o amprentă locală inerentă, a urmat coordonatele distincte ale evoluţiei de
ansamblu a României. Deşi confruntaţi cu dificultăţi particulare unei zone rurale, dar şi cu
numeroase impedimente de ordin politic, după 194 7, unii dintre fiii comunei Viişoara s-au
afirmat, în timp, ca personalităţi notabile pe plan naţional şi european, chiar. Dimitrie Brândză
(1846-1895), de pildă, un remarcabil intelectual al celei de-a doua jumătăţi a secolului XIX,
născut în satul Bivol, a făcut studii strălucite la Paris, funcţionând apoi ca profesor Ia Univer
sităţile din laşi şi Bucureşti şi având o bogată activitate ştiinţifică. Î n timp, dar mai ales în
anii din urmă, nu puţini dintre fiii Viişoarei au ajuns învăţători, profesori, medici, econo
mişti, informaticieni, ingineri, chimişti, jurişti, ofiţeri etc.
După evenimentele din decembrie 1989, realităţile politice şi economice din comuna
Viişoara s-au conjugat cu căutările caracteristice acelei perioade, cu speranţele politice de
început şi cu deformările ulterioare, care au anulat o normalizare firească şi o racordare la
spiritul european al înnoirilor asteptate de toţi românii. Treptat, însă, vechile răni au început
a se vindeca, iar azi, viişorenii, conduşi cu pricepere şi fermitate de oficialităţile locale, s-au
angajat, cu diligenţă şi convicţiune, pe drumul modernizării, după atâtea decenii de speranţe
compromise şi discreditări străine de spiritul naţional.
Monografia Comunei Viişoara este o realizare istoriografică meritorie şi necesară, în
deosebi, care marchează un început şi prevesteşte un viitor care se va racorda, desigur, cu
ritmul progreselor de azi ale lumii moderne. Apariţia cărţii despre care scriem este o mărtu
rie în acest sens şi o demonstraţie peremptorie a faptului că aceia care au gândit-o sunt
conştienţi de chemarea lor, ca fii ai Viişoarei şi ca îndrumători ai ei în aceste vremuri de
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început al unui nou secol. Comuna Viişoara, din Judeţul Botoşani, este, iată - aşa cum se
aşteptau mulţi -, una dintre puţinele comunităţi rurale care pot fi mândre, cu îndreptăţire şi
recunoştinţă, de privilegiul de a publica o asemenea monografie, care este, înainte de toate,
un document de suflet şi un gest de recunoştinţă faţă de toţi cei care s-au născut, cândva, şi
au muncit, apoi, în satul Băloşani, devenit Bivol şi ajuns, la un moment dat, pentru un timp,
doar, Viişoara. Ca unul care se simte dintotdeauna legat de aceste locuri - ca fiu al cuiva
născut în satul Bivol -, le mulţumesc autorilor acestei monografii, convins întru totul că
viitorul comunei în discuţie este pe măsura speranţelor şi a strădaniilor lor, statornice şi
binecuvântate.
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> Nicolae Iorga, Istoria Românilor, voi. IX, Unificatorii, ediţia a Il-a, Editura Enciclo
pedică, Bucureşti, 2010, XIV+298 p.
Cartea lunii noiembrie, prezentată în decembrie 2011, este: Nicolae Iorga, lstoria_Ro
mânilor, voi. IX, Unificatorii, ediţia a 11-a, volum îngrijit de: Gheorghe Cliveti, Mihai Cojocaru,
Cristian Ploscaru, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 20 10, XIV+298 p. Apărut în ediţia 1 în
decembrie 1938, cel de-al /X-lea volum al Decalogului istoriografic iorghist prezintă evoluţia
poporului român, a societăţii româneşti, a relaţiilor complexe ale acestora cu vecinii şi cu
Europa în deceniile III-VI ale secolului al XIX-lea, aflate sub puternica influenţă a Unifica
tarilor de neam şi ţară. Voi. IX conţine o Notă asupra volumului, semnată de îngrijitorii ediţiei
a Il-a (p. XI), Lista abrevierilor folosite de N. Iorga (p. XIII), Lista abrevierilor utilizate de edi
torii ediţiei a II-a (p. XIV), Cărţile 1 şi a II-a (pp. 1-268), Tabela ilustraţiilor incluse în volum
(p. 269), Postfaţa analitică a trioului universitarilor ieşeni (pp. 271-283), Indicele antropo
nimic, toponimie, hidronimic etc. (pp. 285-298).
Voi. IX, Unificatorii, continuând analiza istoriografică din voi. anterior, Revoluţionarii,
înfăţişează evoluţia istorică a poporului român şi a societăţii româneşti, a relaţiilor acestora
cu vecinii şi cu Europa aprox. între anii 1830-1866, în două cărţi şi în 12 capitole. Faptul
istoric analizat de autor în voi. IX a marii sale sinteze istoriografice a fost Unirea Ţării
Moldovei cu Ţara Românească de la 24 Ianuarie 1859, cu paşii premergători (1830-1858)
şi cu urmările logice: domnia unificatoare şi reformele modernizatoare ale lui Alexandru
Ioan Cuza şi a colaboratorilor săi unionişti. Cartea 1 (Pregătirea Unirii Principatelor) include
6 capitole şi analizează ,.cărămizile" aşezate la temelia Unirii din 1859: Spiritul nou în luptă
cu protectoratul rusesc [1830-1842]-(cap. 1, pp. 3-26); Spiritul vremii în literatura nouă
[1830-1840]-(cap. II, pp. 27-45); O încercare de romantism politic [domnia lui Gheorghe
Bibescu, 1842-1848]-(cap. III, pp. 46-59); Spiritul nou de la 1840 [1840-1848]-(cap. IV, pp.
60-82); Încercarea revoluţionară din 1848 (cap. V, pp. 83-126); Revoluţia românească în
Ardeal [1848-1849] -(cap. VI, pp. 127-132).
Cartea a II-a (Unirea [din 1859]), structurată în 6 capitole, prezintă edificarea nucle
ului politic, economic, social, naţional, instituţional, militar, religios, cultural statal românesc
în perioada 1849-1866, pe plan extern european şi intern autohton. Astfel, la nivel euro
pean, unirea românilor a fost prezentată de Propaganda românească prin emigranţi [18491853]-(cap. VII, pp. 134-159), a devenit Problema românească adusă înaintea Europei [18531856]-(cap. VIII, pp. 160-178) şi determinând poziţia marilor state europene ale vremii
(Chestia românească şi Puterile europene [1856]-cap. IX, pp. 179-190). Pe plan intern, pe baza
hotărârilor Congresului de la Paris-1856, s-a realizat Unirea ţărilor libere prin români [18571858]-cap. X, pp. 191-226), Alegerea şi instalarea Domnului român [1859] -cap. XI, pp. 227232), s-a desfăşurat Lupta pentru recunoaşterea Unirii [1859-1866]-cap. XII, pp. 233-268),
susţinută, prin varii metode, de către Al. 1. Cuza şi colaboratorii săi, pe plan intern şi extern.
Sistemul notelor şi comentariilor de actualizare al editorilor ieşeni ai voi. IX, la sfârşitul fiecărui
capitol, completează informaţiile istoriografice oferite cititorilor, pe de o parte, subliniază
nivelul informativ şi interpretativ al demersului iorghist rămas încă actual, utilizabil, după
trei generaţii, pe de altă parte.
După reeditarea ultimului volum, al X-lea, 1-2, al Deca/ogului iorghist, se va impune o
analiză mult mai amplă a marii sinteze istoriografice a Titanului născut Ia Botoşani, în
perspectiva legilor scrisului istoriografic românesc de la începutul secolului XXI, a celor trei
sferturi de veac de la tipărirea voi. 1, în 1936. Până atunci, orice prezentare, chiar sumară, a
volumelor sintezei este binevenită. De asemenea, invitaţia la citirea sau recitirea volumelor
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amintite este o necesitate şi, ulterior, o împlinire spirituală, într-o vreme când busola, fără a
fi stricată, nu arată întotdeauna Nordul. Pentru a înţelege prezentul, pentru a prefigura
viitorul, trebuie cunoscut trecutul. Un truism cunoscut, conştientizat şi asumat, în varii for
me, de când e lumea.
La 26-27 noiembrie 2011 la Botoşani, cât şi în alte localităţi din ţară (Vălenii de Munte,
Bucureşti etc.) au fost comemoraţi 71 de ani de la uciderea mişelească şi ticăloasă, de o bandă
de legionari sălbateci, a polihistorului universal NICOLAE IORGA, botoşănean prin origine,
copilărie şi loc de eternă reîntoarcere la rădăcini, în noaptea de 27-28 noiembrie 1940, un
deva la marginea Pădurii Strejnicul, pe şoseaua către Ploieşti. Activităţile comemorative au
fost organizate de Asociaţia Culturală " Nicolae Iorga " din Botoşani, condusă de muzeograf
praf. Violeta Budăi-Damaschin, în colaborare cu Casa Memorială " Nicolae Iorga" din Botoşani
şi Muzeul judeţean Botoşani. Din echipa de proiect a făcut parte şi autorul acestor rânduri.
Programul manifestărilor Zilelor " Nicolae Iorga " - Botoşani - 2011, derulate timp de
două zile, a fost generos în activităţi diverse. Astfel, sâmbătă 26 noiembrie 2011, Casa Me
morială " Nicolae Iorga" din Botoşani a fost deschisă, între orele 10-17, pentru vizitare gra
tuită botoşănenilor interesaţi şi turiştilor aflaţi în oraşul natal al marelui istoric. Î n paralel,
între orele 12-15, a fost promovată acţiunea Concurs de pe site-ul Asociaţiei Culturale
"
" Nicolae Iorga din Botoşani. Au colaborat membrii Cercului de Muzeografie de la Palatul
Copiilor din Botoşani, coordonator entuziastul praf. Ludvic Schibinschi.
Î n ziua următoare, duminică 27 noiembrie 2011, programul activităţilor a debutat cu
vizitarea liberă a Casei Memoriale " Nicolae Iorga " (între orele 10-14), a continuat cu un
recital "A fost tăiat un brad bătrân ': susţinut de Corala Seminarului Teologic Liceal " Sfântul
Gheorghe" - Botoşani, la care au participat invitaţii aflaţi în clădire, refăcută în 2010-201 1 şi
redeschisă oficial, în cadru festiv, la 5 iunie 2011, când s-au sărbătorit la Botoşani şi în alte
localităţi 140 de ani de la naşterea istoricului. Î ntre 15,30-17,30, organizatorii activităţilor şi
unii invitaţi au vizitat Conacul Miclescu de la Călineşti, jud. Botoşani, unde au discutat
instructiv cu proprietarul şi restauratorul ansamblului de clădiri, veritabil muzeu al familiei,
dar neinclus (încă!) în circuitul muzeistic botoşănean şi naţional, d-1 Miclescu. Între orele
18-19, în Sala de marmură a Teatrului " Mihai Eminescu" din Botoşani, s-au desfăşurat lucră
rile Simpozionului judeţean " Nicolae Iorga-mărturii În timp': moderator fiind praf. Dănuţ
Huţu, directorul Direcţiei judeţene Botoşani pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional. Au
susţinut intervenţii: d-r Cătălin Botoşineanu (directorul Filialei Iaşi a Arhivelor Naţionale
din România), Reflectarea personalităţii lui Nicolae Iorga În patrimoniul arhivistic din laşi;
praf. d-r Dănuţ Prodan (directorul Şcolii Nr. 2 Botoşani), Prezentare de carte: Nicolae Iorga,
Istoria Românilor. voi. IX, Unificatorii. ediţia a 11-a, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 201 0,
XIV+298 p.; praf. Violeta Budăi-Damaschin (muzeograf la Muzeul Judeţean Botoşani - Casa
Memorială " Nicolae Iorga "), Valori reprezentative din colecţia documentară a Casei Memo
riale " Nicolae Iorga " - Botoşani.
După discuţii interesante, incitante, între comunicanţi şi invitaţi, a fost prezentat CD
ul de promovare Biblioteca virtuală Nicolae Iorga, realizat de SC DAMORINF SRL Botoşani,
consultant fiind literatul Mircea Oprea. Î n paralel, pe holul etajului 1 al teatrului-gazdă a fost
organizată Expoziţia de carte, filatelie şi medalistică " Nicolae Iorga ", din colecţia particulară
a activului praf. Ludvic Schibinschi. Ultima secvenţă a Zilelor " Nicolae lorga" -Botoşani-2011
a fost spectacolul de teatru Cu limbă de moarte, după un text de scriitorul botoşănean Gellu
Dorian, regizor Ion Sapdaru, despre marile crime ale secolului XX, între care şi uciderea lui
Nicolae Iorga de către legionari, în noaptea de 27-28 noiembrie 1940. Deşi în 2011 nu s-a acor
dat Premiul Naţional " Nicolae Iorga", din motive independente de voinţa inimoşilor organizatori
ai activităţilor comemorative, manifestările culturale-omagiale descrise anterior au fost o
reuşită, precum cele din anii anteriori, cum ne dorim să fie, de asemenea, şi cele din anii următori.

http://www.cimec.ro / http://www.muzeubt.ro

354

AMS, XI, 2012, SECŢIUNEA a V-a: NOTE BIBLIOGRAFICE

> Muzeul Judeţean Botoşani, Acta Moldaviae Septentrionalis, X, 2011, Botoşani, 360 p.
lată-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 secţiune, intitulată convenţional-didactic Epoca veche-arheologie, adună trei
contribuţii tematice elaborate de Maria Diaconescu (despre aşezarea neolitică de la
Vorniceni-Pod lbăneasa, 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 Jelova-Rotompan, boier în sfatul
Ţării Moldovei la sfârşitul secolului al XIV-lea şi Ia începutul celui următor. Turcologul Mihai
Maxima formulează consideraţii generale referitoare la Brăila otomană între 1538-1711.
Andrei-Liviu Prodan prezintă trecutul istoric al Sighişoarei şi oportunităţile turistice ale ora
şului-muzeu în 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 în stăpânire
particulară, între secolele XVI-XIX.
Secţiunea a treia, intitulată generos, cronologic-tematic, Epoca modernă, include 10 con
tribuţii specifice. Nicoleta Delia Vieru şi Paul Narcis Vieru prezintă caracteristicile cadrului na
tural şi ale urbanizării Municipiului Botoşani în secolele XVJII-XX. Vasile Adăscăliţei analizea
ză evoluţia culturală a oraşului Dorohoi în perioada 1849-1864, sectorul Î nvăţământ. Dan
Prodan conturează ultima etapă cronologică (1989-2011) a bibliografiei tematice Alexan
dru Ioan Cuza-Unirea din 1859. Gheorghe-Florin Ştirbăţ prezintă concepţia ideologică şi
activitatea politică a grupării conservatoare .. Centru" în deceniul opt al secolului al XIX-lea.
Bogdan Caranfi/ofstructurează caracteristicile conservatorismului românesc, în perioada sa
clasică de manifestare, pe direcţiile: origini doctrinare, ideologie, partid politic, guvernare,
oameni politici reprezentativi. Cică Manole prezintă un studiu de caz .,conservator" : omul
politic Titu Maiorescu şi evoluţia relaţiilor sale cu liderul conservator P.P. Carp, de la prie
tenie la duşmănie 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 1914-19 16. Bogdan Popa lămureşte
legăturile ideatico-educaţionale ale lui N. Iorga, mare formator de caractere umane, cu
mişcarea .,Cercetaşi/or României ", în perioada foarte grea a Primului război mondial.
Î n secţiunea a IV-a, Epoca contemporană, sunt cuprinse 12 contribuţii tematice. Radu
Filipescu prezintă problema românilor transnistreni în dezbaterile Parlamentului României
Mari (1919-1937). Ştefan S. Gorovei, harnic editor de izvoare istorice epistolare, publică 1 1
scrisori ale comunicării Ietrice între Artur Gorovei ş i Constantin Gane, ultimul c u o etapă
botoşăneană în biografia sa. Gheorghe 1. Florescu analizează Memoriile lui Nicolae Iorga, ca
izvor istoric subiectiva-obiectiv situat între aide-memoire şi document istoric (la aniversarea
Nicolae Iorga 140 / 1871-201 1). /ulian-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 Ia naştere. Ana Florescu prezintă activitatea artistică şi expoziţia
retrospectivă ale pictorului Rudolf Schweitzer-Cumpăna. Gabi Gomboş lansează o ipoteză
incitantă referitoare la cauza morţii scriitorului Mihail Sadoveanu (1961). Mihai Matei
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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 I) 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 Memo
rială " Nicolae Iorga" din Botoşani, după reabilitarea arhitectonică a acesteia în 2010-2011 (la
aniversarea Nicolae Iorga 140/1 871 -201 1). Ionel Bejenaru conturează o secvenţă din activi
tatea muzeistică a regretatului ştefanolog 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 Septentrionalis, între 1978-2011. Dan Prodan realizează prezen
tările 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.
Paternitatea şi responsabilitatea ipotezelor, afirmaţiilor, concluziilor etc. din contri
buţiile incluse în AMS, X, 201 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 ipote
zele formulate în articolele şi studiile periodicului. Volumul următor, XI, 2012, va include
contribuţii cu tematici diverse, dar şi referitoare Ia evoluţii istorice şi aniversări / comemo
rări specifice zonei Botoşani.
> Petre Otu (coordonator), Alesandru Duţu, Alexandru Madgearu, Mircea Soreanu,
100 de mari bătălii din istoria României, Editura Orizonturi, Bucureşti, 2009, 419 p.
Recent, în 2009, Petre Otu (coordonator), în colaborare cu Alesandru Duţu, Alexandru
Madgearu, Mircea Soreanu, a publicat lucrarea 100 de mari bătălii din istoria României,
Editura Orizonturi, Bucureşti, 2009, 419 p. Altfel spus, istoria militară a spaţiului istorica
geografic românesc şi vecin prin 100 de confruntări militare ale locuitorilor arealului ante
rior menţionat, pentru apărarea independenţei şi libertăţii etnica-naţionale şi pentru pro
movarea intereselor româneşti peste frontierele politice. Cele100 de confruntări militare
debutează cu expediţia armată a tânărului şi ambiţiosului geniu militara-politic Alexandru
Macedoneanul (întemeietorul primului imperiu tricontinental, model milenar în Europa
central-sudică - Orientul Apropiat - Africa de Nord) în zona Dunării inferioare (335 î.Hr.) şi
se încheie cu victoria armatei române regale în zona Hron-Morava (martie-mai 1945). Evi
dent, nu voi enumera cele 100 de bătălii emblematice; fac trimitere directă la Cuprinsul căr
ţii, pp. VII-IX. Cititorii sunt invitaţi, cu încredere, să parcurgă cuprinsul şi să citească, cu aten
ţie şi cu atlasul istorica-geografic alături, cartea pe care o prezint, sumar, în aceste rânduri.
Î n Cuvântul-înainte, coordonatorul Petre Otu enumeră criteriile de bază ale includerii
unei confruntări militare în Tap 100: ( ...) contextul desfăşurării şi beligeranţii implicaţi;
efectivele angajate; noutăţile aduse în plan tehnologic sau sub raportul concepţiei şi execu
ţiei; consecinţele pe termen scurt sau mediu pe plan politic şi militar; cantitatea şi calitatea
izvoarelor istorice etc." (p. XVII). Acelaşi coordonator radiografiază firida prezentării unei
bătălii: " (...) contextul angajării şi desfăşurării bătăliei; planurile părţilor beligerante; efec
tivele angajate; dispozitivul adoptat; formele de manevră utilizate în timpul luptelor; etapele
desfăşurării bătăliei şi rezultatul acesteia; consecinţele şi eventual învăţămintele desprinse
etc. Fiecare bătălie este ilustrată cu hărţi, scheme, tipuri de armament, portrete ale unor
conducători de oşti sau comandanţi etc. De asemenea, am ataşat o bibliografie minimală,
constând din izvoare (istorice) primare şi lucrări (istoriografice) esenţiale. Unde a fost cazul,
"
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am adus şi cele mai recente noutăţi documentare şi interpretative" (pp. XVII-XVIII).
Aceste precizări permit să menţionez faptul că lucrarea prezentată aici este, în acelaşi
timp, o contribuţie ştiinţifică, utilizată de cel mai exigent cercetător, cât şi o carte accesibilă
profesorilor din învăţământul preuniversitar şi 1 sau universitar, auxiliar didactic utilizat în
activitatea metodico-educativă specifică. O posibilă repartizare a celor 100 de studii de caz
în epocile istorice .. clasice, didactice", oferă următoarea configuraţie: 9 confruntări în epoca
veche (sec. IV î.Hr. - sec. VIII d.Hr., de la campania dunăreană a lui Alexandru Macedoneanul
la confruntarea romano-dacică pentru Sarmisegetuza lui Decebal martirul, pp. 1-28), 57 în
epoca medie (sec. IX - sec. XVII I, de la conflictul dintre Gelu Românul şi ungari până la
bătălia de la Mihăileni - Câmpeni, pp. 29-240), 15 în epoca modernă (sec. XIX - 19 19, de la
incidentul-busculadă de pe Dealul Spirii, lângă Bucureşti, până la victoria categorică
românească anti-ungară din zona Tisei, pp. 241-324), 19 în epoca contemporană (19191945, de la eliberarea Cernăuţilor de sub ocupaţia samavolnică roşie rusească până la
victoria anti-hitleristă din zona Hron-Morava, pp. 241-285).
Continuând tipologizarea statistică prin aplicarea binomului antinomic victorie-în
frângere, obţinem următorul rezultat: 68 de victorii cu interes românesc versus 32 de
înfrângeri provocate de duşmanii românilor şi ai strămoşilor lor. Orizontul geografic al celor
100 de confruntări s-a întins la Nord până pe ţărmul polonez al Mării Baltice, la Sud până în
zona Constantinopolului imperial, la Vest până în Cehia, în Est până pe malurile fluviului
paradigmatic Voiga. O rapidă orientare în volum se realizează cu ajutorul Indicelui general
antroponimic, hidronimic, toponimie etc. (pp. 387-408), instrument practic de lucru tot mai
rar ataşat unei contribuţii istoriografice din ultimii ani, din varii motive, asupra cărora nu
insist aici. Dar trag un întemeiat semnal de alarmă ...
În concluzie, o lucrare utilă pentru elevi, studenţi, profesori, cercetători, muzeografi
etc., care merită să se găsească în biblioteca fiecărei persoane preocupate de trecutul istoric
românesc (.. premieră în istoriografia militară românească, prin gradul de sinteză care îl
presupune analiza celor mai importante (100 de) bătălii " - Petre Otu, p. XV), care
completează informaţional Istoria militară a poporului român, voi. I-VI, Editura Militară,
Bucureşti, 1984-1989, sau Gheorghe Romanescu, Marile bătălii ale românilor, Editura Sport
Turism, Bucureşti, 1982. Trebuie ignorate micile greşeli, unele supărătoare, rămase în carte
după corecturile (?) pe text. De exemplu: " Peter Otu" (p. XVIII) sau .. Petre Otu" (coperta 1) ?
"Alesandru Dutu" (pp. 333, 344) sau ..Alesandru Duţu" (coperta 1) ?
> Bogdan Murgescu, România şi Europa. Acumularea decalajelor economice {15002010), Editura Polirom, laşi, 2010, 525 p.
Evoluţia diversă a lumii, cu diferite forme şi nivele de manifestare, determinate de
particularităţile locale, este un adevăr acceptat de istorici şi, evident, studiat cu acribie de
către aceştia. Î n acest larg şi generos orizont istoriografic se încadrează cu succes penultima
carte a lui Bogdan Murgescu despre România şi Europa. Acumularea decalajelor economice
(1500-201 0), Editura Polirom, laşi, 2010, 525 p. Definind cei doi "termeni" ai binomului
Europa-România, universitarul bucureştean a precizat că . Europa" reprezintă Occidentul
sau Apusul bătrânului continent, prin extensie ţările dezvoltate 1 foarte dezvoltate ale lumii,
etalon în comparaţii şi ierarhizări ale evoluţiilor economice. România" reprezintă spaţiul
"
geografica-istoric delimitat de Nistru-Tisa-Dunăre-Marea Neagră,
pe coloana vertebrală a
Munţilor Carpaţi, patria românismului, cu diverse forme de organizare politică în ultimele
secole, de la moartea fizică a Marelui Ştefan până astăzi. De asemenea, cu varii polarizări,
dorite sau impuse, către centrele de putere continentale vecine românilor: Imperiul Otoman,
Regatul Palon, Imperiul Habsburgic, Imperiul Rusesc. Rămânerile în urmă, decalajele evolu
ţiei multi-sectoriale a societăţii româneşti în raport cu " Europa " au devenit o obsesie, un
coşmar al românilor, generând mentalităţi, atitudini, pasiuni, politici, soluţii diverse, uneori
.
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diametral opuse, în secolele XIX-XX (pp. 15-21).
Sinteza lui Bogdan Murgescu mai poate fi considerată şi o continuă introspecţie a
unor evoluţii istorice-"concurs " : în 1500, statalităţile româneşti, Serbia, Danemarca, Irlanda
aveau aceleaşi nivel al dezvoltării economice. "Concursul" evoluţiilor specifice ale candidaţilor
enumeraţi începe. Raportările se fac la palmaresul unui alt concurent, campionul " Europa
apuseană" . " Maratonul" durează mult, o jumătate de mileniu, cu diverse reprize, tot atâtea
specificaţii ale înnoirii şi reformării: modernitatea timpurie (sec. XVI-XVIII), modernitatea
clasică (sec. XIX-1918), contemporaneitatea (1918-2010). Istoricul bucureştean a urmărit, în
acelaşi timp, şi raporturile complexe ale fiecărei statalităţi amintite anterior, independentă
sau vasalică, cu centrul de putere cel mai apropiat geografic.
Monografia elaborată de Bogdan Murgescu este structurată în cinci capitole, pe baza
criteriului cronologic: cap. l : Epoca modernă timpurie (sec. XVI-XVIII), pp. 23-102; cap. Il: Se
colul al XIX-lea (Epoca modernă clasică), pp. 103-204; epoca contemporană a fost analizată
în cap. III (Epoca interbelică), pp. 205-3 14; în cap. IV (Epoca postbelică), pp. 315-464; în cap.
V (Epilog: România după 1 989-avatarurile integrării în Uniunea Europeană}, pp. 465-482.
Ultimul capitol al cărţii: In loc de concluzii: Înapoiere, decalaje şi convergenţe-cinci secole de
experienţe europene, rezumă ideile directoare ale sintezei şi impune subiecte de meditaţie, în
seri liniştite, cu zăpadă abundentă, persoanelor cu verticalitate.
Î n cap. / autorul a analizat evoluţia ţărilor române în secolele XVI-XVIII, în perioada
modernităţii timpurii (sec. XVI-XVIII), ca elemente ale hinterlandului otoman Ia nordul
Dunării inferioare. Dominaţia otomană a impus ţărilor române diverse limite ale moderni
zării (pp. 60-64) : precaritatea randamentelor agricole, determinată de arhaismul tehnicilor
agricole utilizate; structura socială de tip periferic (raportată, evident, Ia Occidentul euro
pean), cu ţărani producători dependenţi pe marile proprietăţi agrare, reorientate către pro
ducţia-export de cereale, animale, vin, ceară, fructe, lemn etc. către marii consumatori din
Europa Centrală-sud-dunăreană; impactul dependenţei ţăranilor producători asupra randa
mentului economic general al provinciilor româneşti; eşecurile construcţiilor statale şi influ
enţele asupra societăţii româneşti pre-moderne. "Î n concluzie, arhaismul practicilor econo
mice, nivelurile modeste ale productivităţii agricole, precaritatea acumulărilor economice şi
culturale, clivajele sociale şi slăbiciunile statului s-au constituit în factori care au limitat
drastic fenomenele de modernizare economică şi socială, contribuind la accentuarea
decalajelor dintre ţările româneşti şi alte părţi ale Europei" (p. 64) . Necesarele comparaţii
intra-europene au însemnat paralelisme cu alte teritorii şi evoluţii societare: Danemarca
regatul de la periferia nordică a Europei apusene; Irlanda-provincie britanică; Serbia
avantajată şi dezavantajată de stăpânirea otomană. Decalajele economice evidente în 1800 au
fost cauzate de: independenţa 1 dependenţa faţă de un centru de putere zonal, vecin; activi
tatea 1 lentoarea aparatului statal; relaţia între performanţa economică şi puterea politico
militară exercitată; factorul religios implicat în dezvoltarea multi-sectorială; productivitatea
agricolă (pp. 96-101).
Epoca modernă clasică (sec. XIX-1918) a adus alte provocări (pp. 103-204). Astfel,
provinciile româneşti au cunoscut o intensă polarizare către centrele de putere din vecinăta
tea imediată. Provinciile istorice extracarpatice au evoluat de la Principatele Române pe
calea modernizării la Regatul românesc carlist constituţional, cu pretenţii de " Franţa Orien
tului", condusă din " Micul Paris " . Sau altfel spus, de la periferia nord-dunăreană a Imperiului
Otoman, " Omul bolnav al Europei" , la marginea estică, orientală a Occidentului industriali
zat. Şocul modernizator al Europei apusene a impus mişcări şi influenţe în dublu sens:
românii au exportat cereale, animale, materii prime, materiale combustibile, inteligenţă
creatoare. Pe de altă parte, carpato-dunărenii au importat produse finite, maşini şi utilaje,
echipamente şi unelte performante, mode, modele, stiluri de viaţă persiflate de Mihai
Eminescu, forme occidentale fără fond autohton, criticate şi respinse de Titu Maiorescu.
Structurile economice, sociale, politice, educaţionale etc. au pendulat între nostalgia conserhttp://www.cimec.ro / http://www.muzeubt.ro
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vatorismului şi ispita modernismului, cu erupţii verbale şi fizice violente.
Î n acest tablou policromatic se disting realizări şi limite ale modernizării, în secvenţa
temporală .,clasică " . Autorul a concluzionat: ..Atât vechiul Regat, cât şi teritoriile româneşti
aflate sub administraţia rusă sau austro-ungară realizaseră unele progrese modernizatoare,
dar nu deveniseră cu adevărat societăţi moderne, nu se angajaseră pe calea unei dezvoltări
economice susţinute şi pierduseră teren în raport cu rata medie de creştere economică a
Europei " (p. 151). În comparaţie cu aceste realităţi obiective, în alte zone ale Europei,
Danemarca a promovat în ..liga economiilor dezvoltate", Islanda a fost zguduită de Marea
Foamete din 1845-1851 şi a regândit modern politica şi sensul dezvoltării economice,
Serbia, provincie otomană până în 1878, a persistat în subdezvoltare, acumulând decalaje
economico-politico-socialo-educaţionale etc. faţă de cadenţa vest-europeană a modernizării.
"În concluzie, determinările istorice acumulate în timp (secolele XVI-XVIII) au avut un rol
decisiv pentru menţinerea României, Serbiei şi Irlandei la periferia economică a Europei; pe
de altă parte însă, elitele politice au perceput cu mare întârziere şi în mod cu totul parţial
problemele economice reale ale acestor ţări, iar politicile promovate de ele au fost de cele
mai multe ori defazate (tardive), inadecvate şi ineficiente" (p. 204).
Primul Război Mondial şi urmările sale au marcat, pe de o parte, sfârşitul La Bel/e
Epoque şi a epocii moderne clasice, iar pe de altă parte, apariţia unor noi provocări. Ca
urmare, universitarul bucureştean a diversificat şi a nuanţat analizele punctuale, secvenţiale
şi concluziile bilanţiere referitoare la epoca contemporană, în capitolele: III (pp. 205-3 14), IV
(pp. 315-464), V (pp. 465-482). Dacă pe plan politico-naţional România Mare a fost un
succes şi un model timp de 22 de ani (19 18-1940), dar insuficient închegat în interior
(exemplele tragice din iunie-septembrie 1940 sunt indiscutabile), pe plan economico-social
a avut o evoluţie sinusoidală, fiind până la urmă (1940-1945) un eşec, pentru că nu a ştiut să
răspundă constructiv provocărilor diverse, complexe, ale lumii contemporane, nu a fost
capabilă să limiteze decalajele faţă de statele industrializate şi să deschidă uşile clubului ţă
rilor europene dezvoltate economic. Din aceste considerente obiective, România a traversat
turbulenţe asemănătoare cu Irlanda, independentă din 1921, sau cu ., Yugoslavia", puzzle
sud-slav multi-etnic, multi-religios, multi-lingvistic, multi-conectat economic la pieţele
vecine. Î n Europe nordică, Danemarca, discret, constant şi continuu şi-a consolidat statutul
de ţară capitalistă dezvoltată (pp. 303-3 14).
Al Doilea Război Mondial şi consecinţele sale au produs schimbări fundamentale pe
harta lumii, pe plan politic, economic, social, ideologic, religios, cultural etc., astfel că, politic,
cele patru studii de caz analizate au fost grupate în: ţări capitaliste (Danemarca, Irlanda),
sub umbrela SUA-NATO; ţări socialiste (România-Iugoslavia), în umbra URSS. Între 19481989, s-a derulat .,Experimentul dezvoltării socialiste în România" , cum realist 1-a caracterizat
Bogdan Murgescu. Experimentul a avut motivaţii complexe şi limite obiective, dovedindu-se
până la urmă un tragic eşec al socialismului economic românesc, cu varii cauze interne şi
externe, subiective şi obiective. Autorul a ierarhizat astfel aceste cauze: constrângerile poli
tico-economice ale sistemului socialist; rolul personal în sistem al dictatorilor comunişti:
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Nicolae Ceauşescu; conjuncturile şi urmările ..şocurilor petroliere"
din 1973 şi 1979 (pp. 392-406). Î n aceleaşi patru decenii, Danemarca şi-a consolidat
dezvoltarea şi prosperitatea economică, Irlanda a devenit .,tigru! economic al Europei", cu o
rată recuperatoare a creşterii economice şi a produsului intern brut pe locuitor de invidiat,
Iugoslavia titoistă şi post-titoistă a devenit modelul european al celei de-a treia căi de
evoluţie economico-socialo-politico-ideologico-culturală, între capitalismul occidental-nord
american şi socialismul sovietic-esteuropean (pp. 407-464).
Î ncepând cu 1990, România a păşit, pe plan intern, sinuos şi poticnit, pe drumul eco
nomiei capitaliste de piaţă, iar pe plan extern a trecut prin avatarurile integrării în NATO şi
în Uniunea Europeană (pp. 465-482). Concluziile secvenţiale ale analizelor specifice ale sin
tezei complexe a prof. univ. d-r Bogdan Murgescu au fost asamblate într-un corp unitar în ulhttp://www.cimec.ro / http://www.muzeubt.ro
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timul capitol al cărţii (pp. 483-490), recomandat a fi citit personal de fiecare interesat de te
matica studiată. Tehnic, sinteza mai cuprinde: Lista abrevierilor (p. 17), Lista tabelelor (158)
şi a fig urilor (25) care completează informaţional şi statistic analizele şi concluziile mono
grafiei (pp. 9-14), Referinţe bibliografice (pp. 491-516), Index (doar !?) de persoane (pp. 517-523).
Concluzia concluziilor ? O sinteză incitantă despre o temă 1 problemă actuală. Bogdan
Murgescu a devenit cercetătorul-istoric al temei 1 problemei. Recomand cititorilor interesaţi
şi curioşi să parcurgă cu atenţie şi răbdare monografia, să cunoască evoluţia problemei, să
formuleze (şi) propriile concluzii şi să propună soluţii pentru rezolvarea ei. Pentru că este o
problemă actuală, în curs (lung ?) de rezolvare, cu un obiectiv clar: asumarea şi depăşirea
decalajelor economice (încă !) existente între Europa apuseană şi România. Lăudabilă poli
tica editorială a Editurii Polirom din laşi de a tipări, în Colecţia Historia, sinteze funda
mentale de istorie românească în context european. Plecând de la fotografia de pe coperta 1,
o întrebare retorică ,.de imagine" : călătorind pe drumuri europene, când vor schimba
românii căruţa cu automobilul ?

> Marilena Borcea, Doru Dumitrescu, Mihai Manea, Mirela Popescu, Mapa profesoru
lui de istorie, Editura Media Alert, Bucureşti, 2012.
O apariţie inedită, necesară, mobilizatoare profesional este Mapa profesorului de isto
rie, elaborată de Marilena Borcea, Doru Dumitrescu, Mihai Manea, Mirela Popescu, Editura
Media Alert, Bucureşti, 2012. Î n Argument, praf. d-r Doru Dumitrescu a precizat că lucrarea
este o premieră în didactica istoriei, dar şi în didactica altor discipline, exemplu de bună
practică, fiind destinată îndrumării teoretice şi practice a profesorilor de istorie, indiferent
de experienţa la catedră. Prima fascicolă a Mapei oferă informaţii generale despre Unitatea
de învăţare: proiectare, tabelare, schiţa unităţii de învăţare (paşii: 1-citirea personalizată a
programei de istorie; 2-stabilirea activităţilor de învăţare; 3-stabilirea metodelor şi instru
mentelor de evaluare). Următoarele 17 mini-mape prezintă unităţi de învăţare selective din
programele de istorie ale claselor V-XII. Fiecare mini-mapă 1 unitate de învăţare (prescurtat:
ui) cuprinde următoarele componente obligatorii: conţinutul ui, scopul ui, componentele ui,
concepte-noţiuni, structura ui, schiţa conţinutului ui, evaluarea cunoştinţelor şi noţiunilor
ui printr-un test cu toate categoriile de itemi: obiectivi, semi-obiectivi, subiectivi. Astfel, cele
17 mini-mape explicitează următoarele unităţi de învăţare, selectiv alese de către autori:
- la clasa a V-a: Grecia antică, Roma antică;
- la clasa a VI-a: Organizarea statului în Europa medievală; Reforma religioasă şi consecinţele sale;
- la clasa a VII-a: Revoluţia de la 1848-1849; Primul Război Mondial;
- la clasa a VIII-a: Statul medieval şi instituţiile sale în evul mediu românesc; Independenţa Naţională a României; Războiul pentru întregirea naţională a României;
- la clasa a IX-a: Formarea popoarelor în antichitate; Cultura în Evul mediu;
- la clasa a X-a: Revoluţiile lumii moderne (secolul XVIII); State naţionale şi multi-naţionale în a doua jumătate a secolului XIX;
- la clasa a XI-a: Europa şi lumea în secolul XX; Stat şi politică în perioada contemporană;
- la clasa a XII-a: Constituţiile României; Statul român modern-de la proiect politic la
realizarea României Mari.
Lista mini-mapelor unităţilor de învăţare trebuie completată cu (minimum!) urmă
toarele:
- la clasa a V-a: Tracii şi geto-dacii; Lumea la începutul evului mediu (secolele VI-X);
- la clasa a VI-a: Ţările Române în Evul mediu. Lupta antiotomană; Revoluţiile burgheze în epoca pre-modernă;
- la clasa a VII-a: Românii în secolul XIX: de la revoluţie la unitatea naţională; Al Doi
lea Război Mondial;
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- la clasa a VIII-a: Cruciada antiotomană a Ţărilor Române în secolele XIV-XVI; Româ
nii de la revoluţie Ia Independenţa de Stat (1848-1877); România în Al Doilea Război
Mondial;
- etc. etc. etc.
Mapa profesorului de istorie mai include un DVD cu 34 de surse istorice, 302 ilustraţii
cu tematică istorică, 26 hărţi istorice, organizate pe clase, de la a V-a la a XI I-a. În concluzie, o
lucrare didactică utilă, ce nu trebuie să lipsească din instrumentarul de lucru de lucru al
fiecărui profesor de istorie, din mediul urban sau rural. Incompletă şi perfectibilă Ia ediţia a
II-a, poate fi întregită de fiecare profesor de istorie prin concepţie şi creaţie proprie, pe baza
modelelor de mini-mape tematice ale ui incluse în setul publicat. DVD-ul complementar,
bibliotecă virtuală cu izvoare istorice, altă noutate didactică, poate fi descărcat şi listat,
formând un dosar cu surse istorice accesibil, practic. Sau poate fi utilizat direct Ia lecţii, cu
ajutorul laptopului şi a videoproiectorului, dacă dotarea IT permite.
> Colectivul de profesori de istorie, format din Alina Bratu şi Mirela Grădină,
coordonat de Liviu Lazăr, a elaborat un nou auxiliar de istorie, intitulat: Surse istorice, sarcini
de lucru şi activităţi de învăţare pentru ciclul gimnazial, Editura Nomina, Piteşti, 2012, 324 p.
Autorii au precizat că noua lor contribuţie este un auxiliar util pentru activităţile didactice
centrate pe elev şi pe dezvoltarea competenţelor, valorilor, atitudinilor specifice de lucru ale
acestora. Structura modulară a cărţii este următoarea: sursă istorică > sarcini de lucru
pentru elev > activităţile de învăţare ale elevului > formarea competenţelor, valorilor,
atitudinilor specifice > cerinţe / forme de evaluare (p. 5). Praf. d-r Doru Dumitrescu, unul
dintre autorii Mapei profesorului de istorie, Bucureşti, 2012, a precizat că volumul este o
premieră din trei puncte de vedere: urmăreşte formarea competenţelor, valorilor,
atitudinilor specifice; creionează traseuri practice pentru aplicarea programelor naţionale la
disciplina istorie la clasele V- Vl/1; oferă surse istorice adecvate tuturor unităţilor de învăţare
şi conţinuturi/ar didactice din programele de istorie la gimnaziu.
Cuprinsul cărţii include: Cuvântul-înainte al autorilor (p. 5), Sugestii metodologice
pentru formarea competenţelor, valorilor, atitudinilor specifice privind folosirea surselor
istorice de către elevi (autor: Liviu Lazăr)-(pp. 7 -13), apoi aplicarea cerinţelor din titlul cărţii

la clasele: a V-a (pp. 14-75), a VI-a (pp. 76-160), a VII-a (pp. 161-234), a VIII-a (pp. 235-319).
Volumul se încheie cu Bibliografia selectivă a temei abordate (pp. 320-323). Lipseşte Indicele
cărţii, instrument rapid de orientare a cititorului în paginile lucrării. Titlul cărţii este aparent
restrictiv (.,pentru ciclul gimnazial "), sursele istorice putând fi folosite şi în activităţile
didactice la clasele IX-XII, dar cu adaptarea competenţelor, valorilor, atitudinilor specifice
formative pentru elevii de liceu. Nu voi insista asupra fiecărei activităţi sau unităţi de
învăţare explicitate în cartea coordonată de prof. Liviu Lazăr. Î n acest sens, invit pe fiecare
profesor să proiecteze, să desfăşoare şi să obţină feed-back-ul aşteptat de la lecţiile unde s
au utilizat cu succes sursele istorice din volum. Trecând peste unele aspecte perfectibile din
structura cărţii (subiectivitatea alegerii unor surse istorice, modul de citare bibliografică a
unora dintre ele, lipsa unor izvoare istorice atent selectate pentru activitatea diferenţiată cu
elevii cu cerinţe educaţionale speciale, căci şi cu aceştia trebuie să se relaţioneze Ia ora de
istorie, diverse erori de tipărire) auxiliarul este util, practic şi invită la activităţi practice
active, antrenante, formative de competenţe, valori, atitudini specifice istorice, morale,
cetăţeneşti, pacifiste etc. la elevi.
La începutul anului şcolar 201 1-2012 a fost editată revista şcolară cross-curriculară
> B(iologie)-/(storie)-G(eografie) EXPLORER, ajunsă la nr. 6 / 2012, pentru profesorii şi
elevii claselor IV-XII. Acest periodic şcolar, căruia îi urez viaţă editorială lungă şi impact
educational maxim, este editată de MEDIA ALERT la Tipografia REAL din Bucureşti. Revista
şcolară include interesante şi incitante rubrici şi materiale referitoare la teme punctuale din
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trecutul omenirii, în epocile istorice " didactice" : străveche, veche (antică), medie, modernă,
contemporană, unele subiecte fiind prezentate şi pe canalele TV National Geographic şi
Discovery. Astfel, selectiv prezentând, în nr. 2 1 2011 tema este Viaţa şi moartea în Evul
Mediu (pp. 18-39), cu următoarele abordări: Dragonul, simbol al puterii în Evul Mediu (de
Corneliu Şenchea)-(exemplificări punctuale: Drakkar-ele vikinge, Vlad Dracul, membru al
Ordinului militar german al Dragon ului, Vlad Drăculea-Ţepeş, fiul precedentului); Viaţa la
castelul medieval (de Mihai Manea); Baia 1467: un tânăr voievod şi un tânăr rege: Ştefan
versus Matia Corvinul (de Corneliu Şenchea); D'Artagnan, de la personajul istoric la
personajul literar (de Corneliu Şenchea); Armele an tichităţii (11)-(de Răzvan Ciubotaru);
Istoria altfel: Eleonor de Aquitania şi Henric al //-lea al Angliei (de Doru Dumitrescu şi Mirela
Popescu); Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României (de Viorel Do bre şi Cătălin Gogotă).
Î n nr. următor, 3 1 2011, subiectul prezentat este: Piraţii şi corsarii în istorie (de Mihai
Manea), la care se adaugă Epaminondas şi Pelopidas. O prietenie homerică " (de Corneliu
"
Şenchea); Ferdinand şi /sabei/a. Regii unificatori ai Spaniei (de Corneliu Şenchea); Legionarii,
forţa armatei romane (de Răzvan Ciubotaru); 1 939-Startul carnagiului. Marea tragedie a
secolului XX (de Doru Dumitrescu); Ziguratele-bijuterii arhitectonice ale Orientului Antic (de
Maria-Cătălina Popa); Marca Polo (de Mihai Manea). În nr. 4 1 2012 atenţia este focalizată pe
Vikingii. Călători pe mările lumii (de Mihai Manea). Alte articole: 1 940. Un an de atacuri
fulger şi pârjol (de Doru Dumitrescu); Cneazul Lazăr, apărător şi martir al Creştinătăţii
răsăritene (de Corneliu Şenchea); Omul- armă" mortală în Evul Mediu (de Răzvan
"
Ciubotaru); Alexandru Ioan Cuza (1820-1873)-(de Narcisa Elena Patriche); /slamul şi Europa:
Califatul arab (de Doru Dumitrescu). Scrise pe înţelesul elevilor, auxiliare utile pentru
profesori, articolele tematice enumerate anterior sunt aplicaţii practice necesare pentru
înţelegerea şi consolidarea cunoştinţelor generale istorice predate la clasele V-XII.
Î n concluzie, Mapa profesorului de istorie, Surse istorice, sarcini de lucru şi activităţi de
învăţare pentru ciclul gimnazial şi 8/G EXPLORER devin auxiliare didactice recomandate
profesorilor de istorie din mediile urban şi rural, încă dedicaţi profesiei şi crezului muncii
lor, cât şi elevilor curioşi şi interesaţi de istorie, ale căror competenţe, valori, atitudini speci
fice istorice, morale, cetăţeneşti, pacifiste etc. trebuiesc formate 1 consolidate, în funcţie de
multiple criterii.
> Bogdan Murgescu, Ţările Române Între Imperiul Otoman şi Europa Creştină, Editura
Polirom, laşi, 2012, 364 p.
Î n ultima sa carte publicată, Bogdan Murgescu a abordat o problemă istoriografică
turcologică actuală: Ţările Române Între Imperiul Otoman şi Europa Creştină, Editura
Polirom, laşi, 2012, 364 p. Lucrarea este o culegere de contribuţii ale universitarului bucu
reştean circumscrise temei cărţii şi publicate în perioada 1985 - 2011 în varii periodice şi
volume omagiale sau tematice, editate în ţară sau peste hotare. În Cuvânt înainte (pp. 9 12)
autorul a precizat că prezentul volum este un bilanţ de etapă, atât pentru activitatea istorio
grafică proprie, cât şi pentru istoriografia turcologică a subiectelor abordate. Pe de altă
parte, contribuţiile din volum analizează în amănunt şi deconstruiesc 1 redimensionează
sistematic unele mituri 1 clişee ale istoriografiei româneşti din perioada socialistă, încă exis
tente în gândirea istorică românească: " monopolul comercial otoman asupra Ţărilor Româ
ne" , "Ţările Române 1 România - grânarul Europei ", "Ştefan cel Mare şi oamenii Măriei Sale",
idealului naţional al Unirii Ţărilor Române" , " Unitatea politică
" Mihai Viteazul - realizatorul
medievală românească" . Nu în cele din urmă, cartea este structurată pe firul roşu al echili
brului şi complementarităţii între ideile generale istoriografice şi cunoaşterea specializată
turcologică a trecutului relaţiilor româna - otomane la marginea central - sudică a Europei
Creştine. Volumul include 26 de contribuţii, grupate în 4 secţiuni: /. Politică, diplomaţie,
atitudini (8 contribuţii, pp. 14-79); //. Economie, finanţe, război (6 contribuţii, pp. 80-149);
-
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Structuri şi conjuncturi comerciale (8 contribuţii, pp. 150 -267); Jv. Perspective sintetice (4
contribuţii, pp. 268-321).
În partea 1 autorul a conturat Dimensiunea europeană a domniei lui Ştefan cel Mare
(pp. 15-27) - (marele voievod şi domn a promovat o politică internă şi externă de anver
gură central - europeană, în triunghiul Cracovia - Budapesta - Istanbul, cu extensii către
Moscova, Niirnberg. Crimeea, Veneţia, Roma), a plasat în 1481, toamna, prima înţelegere de
pace între voievodul moldav şi sultanul Bayezid al II-lea (O nouă reglementare de pace ma/do
- otomană în 1481 ?) - (pp. 28 - 34), a formulat câteva consideraţii îndrăzneţe despre Ştefan
cel Mare, omul şi domnia, la jumătate de mileniu de la decesul voievodului (Ştefan cel Mare 2004. Câteva reflecţii la 500 de ani de la moartea domnitorului) - (pp. 35 - 43). În acest ultim
articol, Bogdan Murgescu a retuşat realist, critic, tabloul clasic al lui Ştefan în istoriografia
românească, precizând că: în timpul domniei marelui voievod s-a produs o escaladare a duş
măniei dintre moldoveni şi munteni; populaţia Ţării Moldovei în timpul lui Ştefan a fost mai
săracă financiar decât în prima jumătate a secolului XV; Ţara de Jos a Moldovei s-a revoltat
împotriva voievodului de la Suceava în 1467 şi în anii următori; războiul moldo - otoman de
13 ani (1473 - 1486) s-a încheiat în ansamblul său cu victoria Imperiului Otoman şi pierde
rea Chiliei şi Cetăţii Albe; loialitatea şi ascultarea supuşilor faţă de Ştefan în timpul invaziilor
otomana - tătare s-au măsurat cu balanţa interesului personal, de familie, al ţăranilor şi nu a
interesului superior de stat, al independenţei Ţării Moldovei.
Universitarul bucureştean a răspuns la interogaţia: Mihai Viteazul - medieval sau mo
dern ?, concluzionând că voievodul martir a fost o personalitate emblematică, în structura
căreia s-au îmbinat aspecte medievale cu diverse elemente moderne, în procente specifice
epocii, respectiv sfârşitului secolului XVI. Personalitatea şi faptele multiple ale lui Mihai
Viteazul nu au depăşit limitele epocii în care a trăit, a fost un ilustru produs uman al epocii
moderne timpurii (pp. 45-52). Următoarele două contribuţii (,,Fanarioţi" şi .,pământeni".
Religie şi etnicitate în definirea identităţi/ar în Ţările Române şi în Imperiul Otoman, pp. 5359; Polemică teologică şi imperative politice În Ţările Române la cumpăna secolelor XVII XVIII, pp. 60-67) analizează evoluţia şi contradicţia identităţilor religioase, etnice, politice,
naţionale în spaţiul românesc în secolele XVII - XVIII. Alte două articole (Factorul popular În
lupta antiotomană a Ţărilor Române. Un studiu de caz: 1 71 1, pp. 68-73; Anu/ 1 71 1 şifi/orusis
mul românesc în secolul al XVIII-lea, pp. 74-78) au evidenţiat impactul militar, politic, ideolo
gic, cultural rusesc în societatea românească în prima jumătate a secolului al XVII I-lea.
Cele şase contribuţii incluse în partea a II-a pot fi grupate în trei subteme. Prima din
tre ele analizează realităţile economica-fiscale din spaţiul românesc în epoca lui Mihai Vitea
zul (Plăţi externe, fiscalitate şi economie monetară În Ţara Românească la sfârşitul secolului al
XVI-lea, pp. 81-93; Câteva observaţii pe marginea datoriilor domnitorilor Ţării Româneşti şi
III.

Moldovei în 1 594, pp. 94-1 02; Aspecte financiare ale participării Ţării Româneşti la Războiul
de 15 ani, pp. 103-1 11), caracterizate prin: integrarea periferică economica-politică a Ţării

Româneşti în sistemul otoman; în 1594 conducătorul Ţării Româneşti avea datorii de 700 de
milioane de aspri (5, 83 milioane de galbeni) iar al Ţării Moldovei de 120 de milioane de as
pri (1 milion de galbeni), ceea ce impunea măsuri radicale, extraordinare, violente (omorâ
rea creditorilor otomani în noiembrie 1594); Ţara Românească a fost prea săracă pentru a
purta un război zonal pe termen lung; din punct de vedere economica - financiar, costurile
războiului antiotoman au fost mult mai mari decât plata normală a obligaţiilor monetare
către Istanbul, în aceeaşi perioadă. A doua sub temă analizează piaţa comercială şi creditul în
spaţiul extracarpatic românesc, cu extensii la Istanbul, în a doua jumătate a secolului XVII şi
la începutul celui următor (Cererea militară otomană şi piaţa românească. Un studiu de caz:
1 672, pp. 127-134; Credit şi creditori În timpul lui Constantin Brâncoveanu, pp. 1 12-126),
autorul concluzionând că: acţiunea capitalului cămătăresc din marile oraşe otomane a fost o
componentă a subordonării economice a Ţărilor Române faţă de Imperiul Otoman; în cam
pania otomană nord-nistriană din 1672, împotriva Cameniţei, otomanii s-au aprovizionat cu
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alimente şi furaje din Ţările Române extracarpatice, la preţuri mai mari decât la Istanbul,
profituri uriaşe obţinând in termediarii alîş-veriş-ului, mai puţin producătorii direcţi
(ţăranii). A treia subtemă, cu un orizont spaţio-temporal mult mai larg (Balanţe comerciale şi
de plăţi între Imperiul Otoman şi Europa Centrală (secolele XVI-XVIII), pp. 135-148), radiogra
fiază structura, caracteristicile şi bilanţurile financiare ale comerţului otoman cu statalităţi
din Europa Centrală în epoca modernă timpurie.
Şi în partea a III-a a cărţii identific alte subteme incitante: 1. comerţul româno - oto
man în evul mediu şi destructurarea f redimensionarea unui clişeu istoriografic (Ava
tarurile unui concept: monopolul comercial otoman asupra Ţărilor Române, pp. 1 5 1- 1 72;
Comerţ şi politică în relaţiile româna - otomane (secolele XVI-XVII}, pp. 173-185; Cheltuielile
de transport în epocile premoderne (sic!). Câteva date din condica vistieriei lui Constantin
Brâncoveanu, pp. 1 86-190; Câteva observaţii asupra exporturilor româneşti de sare în Impe
riul Otoman, pp. 2 2 7-235; Au exportat Ţara Românească şi Moldova cereale în secolul al XVI
lea?, pp. 2 36-243); 2. comerţul românesc în comerţul european în secolele XVI-XX (Im
pactul conjuncturii europene asupra comerţului românesc în a doua jumătate a secolului al
XVII-/ea, pp. 19 1-206; Participarea Ţărilor Române la comerţul european cu vite în secolele
XVI-XVIII. Regularităţi şi fluctuaţii conjuncturale, pp. 207-226; Ponderea cereale/ar româneşti
în comerţul european (secolele XVI-XX), pp. 244-267). Referitor la cele două subteme enume

rate anterior, Bogdan Murgescu a concluzionat că: nu a existat un monopol comercial otoman
asupra Ţărilor Române în evul mediu şi în epoca modernă timpurie, ci un set de mijloace şi
practici comerciale otomane pentru direcţionarea exporturilor româneşti către Poarta Oto
mană; factorii politici otomani au fost incapabili să controleze efectiv fenomenele economice
din interiorul lumii otomane, cât şi din raporturile comerciale otomana - române, care au
generat unele fenomene particulare de manifestare; contracţia economiei continentale vest
şi central-europene în a Il-a jumătate a secolului XVII a anulat integrarea incipientă, modestă, a
economiei româneşti la periferia acesteia, din secolul XVI comerţul românesc reorientându
se treptat către piaţa otomană sud-dunăreană; exporturile de vite au fost în secolele XVI
XVII I principala sursă de venituri băneşti pentru Ţara Românească şi Ţara Moldovei; Impe
riul Otoman a fost o piaţă sigură, permanentă, întinsă pentru exporturile româneşti de sare
în secolele XVI-XIX (prima jumătate); cerealele româneşti exportate la Istanbul în secolul
XVI au acoperit doar 5% din consumul metropolei otomane; Ţările Române j România nu au
fost niciodată "grânarul Europei ", ponderea cerealelor româneşti în comerţul european a
fost de 5-1 5%, în funcţie de perioadă şi de fluctuaţiile economico-politico-militaro-comer
cialo-financiare.
Î n ultima parte, a IV-a, a cărţii, autorul a grupat patru contribuţii referitoare la locul
economiei româneşti în economia Europei în secolele XVI-XIX, în epoca modernă timpurie şi
clasică (Lumea românească în economia europeană până în 1859, pp. 269-290; Economiile
sud-estului Europei în epoca modernă timpurie: între Istanbul şi Occident, pp. 291-302; Mo
"
dernizarea " Ţării Româneşti şi Moldovei în secolele XVI-XVII. Tipare, particularităţi, perspec
tive, pp. 303-312; Ţările Române în epoca modernă timpurie, pp. 313-322). Tabloul sintetizat

de autor în ultima parte a cărţii are următoarele tuşe cromatice economica-geografica
temporale: Europa sud-estică a fost predominant rurală în epoca modernă timpurie, dar a
articulat un proces de dezvoltare economica-urbană sub influenţa Istanbulului; stăpânirea
otomană a fost responsabilă pentru eşecul neincluderii economiei sud-est europene în
economia continentală europeană; modernizarea Ţării Româneşti şi a Ţării Moldovei în
secolele XVI-XVII a fost modestă în comparaţie cu cea a Europei apusene-centrale; Ţările
Române în epoca modernă timpurie au fost majoritar rurale şi agricole, integrate periferic în
circuitele economice a două economii-univers concurenţiale, vest-europeană şi otomană.
Volumul este completat cu Lista tabelelor, figurilor şi hărţilor (33+2+2 exemple), pp.
7-8, Referinţe bibliografice, pp. 323-358, Indice (doar!) de persoane, pp. 3 59-364.
O concluzie finală, după cele 26 de concluzii ale studiilor şi articolelor lui Bogdan
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Murgescu expuse în cartea sa: o contribuţie - culegere de studii şi articole bine înche
gată, cu un fir roşu expus în titlu, unde ar fi trebuit marcate şi limitele cronologice, cu abor
dări ale evoluţiilor economice (comerţ, finanţe, credit, costuri etc.) strict necesare înţele
gerii raporturilor politico-militare. Destructurarea 1 redimensionarea unor mituri 1 cli
şee istoriografice circumscrise temei generale a cărţii sporeşte importanţa ştiinţifică a
volumului, impune la meditaţie şi reconsiderări şi, evident, este o invitaţie adresată
istoricilor de a studia în continuare, fără idei preconcepute şi cu altă atitudine, problemele
încă controversate, din varii motive, ale turcologiei - osmanisticii româneşti şi europene,
dar şi ale istoriei economice a Europei apusene-centrale între secolele XVI-XX. Câteva studii
puteau fi incluse tematic în alte părţi ale volumului. Nu înţeleg raţiunea folosirii formei de
plural (,.epocile premoderne" - au fost mai multe?) în titlul contribuţiei nr. 17, pp. 186190. Indice trebuie completat cu termeni geografici: toponime, hidronime, oronime. Trecând
peste aspectele perfectibile şi rezolvabile în ediţia a 11-a, cartea lui Bogdan Murgescu de
vine bibliografie obligatorie, de referinţă, în studiul relaţiilor româno-otomano
europene între secolele XVI-XX (prima parte).
Aştept cu interes următoarea carte a universitarului bucureştean!

> Nicolae Iorga, Istoria Românilor, X, 1-2, Întregitorii, volume îngrijite de Georgeta Filitti
şi Gheorghe Buzatu, ediţia a 11-a, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2011, voi. X-1, XII + 384
p.; voi. X-2, X + 225 p.
Ultimul volum, al X-lea, 1-2, ediţia a 11-a, al sintezei româneşti fundamentale a lui
Nicolae Iorga a fost tipărit în 2011, fiind îngrijit de Georgeta Filitti şi Gheorghe Buzatu
(Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2011, voi. X-1, XII + 384 p.; voi. X-2, X + 225 p.). Voi. X-1
reeditează voi. X al Istoriei Românilor (Bucureşti, 1939), iar voi. X-2, îngrijit doar de
Gheorghe Buzatu, este unul istoriografic, despre locul şi rolul lui N. Iorga în istoriografia
românească şi universală.
Voi. X-1 al lui N. Iorga include 3 cărţi despre 3 probleme şi 3 perioade fundamentale
din istoria modernă şi contemporană a românilor: cartea I: Lupta pentru independenţă
[1866 - 1905] -pp. 3 - 187; cartea a 11-a: Lupta pentru unitatea naţională [1867 - 1918] pp. 189 - 283; cartea a III-a: Lupta pentru consolidarea statului României Unite [1867 1918], pp. 285 - 346. Voi. X-1 mai include: Lista abrevierilor folosite de autor (N. Iorga), p.
XI; Lista abrevierilor folosite de editori (Georgeta Filitti, Gheorghe Buzatu) - p. XII; Tabela
ilustraţii/ar (60 de reproduceri) - pp. 347 - 348; Postfaţa editorilor, pp. 349 - 364; Indice
general, pp. 365 - 384.
Cartea 1, Lupta pentru independenţă, expune în 12 capitole direcţiile şi personalităţile
istoriei româneşti de la urcarea pe tron a domnitorului Carol ! de Hohenzollern - Sigmaringen
(mai 1866) până la începutul guvernării cabinetului conservator condus de Gheorghe Grigore
Cantacuzino Nababul (1905). În Capitolul !, Conflictul cu Puterile garante, autorul a lămurit
condiţiile urcării per tron a lui Carol 1, adoptării Constituţiei din 1866 şi a recunoaşterii
internaţionale a întronării prinţului străin, de către marile puteri europene garante (pp. 3 23). În următoarele două capitole (II: Falimentul cluburilor [politice}, pp. 24 - 29; III: Oameni
noi şi curente noi în cultura şi politica românească, pp. 30 - 42), N. Iorga a analizat evoluţiile
vieţii politice româneşti în perioada 1866 - 1870, ani de instabilitate politică, pe de o parte,
de aşezare a orientărilor şi activităţilor politice pe un viitor făgaş de normalitate, de
cristalizare a viitoarelor partide politice istorice, PNL şi PC. Pe plan extern, istoricul a
prezentat evoluţia relaţiilor cu Austro-Ungaria, care stăpânea importante teritorii româneşti
(Bucovina, Transilvania, Maramureş, Crişana, Banat), locuite de milioane de români (18671871) (cap. IV: Chestia românească şi prietenia austro-ungară, pp. 43 - 56; cap. V:
Încercarea supremă a amiciţiei austro-ungare în România, pp. 57 - 64; cap. VI: Criza legăturii
cu Austro-Ungaria, pp. 65 - 81).
-
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După terminarea conflictului franca - prusian şi depăşirea crizei tronului lui Carol 1
(1870 - 1871), a intervenit Armistiţiu/ interior (cap. VII, pp. 80 - 90), materializat prin stabi
litatea guvernului conservator condus de Lascăr Catargiu (1871 - 1876), în paralel cu naşterea
Unui nou crez naţional (cap. VIII, pp. 91 - 101). Un nou puseu al Crizei orientale (din 1876) a
impus o atitudine specifică oamenilor politici români: întâi o neutralitate binevoitoare faţă
de evoluţiile politica - militare sud - dunărene (cap. IX: Neutralitatea românească faţă de
conflictul balcanic, pp. 102 - 126), apoi implicarea activă în evenimentele politica - militare,
proclamarea Independenţei de Stat a României (9 1 10 mai 1877), participarea Ia războiul
rusa 1 româna - otoman (1877 - 1878), recunoaşterea europeană a Neatârnării politice ro
mâneşti 1 1878 (cap. X: Războiul pentru independenţă, pp. 127 - 147). După obţinerea Inde
pendenţei de Stat a României, oamenii politici români (liberali, conservatori, junimişti etc.)
au guvernat pentru Consolidarea internă şi opera de creaţiune naţională (cap. XI, pp. 148 166), în condiţiile a Douăzeci de ani de dominaţie a Coroanei (cap. XII, pp. 167 - 187). După
1890, N. Iorga a fost contemporan cu majoritatea evenimentelor prezentate, astfel că, după
aproape jumătate de secol, analiza faptelor istorice martore a avut un mare grad de obiecti
vitate, fără a evita total capcanele interpretărilor subiective, specifice unui martor ocular.
Cartea a II-a, Lupta pentru unitatea naţională (pp. 189 - 283), cuprinde 4 capitole
referitoare la acţiunea românilor pentru realizarea idealului politic naţional românesc: for
marea României Mari. Sub Impulsurile noii generaţii (cap. 1, pp. 189 - 216), toate forţele
naţiunii de pe ambele versante ale Carpaţilor s-au coagulat pentru realizarea statului naţio
nal unitar român. Noul val de politicieni români, afirmat după 1890, a acţionat pentru între
girea Regatului României cu provinciile româneşti din interiorul arcului carpatic şi din
stânga Prutului. România şi-a apărat şi a promovat propriile interese în sudul Dunării, în
timpul celor două războaie balcanice. Ultimul s-a încheiat cu Pacea de la Bucureşti (august
1913), prin care s-a confirmat statutul de putere dunăreană-balcanică a României şi a fost
alipit Cadrilaterul Dobrogei (cap. Il, România şi criza balcanică, pp. 217 - 224). Apropierea
norilor Primului război mondial a intensificat Tragedia Regelui Carol (1 913- 1 914} - (cap. III,
pp. 225 - 232), cu sufletul şi cu raţiunea împărţite între prevederile tratatului secret de
alianţă cu Tabăra Puterilor Centrale (1883, reînnoit ulterior) şi stringenta împlinire a idea
lului politic naţional românesc: România Mare. Războiul voinţei naţionale (cap. IV, pp. 233 281) s-a declanşat Ia 15 august 19 16, după Consiliul de Coroană neutralist din august 1914,
moartea bătrânului rege Carol l (septembrie 1914), perioada Neutralităţii tatonante (1914 1916) şi Consiliul de Coroană pro - belic din august 1916. Membră a Taberei Antantei (din 4
august 1916), România, aliată cu Rusia - ocupanta samavolnică a Basarabiei din 1812, a
pornit ofensiva împotriva Austro-Ungariei, stăpâna Bucovinei, Transilvaniei, Maramureşului,
Crişanei, Banatului. Campaniile militare din anii 1916 şi 1917, evenimentele politice interne
şi externe din 1916, 1917, 19 18, au fost secvenţe eroice, măreţe, înălţătoare, dureroase ale
Războiului românesc pentru Î ntregire Naţională. Î n noiembrie - decembrie 1918 România a
redevenit membră a Taberei Antantei şi a Clubului învingătorilor în Primul război mondial,
şi-a întregit teritoriul naţional cu provinciile româneşti din interiorul arcului carpatic.
Pornind de la aceste realităţi istorice concrete, Lupta pentru consolidarea statului Ro
mâniei Mari (cartea a 111-a, pp. 285-345) s-a desfăşurat în mai multe direcţii: pe plan extern,
a fost rezolvată, mulţumitor, Problema păcii şi a alianţelor: sistemul tratatelor de pace de la
Paris (1919-1920), alianţele zonale româneşti în Europa Centrală (cap. 1, pp. 285-315). Pe
plan intern, asamblarea provinciilor româneşti într-un corp unitar, modernizarea României
Unite, Constituţia din 1923, partidele politice până în 1930, moartea regelui Ferdinand 1
(iulie 1927) şi a lui I.I.C. Brătianu (noiembrie 1927) şi urmările în plan politic ale celor două
decese (cap. II: Monarhia luptelor de partid înainte de Carol al 1/-a, pp. 316-334). Din 1930,
Regele nou şi agonia partidelor (cap. III, pp. 335-346), pe fondul unei conjuncturi externe eu
ropene antidemocratice, au fost paşi către regimul dictatorial al lui Carol al II-lea (19381940), regele care a fost, în tinereţe, studentul marelui istoric. " Cei care creaseră ţara
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răsăreau, astfel, după un mileniu, În care ei fuseseră neclintitul temei, ca s-o apere
Împotriva orişicui", scria N. Iorga la sfârşitul volumului, optimist, dar în acelaşi timp

realist, în martie 1939, un adevărat strigăt de luptă pentru anii ce vor veni, 1939-1945.
Voi. X-2, îngrijit de Gheorghe Buzatu, reuneşte studii şi articole despre viaţa şi opera
lui N. Iorga, elaborate de contemporani sau urmaşi de generaţie şi idei ai marelui istoric,
contribuţii adunate sub marca Efigia celebrităţii, argumentată de contemporanistul ieşean
(pp. 1-5). Partea 1 a grupajului istoriografic, Omagiul succesorilor (pp. 9-53), reuneşte con
tribuţii cu tematică aparent diversă, semnate de Nichifor Crainic (Lupta unui om pentru
hotare, pp. 9-1 1), George Călinescu (Nicolae Iorga, pp. 12-16), Gheorghe 1. Brătianu (Nicolae
Iorga, istoric al Românilor, pp. 17-33), Nicolae Bănescu (Nicolae Iorga - martir a/ libertăţii
popoarelor, pp. 34-50), David Prodan (Cuvânt de închinare, pp. 51-53). Î n partea a 11-a, Un
model istoriografic, a fost reeditată lucrarea Renovaţia Istoriei Românilor de Nicolae Iorga, de
N.A. Constantinescu, unul dintre cei mai constanţi, fideli şi cunoscuţi discipoli ai marelui is
toric. Î n contribuţia sa, autorul a prezentat, pe înţelesul tuturor, vasta sinteză de istorie
românească, în zece volume, a lui N. Iorga, monografie istoriografică care era greu de citit şi
de asimilat ştiinţific chiar şi de către unii cercetători în domeniu. În partea a III-a, ultima, a
grupaj ului, Gheorghe Buzatu a reeditat informaţii şi izvoare istorice despre Sfârşitul istoricu
lui (pp. 173-204), N. Iorga şi Războiul Mondial din 1 939-1 945: Oameni şi fapte (pp. 205-2 19),
N. Iorga pe Internet (pp. 220-225).
Trecând peste greşelile de tipar, ce trebuiau eliminate printr-o atentă şi responsabilă
corectură pe text, voi. X/ 1-2 încheie, după 24 de ani de la debut, ediţia a Il-a a monumen
talei sinteze de istorie românească, elaborată în doar 3 ani, de monumentalul N. Iorga.
Avem acum in integrum sinteza de o viaţă a polihistorului născut la Botoşani. Î ncă un pas
către OPERA OMNIA a lui Nicolae Iorga.
> Nicolae Iorga, Istoria Românilor în Chipuri şi Icoane, ediţia a 111-a, cu o introducere
de Andrei Pippidi, Editura Humanitas, Bucureşti, 2012, 450 p., colecţia Istorie. Vintage. Restituiri.
Î n acest an a fost tipărită o nouă ediţie a unei lucrări fundamentale a lui Nicolae Iorga,
ediţia a 111-a, cu o introducere de Andrei Pippidi, Editu
ra Humanitas, Bucureşti, 2012, 450 p., colecţia Istorie. Vintage. Restituiri. Iniţial, subiectele şi
materialele au fost .,conferinţe academice" susţinute de tânărul autor la Societatea Femeilor
Române din Bucureşti, ulterior reunite în 3 volume şi publicate cu titlul anterior amintit, în
1905 - 1906. Ediţia a Il-a a fost tipărită în 1921, Editura Ramuri, Craiova. După mai bine de
un secol, cartea a fost îngrijită de nepotul autorului, praf. univ. Andrei Pippidi şi reeditată
într-o excelentă ediţie grafică, încă un pas important către N. Iorga, Opera Omnia.
N. Iorga a prezentat direcţii generale de evoluţie ale românilor în trecut, exclusiv
politico-diplomatico-militare: instituţia domniei şi a doamnelor ţării; îmbrăcăminte; cons
trucţii: locuinţe, biserici, mănăstiri; instituţia boierimii române; farmacia; hotarul românesc;
viaţa socială; viaţa sufletească; călătorii interne şi externe; pictura şi sculptura; negoţul;
meşteşugurile; bani şi unităţi de măsură; târguri şi oraşe în trecut: Botoşanii. Piese ale unui
puzzle aparent, schiţe preliminare ale unei viitoare capodopere, reunite cu migală, compun
un tablou al trecutului românesc cu acorduri cromatice neconvenţionale pentru începutul
secolului al XX-lea, redau o istorie a românilor altfel. prin aspectele enumerate anterior.
Astfel, Chipurile şi Icoanele sunt amprente concrete ale evoluţiei istorice româneşti, aşezate
în firidele cuvenite în lunga galerie istorică a trecutului românesc. Cartea este, aşadar, o isto
rie a românilor prin aspectele şi evoluţiile particulare neglijate sau necunoscute cercetării
istorice de acum o sută de ani, având cel puţin o dublă misiune, în concepţia lui Iorga: să
completeze istoria generală a românilor, văzută şi concepută cromatic multi-secvenţial, într
un tablou general bine închegat; să popularizeze această istorie - puzzle în rândul românilor
receptori, dar şi făuritori ai propriului lor trecut.
Istoria Românilor în Chipuri şi Icoane,
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Î n voi. 1, după Prefaţa (p. 2 7) lămuritoare, autorul a prezentat 56 de cripte ale voievo
zilor munteni, 53 ale voievozilor moldavi, 14 ale unor domni fanarioţi şi 8 ale unor domnitori
pământeni, regulamentari şi, evident, a lui Alexandru Ioan Cuza de la Ruginoasa - Iaşi, cât şi
bisericile în care ei dorm somnul de veci (Mormintele domnitorilor noştri, pp. 29 - 65). Nu sunt
uitate Doamnele române (pp. 66 - 87), N. Iorga prezentând câteva portrete reprezentative
ale unor soţii domneşti care au stat de sprijin, de veghe şi de sfat în spatele tronului soţilor
lor, mai mult sau mai puţin reprezentativi istoric. Î mbrăcămintea şi locuinţa românilor în
evul mediu şi epoca modernă au fost strâns legate între ele, formând stiluri sau mode.
Autorul a identificat cinci astfel de cazuri: românesc, oriental bizantin, apusean european,
grecesc fanariot-otoman, rusa-austriac (Despre îmbrăcăminte şi locuinţă, pp. 88-108).
Viaţa socială a românilor, înţeleasă de istoric ca sumă a activităţilor de socializare a
înaintaşilor noştri, cu amplitudini locale, regionale, naţionale sau chiar internaţionale, a
atras atenţia lui N. Iorga. Autorul a identificat trei epoci, cu influenţele specifice timpului, în
trecutul social al românilor: populară ţărănească; medievală bizantină - otomană; modernă
vest-europeană ( Viaţa socială a trecutului, pp. 109-138). Românii călători sau aşezaţi în
străinătate - străini călători sau aşezaţi în provinciile româneşti - iată alte forme de sociali
zare internă sau europeană: călătorii şi drumuri oficiale, politico-militaro-diplomatice,
pribegii, " călătorii de plăcere", alogeni stabiliţi în spaţiul intra- şi extra-carpatic etc. (Românii
în străinătate şi străinii în ţările româneşti, pp. 139 - 156).
Volumul următor, al II-lea, prefaţat succint de istoric (p. 1 59), include referiri la acti
vitatea de constructori a românilor în evul mediu şi în modernitate, cu referire specială la
lăcaşurile religioase, pe care Iorga le vizitase cu pioşenie, curiozitate creştină şi interes ştiin
ţific (Vechiul meşteşug de clădire al românilor. Bisericile şi mănăstirile lor, pp. 161 - 190).
Activitatea complexă, multi-direcţională a românilor a fost călăuzită de câteva idei directoa
re, pe care autorul le-a enumerat şi le-a analizat succint: ideea creştină, romanitatea şi Re
naşterea în forme autohtone, naţionalismul (Ideile conducătoare din viaţa poporului româ
nesc, pp. 191-207). Complementar, N. Iorga a radiografiat şi matricea sufletească a românilor,
definită astfel: "viaţa sufletească înseamnă înălţarea gândurilor şi desfăşurarea simţirilor în
fiinţa omenească" (p. 220). Astfel, caracteristicile sufleteşti ale românilor sunt: traiul în legea
creştină, scrisul în româneşte, şcoala şi educaţia în limba română, literatura naţională, conş
tiinţa naţională, comunitatea vieţii spirituale în spaţiul carpatic ( Viaţa sufletească a poporu
lui român, pp. 2 20-2 36). Întemeierea statalităţilor medievale româneşti a însemnat şi deli
mitarea frontierelor statale, marea majoritate a acestora fiind naturale: Nistru, Marea Nea
gră, Dunăre, Munţii Carpaţi. Autorul a prezentat evoluţia graniţelor statelor româneşti între
secolele XIV-XIX, cu rapturile teritoriale româneşti din partea imperiilor vecine (Dezvoltarea
hotarului Ţării Româneşti şi Moldovei, pp. 208-2 19).
Locul şi statusul boierimii române în evul mediu şi în modernitate a fost desluşit de
istoric, care a evidenţiat originea, poziţia socială, politică, militară, culturală, relaţiile cu
domnia şi cu Biserica Ortodoxă, rolul în politica externă etc. a clasei sociale conducătoare în
statalitatea românească (Rolul boierimii noastre, pp. 23 7-249). Aspectele medicale ale trecu
tului românesc sunt, de asemenea, interesante. Î n consecinţă, N. Iorga a conturat un tablou
general al evoluţiei serviciilor farmaceutice româneşti în secolele XVIII-XIX (Farmacia în
Ţările Române, pp. 250-254). Din această galerie a manifestărilor trecutului nu putea lipsi
firida urbanismului românesc. Botoşănean prin naştere, prin familie, prin copilărie, prin
educaţie iniţială, N. Iorga a prezentat Un oraş românesc: Botoşanii (pp. 255-274) : evoluţia
târgului lui Botoş din sec. XIV până prin 1900, de la un sat închegat la Târgui Doamnei, apoi
la al şaselea oraş al Moldovei, regresând într-un oraş de provincie, racordat totuşi la calea
ferată, cu 2/3 din populaţie de origine evreiască. Voi. I I se încheie cu un grupaj de 13 izvoare
istorice epistolare domneşti şi boiereşti din secolele XV-XVIII (Alegere de acte contemporane,
pp. 275-289).
Negoţul şi meşteşugurile În trecutul românesc este subtitlul voi. III, cel mai consistent
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şi mai închegat tematic dintre toate. Î n Prefaţă (p. 297) autorul a anunţat un viitor volum
despre .. viaţa femeiască din timpurile vechi ", cât şi alte două cicluri tematice: despre Biserica
la români şi despre .. oastea trecutului ", plănuit iniţial ca o serie de conferinţe în faţa unor
ofiţeri activi sau în rezervă. Primul capitol al voi. conturează Meşteşugul de pictură şi sculp
tură În trecutul românesc (pp. 299-337), în care N. Iorga a prezentat: caracteristicile picturii
şi sculpturii româneşti medievale, meşteri pictori şi sculptori, influenţele Apusului, odoare şi
odăjdii bisericeşti, pictura şi sculptura în Ţara Românească în sec. XVI, tipografia româ
nească, inscripţiile de pe morminte, inscripţiile de pe monedele sec. XVI, arta românească în
sec. XVII, arta turnării clopotelor, tehnica realizării manuscriselor cu miniaturi, meşteşugul
cusăturilor bisericeşti, pictura bisericească murală şi pe lemn. Negoţul În trecutul românesc
(pp. 338-386) a fost prezentat din multiple puncte de vedere: trocul rural de produse;
apariţia negoţului şi caracteristicile sale; negustori saşi, germani, armeni; căile de comerţ:
drumul sibienilor, drumul braşovenilor, drumurile moldoveneşti, drumurile munteneşti,
drumul tătăresc, drumul de la Marea Baltică la Marea Neagră; drumurile comerciale şi for
marea statelor şi oraşelor feudale româneşti; vămile muntene şi moldoveneşti; ocuparea
porturilor moldoveneşti de către otomani; furnituri româneşti către lumea otomană; nego
ţul românesc cu Europa centrală, estică, apuseană; cartiere, străzi şi prăvălii negustoreşti;
organizare, bresle şi învoieli negustoreşti; bâlciuri, bazare, oboare şi iarmaroace; ..învăţarea
negoţului: viaţa unui băiat de prăvălie" ; comerţ românesc şi comerţ european, neguţători
români, europeni, levantini, armeni în sec. XVl ll; comerţ şi porturi româneşti în epoca Regu
lamentului Organic.
Dar negoţul trebuia alimentat de meşteşuguri. Î n consecinţă, N. Iorga a prezentat
Meşteşugurile la români (pp. 387-415): nomenclator terminologie; meşteri la sate, târguri,
oraşe; bresle: organizare, activitate, datini; fabrici vechi de hârtie, sticlă, postav, lumânări
etc.; berării; meşterii sec. XIX. Meşteşugurile şi negoţul aveau nevoie de unităţi de măsură
pentru vânzare - cumpărare (a/Îş - veriş) şi de bani pentru plata produselor, taxelor şi ser
viciilor. Istoricul le-a explicat schematic (Bani şi măsuri, pp. 416-431), insistând asupra
monedelor europene şi româneşti, asupra unităţilor de măsură a lungimii, suprafeţei, capa
cităţii, greutăţii. Volumul se încheie cu prezentarea unor surse istorice livreşti şi documen
tare. Astfel, în Apendice I (pp. 432 - 435), N. Iorga a inclus 6 .,scrisori din arhiva Casei de
comerţ sibiene Hagi Constantin Pop, cu privire la vechea zugrăveală", iar în Apendice II (pp.
436-446) .Câteva privilegii de comerţ ale domnilor noştri", de la începutul sec. XV până în
1819. Sinteza nu conţine Indici, o carenţă tot mai des întâlnită în volumele ultimilor ani,
indiferent de factura acestora.
La 18/19 iunie 2012 s-au desfăşurat la Botoşani Zilele Nicolae Iorga 2012, organizate
de Asociaţia Culturală .,Nicolae Iorga" din Botoşani, condusă de d-na muzeograf Violeta
Budăi-Damaschin, cu un program divers şi complex al manifestărilor. Astfel, luni 18 iunie
2012, dimineaţa, la Casa Memorială .,Nicolae Iorga" din Botoşani a avut loc vernisajul expo
ziţiilor Curiozităţi bibliofile din patrimoniul muzeal al casei memoriale şi Nicolae Iorga şi
casele în care a locuit-Botoşani, Bucureşti, Vălenii de Munte. După amiază, în Sala de marmură
a Teatrului .,Mihai Eminescu" din Botoşani, între orele 16,30 - 17,30 s-a desfăşurat şedinţa
Cercului metodic al profesorilor de istorie din liceele jud. Botoşani, pentru semestrul Il. Î n
continuare, la aceeaşi locaţie s-au derulat lucrările Simpozionului Naţional .,Locul Românilor
în istoria universală, cercetat de Nicolae Iorga': cu moderator: praf. Dan Prodan. Au participat
cu intervenţii: Acad. Alexandru Zub (Iaşi), Nicolae Iorga-personalitate istorică a românilor;
prof. univ. d-r Andrei Pippidi (Bucureşti), Locul Românilor în istoria universală, cercetat de
Nicolae Iorga; prof. D-r Dan Prodan (Botoşani), Locul românilor Între Europa Creştină şi
.

Imperiul Otoman islamic În viziunea lui Nicolae Iorga (sec. X/V-XIX).

A fost lansată cartea recenzată în rândurile anterioare, prezentarea fiind realizată de
d-1 acad. Alexandru Zub (laşi). Ulterior, Î n Sala Mare a teatrului a fost decernat Premiul
Naţional de Istorie Nicolae Iorga d-lui Andrei Pippidi, nepotul marelui istoric, praf. univ. d-r
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la Universitatea din Bucureşti, pentru îngrijirea şi editarea lucrării bunicului său, Istoria
Românilor în Chipuri şi Icoane, ediţia a III-a, Editura Humanitas, Bucureşti, 2012, 450 p., co
lecţia Istorie. Vintage. Restituiri. Seara s-a încheiat cu spectacolul-lectură Omul cari ni trebuie,
după un text de Nicolae Iorga, cu regie şi scenografie bucureşteană şi distribuţie botoşă
neană. O serie de activităţi şi o seară reuşite din toate punctele de vedere!
> Emil Suciu, Influenţa turcă asupra limbii române, voi. 1: Studiu monografie, Editura
Academiei Române, Bucureşti, 2 009, 726 p.; voi. II: Dicţionarul cuvintelor româneşti de ori
gine turcă, Editura Academiei Române, Bucureşti, 20 10, 9 1 3 p.
Savantul filolog Emil Suciu a publicat o lucrare fundamentală despre asimilările lingvis
tice, lexicale-gramaticale, onomastice turco-osmane în limba română între secolele XIV-XX:
Influenţa turcă asupra limbii române, I: Studiu monografie, Editura Academiei Române, Bucu
reşti, 2009, 726 p.; Il: Dicţionarul cuvintelor româneşti de origine turcă, Editura Academiei
Române, Bucureşti, 2010, 913 p. Î n această contribuţie mă voi ocupa de voi. 1. Acesta
cuprinde 6 părţi cu diferite capitole, precedate de un Cuvânt - Înainte al autorului, Abrevieri
bibliografice şi Abrevieri de cuvinte şi semne grafice necesare utilizării rapide şi eficiente a
volumului şi încheiate cu un substanţial rezumat în limba franceză. Filologul bucureştean a
motivat astfel impresionantul său demers ştiinţific: " Lucrarea de faţă constituie o mono
grafie a influenţei pe care limba turcă (osmanlie) a exercitat-o asupra limbii române timp de
aproape cinci sute de ani, lăsând urme importante în lexicul românesc. Ea se adresează cu
precădere specialiştilor în limba română, turcologilor, cercetătorilor din domeniile lingvis
ticii, istoriei şi culturii româneşti sau sud-est europene, dar poate fi consultată cu folos de
către oricine este interesat în privinţa problemelor de etimologie şi de istorie a limbii
noastre naţionale" (p. 5).
Î n prima parte, Introducere, autorul a realizat Delimitarea împrumuturilor din limba
turcă (pp. 2 1 -43), a prezentat Izvoare şi lucrări de referinţă (pp. 44-49) în domeniul turco
logiei lingvistico-lexicalo-onomastice şi a conturat Cadrul istoric al contactului lingvistic tur
ca-român (pp. 50-57). E. Suciu a identificat mai multe categorii de împrumuturi turco
osmane în limba română: prin filiera altor limbi (neogreaca, bulgara, sârbo-croata, sud-slavă
multiplă, sud-dunăreană multiplă, ţigănească, limbi occidentale: franceză, italiană), pătrunse
între secolele XIV-XX; turcisme reproduse în textele medievale şi moderne româneşti; turcis
mele din texte redactate în alte limbi; turcisme originare din alte limbi. Toate aceste categorii
de împrumuturi au fost studiate interpretând izvoare istorice documentare-lingvistice, pe
baza unei bibliografii tematice devenită clasică. Analizând cadrul istoric al contactu/ui ling
vistic turca-român, autorul a identificat mai multe etape: 1. prima jumătate a sec. XIV; 2. a
doua jumătate a aceluiaşi veac; 3. secolul XV; 4. secolul XVI; 5. secolul XVI I; 6. secolul XVIII;
7. primele opt decenii ale secolului XIX; 8. c. 1880 - c.1950; 9. ultima, începând cu 1990.
Caracteristicile influenţei lingvistice turceşti (partea a 11-a, pp. 58 - 2 10) s-au manifestat
prin: sursele împrumuturilor, originea etimoanelor, căile de pătrundere a împrumuturilor,
nivele stratificării temporale, distribuţia teritorial-stilistică, compartimentele limbii române
influenţate osmanistic. Sursele împrumuturilor au fost diverse: cuvinte cu etimologie multi
plă; termeni balcanici; termeni internaţionali; etimoane turceşti arhaice, medii, moderne,
populare, dialectale; etimoane reconstituite; cuvinte turceşti preluate din alte limbi: arabo
persană, neogreacă, italiană, franceză, ebraică. Căile de pătrundere a cuvintelor turco-osma
ne au fost diferite: împrumuturi oficiale / culte; împrumuturi populare; împrumuturi dato
rate bilingvismului româno-otoman. Frecvenţa împrumuturilor a fost şi ea diferită: conjunc
tural, periodic, repetat. Stratificarea temporală şi periodizarea influenţei turco-osmanlii au
avut la bază diferite repere: cronologia împrumuturilor, intensitatea influenţei, viabilitatea
împrumuturilor, sincronia împrumuturilor.
E. Suciu a identificat următoarele etape ale influenţei limbii turco-osmanlii asupra
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limbii române (pp. 106-161): 1. mijlocul secolului XIV-secolul XV: 23 de împrumuturi lexi
cale; 2. secolul XVI: aprox. 150 de împrumuturi (către 1600, aprox. 174-175 cuvinte
împrumutate); 3. secolul XVJJ: 503 noi împrumuturi (către 1700, aprox. 677-678 cuvinte
împrumutate); 4. secolul XV/ll: aprox. 992-1.036 noi împrumuturi (către 1800, aprox.
1.714- 1.715 cuvinte împrumutate); 5. secolul XIX: 1.044 noi împrumuturi (către 1900,
aprox. 2.758 cuvinte împrumutate); 6. secolul XX - începutul secolului XXI: 2 noi
împrumuturi (către 2000, aprox. 2.760 cuvinte împrumutate). Î n concluzie, la începutul
secolului XXI "fondul lexical românesc imprumutat de-a lungul timpului din limba
turcă se ridică la 2.760 de termeni" (p. 158). Repartizarea teritorială zonală a
împrumuturilor turco-osmanlii a fost următoarea: în Dobrogea, teritoriu otoman între 14201877, au fost preluate între 190-340 cuvinte turceşti; în Banat, teritoriu otoman între 15521718, au fost preluate aprox. 2 5 cuvinte turceşti; în Transilvania, principat autonom sub
protecţie otomană între 1541-1688, nu au fost preluaţi termeni direct din turco-osmanlie, ci
au fost înregistrate doar etimoane propagate din turco-osmana utilizată la sud şi la est de
Carpaţi; în Muntenia-Oltenia şi Moldova, provincii tributare-protejate de otomani în secolele
XV-XIX, au fost preluate peste 2.500 de împrumuturi turco-osmane, cu o intensitate diversă,
pe scara valorică, a influenţei lexicale otomane (pp. 162-190).
"Influenţa limbii turce s-a exercitat exclusiv pe plan lexical, de aceea ea nu a
putut contribui la configuraţia stilistică a limbii române decât la nivelul vocabula
rului " (p. 191). În consecinţă, împrumuturile turco-osmanlii au fost repartizate stilistic, în

diferite procente, în limbajele: colocvial, oficial, narativ, liric, dramatic, ştiinţific, profesio
nale, familiar, vulgar, argotic (pp. 19 1-208). Amprenta turca-otomană s-a imprimat, cu o
intensitate descrescătoare, asupra unor domenii ale limbii române: lexicul, onomastica, fra
zeologia, fonetica-morfologia, sintaxa, formarea cuvintelor (pp. 208-2 10).
In Lexicul comun (partea a III-a, pp. 211-485) al limbii române, E. Suciu a identificat
următoarele categorii de împrumuturi turco-osmanlii: 2.508 substantive (9 1 % din totalul
celor 2.760 de preluări), 1 7 5 de adjective (6, 3 %), 37 de interjecţii (1, 3 %), 32 de adverbe
(1, 2 %), 6 verbe (0, 2 %), 2 conjuncţii (0,07 %), O numerale (0,00 %). Structura fonetică a
limbii române nu a fost influenţată direct de contactele cu limba turco-osmanlie: nici un
sunet specific otoman nu a fost împrumutat în româneşte. Au existat însă unele consecinţe
indirecte ale influenţei lexicale turco-osmanlii: unele adaptări fonetice, ale vocalelor
otomane -o-, -ii-, a consoanei -lh a grupurilor -�1-, -g1-, -şa-, -j1-; reducerea vocalelor lungi şi
a vocalelor duble; reducerea consoanelor geminate; modificări induse de normele sistemului
fonetic românesc şi de cele dialectale; accidente fonetice. Î n domeniul Morfologiei, s-au pro
dus diverse adaptări morfologice sub influenţă otomană; în Sintactică, adaptările produse s
au manifestat sub forma sintagmelor otomane cu topică normală j inversă, prin condensare
lexico-semantică, prin false interpretări sintagmatice (aglutinaţii, deglutinaţii, contracţii).
Î n sfera Semantismului, împrumuturile din turco-osmană pot fi grupate în mai multe
grupuri terminologice, cu diverse orizonturi specifice: A. Omul (Corpul; vârsta şi sexul; sta
rea psiho-morală; starea fizica-sanitara-exterioară; statutul social; îmbrăcăminte-încălţă
minte-podoabe; alimentaţia; fumatul; locuinţa); B. Natura (Timpul şi diviziunile sale;
fenomene naturale; Pământul; lumea vegetală; substanţe chimice, materii minerale, vege
tale, animale); C. Exteriorul şi percepţia umană (Dimensiunea, cantitatea; aspectul şi forma
exterioară; culoarea; alte caracteristici externe; modalitatea; reacţiile omului la stimulii
externi; raporturi de coordonare-subordonare; substituiri); D. Acţiunea omului asupra
naturii. Domeniile muncii (Agricultura; prelucrarea produselor agricole-animaliere, morărit,
brutărie; creşterea animalelor; creşterea, îngrijirea, împodobirea şi strunirea cailor; trans
portul terestru; transportul pe apă; vânătoarea şi pescuitul-prelucrarea peştelui; meşteşu
guri: ţesătoria, croitoria, boiangeria, pielăria, cojocă ria, cizmăria; alte meşteşuguri: lemnăria,
construcţiile, dogăria; metalurgia: exploatarea, prelucrarea-valorificarea mineralelor
metalelor; medicina; alte domenii ale muncii); E. Raporturile interumane (Relaţii familiale;
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relaţii afective-de camaraderie-de serviciu; relaţii de subordonare-de supunere; relaţii de
duşmănie); F. Societatea (Organizarea politică, socială, administrativă; armata; activitatea
comercială-de servicii; activitatea financiară; activitatea juridică; viaţa religioasă, mitologia,
credinţe, superstiţii; apartenenţa locală, etnonimia); G. Cultura (Muzică-folclor; învăţământ,
literatură, filozofie, ştiinţe fundamentale; distracţii-socializare); H. Noţiuni abstracte
(Noţiuni: pozitive; negative; neutre; ambivalente; obscure). Cele mai cunoscute evoluţii
semantice ulterioare Împrumuturilor lexicale au fost: concretizarea; abstractizarea; generali
zarea; restricţia; extensia; specializarea; înnobilarea; deprecierea; analogia; metaforizarea;
polarizarea; autohtonizarea; calculi semantice.
Onomastica românească a fost parţial influenţată de convieţuirea semi-milenară
româno-otomană de-a lungul Dunării, manifestându-se în toponimie, antroponimie, nume
proprii din zoonimie, astronimie, literatură, folclor, interferenţe cu termeni comuni. Câteva
exemple: toponimie: Adakale, Bender, Bugeak, Karasu, Kule, Galata; antroponimie: doar
nume de familie, nici un prenume: Abdula, Agemoglu, Ahmed, Alaman, Asan, Aslan,
Caraman, Ceauşoglu, Chihaia, Daud, Giafer, lsmail, Iusuf, Magearu, Mahmud, Murat, Mungiu,
Mustafa, Omer, Osman, Solakoglu, Soliman; zoonimie: Bondoca, Balaban, Catargiu, Gealap,
Samson, Samurache, Talambaşa; astronimie: Ciobanul, Surugiu!, Tereziul; nume de
personaje literare şi folclorice: Ara pul (Harap Alb), Bilmem, Caracîz, Caragoz, Ceauşul,
Cheleş(-Î mpărat), Dandanache, Deli-Satîr, Pehlivan, Rus tem, Se fer(-Î mpărat), Trahanache.
Amprenta turco-osmanlie asupra limbii române s-a manifestat, cu o anumită intensi
tate, şi în domeniul formării cuvintelor, prin: sufixe şi elemente de compunere împrumutate;
procedee de formare a cuvintelor împrumutate; formarea a noi cuvinte şi variante lexicale;
fenomene frazeologice româneşti. Revenind, amintesc sufixe le: -giu; -iu; -/iu; -lîu; -lîk / -lâc; man; elementul de compunere baş. Procedeele de formare a unor noi cuvinte şi variante au
fost: derivarea, trunchierea, compunerea, conversiunea, etimologia populară, contaminaţia,
condensarea lexico-semantică, diverse procedee intermediare sau înrudite. Autorul a
enumerat şi diverse fenomene frazeologice româneşti, contaminate turco-osmanic: locuţiuni
substantivale, locuţiuni adverbiale-adjectivale, locuţiuni conjuncţionale, locuţiuni verbale,
expresii eliptice.
Capitolul al VI-lea, Lexicul actual de origine turcă (pp. 598-616), sintetizează
concluziile monografiei. Dintre cele 2.760 de cuvinte împrumutate din limba turco
osmanlie între secolele XIV-XX, 487 au fost preluări personale utilizate cel puţin o dată şi
uitate rapid ulterior, 33 au fost reluate de mai multe ori în deceniile ulterioare preluării,
2.240 au fost împrumuturi reale de la început, fiind utilizate de foarte multe ori în limbajul
curent, la diferite nivele de comunicare locală sau / şi zonală. Dintre cele 2.273 cuvinte reale
preluate (2.240 + 33), 886 au dispărut, după 2-3 secole, din lexicul românesc, iar 1.387 s
au transmis până în a doua jumătate a secolului al XX-lea. Dintre ele, 381 au fost aproape
eliminate din uzul curent, iar 1.006 împrumuturi, termeni uzuali, au fost transmise cu
siguranţă secolului XXI. Adăugând marja plus de eroare, în care intră termenii pasivi, dar
potenţial reactivi în secolul XXI, moştenirea lexicografică de origine turco-osmană este de
circa 1.100 termeni ( cu 2 50 -260 derivate româneşti de Ia termenii - bază turco otomani). Din fondul lexical principal actual al limbii române fac parte cuvintele: cafea,
cearşaf, chef, chibrit, ciorap, {de)geaba, duşman, geam, hai(de), murdar. Din vocabularul
fundamental al limbii române actuale fac parte 41 de împrumuturi: cafenea, capac,
caraghios, catifea, cântar, a cântări, cearşaf, chel, chibrit, chior, cioban, ciorap, cutie,
(de)geaba, dulap, farfurie, geantă, habar, haz, musafir, odaie, palavragiu, a pălăvrăgi,
pălăvrăgeală, papuc, para, perdea, raft, sâc, a sâcâi, sâcâială, sâcâitor, sârmă, sobă, soi,
sufragerie, tacâm, tavan, tavă, turc, tutun, la care se adaugă 49 derivate româneşti utilizate.
Vocabularul esenţial al limbii române actuale include alte 41 de împrumuturi din turco
osmanlie: bacşiş, balama, basma, belea, bre, caldarâm, cazan, chioşc, ciomag, ciorbă, codoş,
conac, cusur, doldora, duduie = duducă, duşumea, fudul, geamantan, hal, leafă, mahala,
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mahmur, moft, naz, palavră, puşti, rahat, salam, salcâm, sidef, sofa, şiret (adj.), şiret (s.n.),
tabiet, taman, tejghea, tinichea, ursuz, zar, zarzavat, zor, la care se adaugă 1 02 derivate
româneşti utilizate. Stratul concentric exterior al masei vocabularului actual românesc

include 356 împrumuturi turco-osmane. Dintre acestea, 1 1 9 împrumuturi sunt mai des
utilizate. Celelalte sunt termeni istorici, .,cuvinte străine" otomane şi regionalisme. Limbajul
publicistic românesc include termeni de origine turco-osmană, cu derivate româneşti:

ageamiu, bucluc, buluc, cacealma, caşcaval, călăuză, a călăuzi, cântar, a cântări, chenar,
cherestea, chiolhan, chioşc, ciorbă, cusur, degeaba, derbedeu, dugheană, geamantan, ghiveci,
hal, halal, iaurt, liman, macara, mahala, maidan, matrapazlâc, moloz, muşama, a muşamaliza,
naz, rachiu, salahor, salam, sarma, schelă, sol, şiretlic, tarabă, tertip, tichie, turc, zor. Masa
vocabularului românesc actual cuprinde aprox. 645 - 680 cuvinte de origine turco
osmană, majoritatea [circa 485-520) aflate în stratul exterior al lexicului curent românesc,
cu frecvenţe reduse de întrebuinţare. La periferia vocabularului românesc actual se află

550-600 de cuvinte de origine turco-osmană, cu diferite grade de utilizare, în diferite

domenii de activitate.
Anexele monografiei sunt complementare explicaţiilor şi aserţiunilor din capitolele
prezentate sumar în paragrafele anterioare. Astfel, Anexa nr. 1 prezintă Cronologia şi
viabilitatea împrumuturilor (pp. 619-687) româneşti din turco-osmană, un tabel foarte
interesant şi sugestiv, cu 2.760 de termeni enumeraţi alfabetic pe verticală, cu o evoluţie
cronologică pe orizontală, din a doua jumătate a secolului al XIV-lea până către anul 2.000.
Voi selecta trei exemple: cuvintele cu n-rele: 12, 1022, 2022. Nr. 12: acic (sg.; pl. acicuri) :
.,ambarcaţiune fluvială turcească fără punte, în formă de luntre, servind ca mijloc de
transport, mai ales pe Dunăre" (Emil Suciu, op. cit., voi. Il, Dicţionarul cuvin telor turceşti de
origine turcă, Editura Academiei Române, Bucureşti, 20 10, p. 32). Cronologia orizontală a
împrumutului precizează că a fost folosit şi atestat documentar din a II-a jumătate a
secolului al XVII-lea până în a II-a jumătate a secolului al XVIII-lea, după care nu a mai fost
utilizat. Nr. 1 022: farfara (sg.; pl. farfarale) : .,om flecar, guraliv; om lăudăros, încrezut,
fanfaron; palavragiu, fudul " (ibidem, p. 324). Cronologia orizontală a împrumutului
precizează că a fost folosit şi atestat documentar din a Il-a jumătate a secolului al XVII I-lea
până în a I l-a jumătate a secolului al XX-lea; actualmente este termen popular. Nr. 2022:
reiz-efendi (sg.; pl. probabil reiz-efendi-ler) : .,ministru de Externe şi mare cancelar al
Imperiului Otoman " (ibidem, p. 61 1). Cronologia orizontală a împrumutului precizează că a
fost folosit şi atestat documentar din a I l-a jumătate a secolului al XVI-lea până în prima
jumătate a secolului al XIX-lea; în a Il-a jumătate a secolului al XIX-lea în curs de dispariţie,
eventual termen istoric. Anexa nr. 2 este Totalizatorul împrumuturilor pe secole din
turco-osmană (pp. 688-689), un tabel contabil ce trebuie parcurs cu atenţie de fiecare
cititor. Î n Anexa nr. 3 autorul a prezentat Lista împrumuturilor (din turco-osmană) azi
învechite (foşti termeni literari, populari sau regionali şi hapax legomena)-(pp. 690700), 1373 termeni, cu distribuţia lor pe secole. Anexa nr. 4 prezintă Lista împrumuturilor
prezente în lexicul actual (pp. 701 -710), cu: 450 Termeni literari actuali, 223 Termeni
populari actuali, 583 Termeni regionali actuali, 1 3 1 Termeni istorici utilizaţi în a doua
jumătate a secolului XX (pe cale de dispariţie). Anexa nr. 5 sintetizează Totalizatorul
împrumuturilor din limba actuală (română), pe secole şi categorii stilistico
funcţionale (p. 71 1). Anexa nr. 6 prezintă Valoarea de întrebuinţare a împrumuturilor
folosite în prezent în limbajul beletristic şi în cel publicistic (190 termeni)-(pp. 712718), un tabel foarte concis, cu multe informaţii interesante.
Rezumatul monografiei, L'lnfluence turque-osmanlie sur la langue roumaine (pp. 719722), prezintă cartea de vizită a cărţii pentru cititorii străini. Trebuie remarcată traducerea
foarte exactă în franceză a limbii-mamă, turco-osmanli, ceea ce, de exemplu, nu apare în
titlul în limba română (doar influenţa / limba turcă !).
Se impun câteva observaţii. Am întâlnit în cuprinsul monografiei prezentate câteva
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erori istorice. Astfel, anii în care diferite provincii româneşti au intrat în componenţa 1 sub
protecţia Imperiului Otoman sunt interpretabili: 1420 (nu 1417!) în cazul Dobrogei; 1552
(nu 1526!) în cazul Banatului 1 Timişoarei; 1541 ((nu 1526!) în cazul Transilvaniei, devenită
principat autonom sub protecţie tributară otomană. De asemenea, pentru fidelitate faţă de
adevărul istoric, diverse expresii şi formulări trebuie corectate: turc / turci cu otomani 1
osmani 1 osmanlii 1 turco-osmani 1 turco-osmanlii; administraţia turcă cu administra
ţia otomană 1 osmană 1 osmanlie 1 turco-osmană 1 turco-osmanlie; Constantinopol cu
Istanbul, excepţie doar în textele izvoarelor istorice în original; influenţa turcă (cum apare
şi în titlu!) cu influenţa turco-osmană 1 turco-osmanlie; " ai limbii neogrece" (p. 244) cu
"ai limbii neogreceşti" . Am sesizat şi câteva imperfecţiuni grafice minore la redarea unor
litere sau grupuri de litere din turco-osmană în româneşte. Cuvântul voievod este de origine
slavă şi a intrat în limba turco-osmană (în forma: voydoda, sg. 1 voyvodalar, pl.) prin filieră
nord-dunăreană românească şi 1 sau sud-dunăreană slavă (p. 303).
Î n concluzie, o monografie fundamentală a lingvisticii româneşti de Ia începutul
secolului XXI şi al mileniului III, despre urmările convieţuirii comunicative verbale
româno-otomane la linia Dunării, timp de cinci veacuri. Î ndelung aşteptată, ea umple, în

cele din urmă, un gol evident în cercetarea românească de specialitate, sinteza lui Lazăr Şăi
neanu din 1900 fiind depăşită de nivelul dezvoltării lingvisticii româneşti tematice din ulti
mele cinci-şase decenii. Un foarte util instrument de lucru pentru filologi, istorici, studenţi,
persoane interesate de fenomenul turcologico-osmanistic lingvistic românesc. Evident,
această sinteză trebuie completată cu alta, intitulată: Influenţa românească asupra limbii
turco-osmane, pentru ca binomul Limba română - Limba turco-osmană să fie complet.
Când vom avea plăcerea acestei noi lecturi?

> Emil Suciu, Influenţa turcă asupra limbii române, voi. Il: Dicţionarul cuvintelor
româneşti de origine turcă, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2010, 913 p.
Al doilea volum al monografiei Influenţa turcă asupra limbii române, de Emil Suciu,
este subintitulat Dicţionarul cuvintelor româneşti de origine turcă, Editura Academiei
Române, Bucureşti, 2010, 913 p. Acest volum, care completează organic şi logic primul
volum, subintitulat Studiu monografie, are următoarea structură: Principii şi norme de
redactare (pp. 5-10), Abrevieri bibliografice (pp. 1 1-2 2), Abrevieri de cuvinte şi semne grafice
(23-27), Notaţia şi corespondenţa sunetelor turceşti (p. 28), Redarea cuvintelor altor limbi (p.
28), Dicţionarul cuvintelor specifice, ordonate alfabetic (pp. 29-825), Addenda et corrigenda
(pp. 826-830), două anexe: 1.: Lista variantelor şi derivatelor (pp. 83 1-892) şi 2.: Cuvinte de
origine turcă folosite în prezent în stilul beletristic şi în cel publicistic (pp. 893-912). Volumul
dicţionar are la bază o altă lucrare tematică a lui Emil Suciu, Cuvinte româneşti de origine
turcă, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006.
Lingvistul şi lexicograful Emil Suciu a explicat astfel originea şi structura voi. II:

"Dicţionarul cuvintelor româneşti de origine turcă este partea a doua a monografiei
privitoare la influenţa turcă asupra limbii române. Cu toate că în lingvistica românească
exista deja o lucrare similară (Lazăr Şăineanu, Influenţa orientală asupra limbei şi cu/turei
române, Bucureşti, 1900), de mai mult timp devenise o necesitate stringentă ca materialul
lexical de sorginte turcă - osmanlie să fie reevaluat şi completat, de vreme ce de la apariţia
lucrării amintite a trecut mai mult de un secol, în decursul căruia, pe de o parte, numeroşi
termeni de origine turcă şi-au schimbat statutul în limba română şi, pe de altă parte, noi surse
de documentare şi noi metode şi tehnici lexicografice au fost puse la dispoziţia cercetătorilor.
Dicţionarul de faţă cuprinde cuvintele împrumutate din limba turcă şi, în subsidiar,
pe cele formate pe baza acestora pe teren românesc, însoţite de date, informaţii şi explicaţii
privind statutul actual, istoriile şi evoluţiile lor formale şi semantice în limba română, etimolo
gia şi corespondenţele lor din alte limbi, mai ales sud-est-europene. Dicţionarul a fost conce
put după principii etimologice, de aceea accentul cade pe Împrumuturile din limba turcă, iar
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acestora li se subsumează întreaga lor familie lexicală, cuprinzând formaţiunile pe teren
românesc: derivate, compuse, formate prin conversiunea valorii /exico-gramatica/e etc. "
Fişa de prezen tare a fiecărui cuvânt-titlu cuprinde: cuvântul propriu-zis; valoarea sa
lexico-gramaticală; situaţia sa în limba română actuală; istoria termenului împrumutat,
sensurile şi variantele sale; etimologia cuvântului; categoria cuvintelor formate pe teren

românesc pe baza împrumuturilor: derivare, compunere, contaminare, conversiunea valorii
lexico-gramaticale; nume proprii (antroponime, toponime, zoonime) formate de la împru
muturile turco-osmane. Abrevierile bibliografice cuprind prescurtările titlurilor periodicelor,
contribuţiilor de autor şi ale celor de colectiv utilizate de Emil Suciu. Abrevierile de cuvinte şi
semne grafice includ prescurtările termenilor tehnici comuni şi ale celor proprii folosite de
autor în voi. I l . Informaţiile tehnice sunt completate cu precizările din Notaţia şi corespon
denţa sunetelor turceşti şi din Redarea cuvintelor altor limbi.
Urmează Dicţionarul termenilor româneşti de origine turco-osmană, cu 2760
împrumuturi, ordonate alfabetic. De la fiecare literă voi selecta aleatoriu şi voi prezenta fişa
unui cuvânt-titlu, pentru argumentarea afirmaţiilor prezentate anterior.
ANGARA, s.f. (pop.; 1608 -); pl. Angarale. 1. (agric.; înv.) " Obligaţie (în bani, în natură
şi mai ales în muncă) impusă în trecut ţărănimii; muncă forţată neretribuită, dacă, corvoadă,
beilic, havalea"; 2. (P. gener.; Fin.; pop.) " Dare, impozit (plătit statului); datorie bănească;
havalea; huzmet"; 3. (Pop., mai ales la pl.) " Sarcină, obligaţie, greutate, povară, dificultate
(inclusiv bănească), belea, havalea"; 4. (Fig.; reg., Olt., Munt., la pl.) " Zorzoane; fleacuri;
zarpale"; 5. (P. ext.; Etnogr.; reg., Olt. Munt.) " Numele unui dans popular" . Preluat din te. dia!.
angara, angare, cu sensurile 1; 3. (p. 4 7).
BĂCAN, sensul I, s. n. (pop.; 1761 ___. ) . 1. (Bot.; rar) "Lemnul (roşiatic) al arborelui
exotic Haematoxylon campechianum " ; 2. (Chim., Med.) " Substanţă lichidă de culoare roşie,
obţinută din acest lemn şi folosită fie drept colorant (mai ales la vopsitul ouălor) şi ca fard,
fie ca medicament astringent; fard (roşu), suliman, băcălie" . Preluat din te. bakam, bakkam,
cu sensurile I; 2. (p. 85). BĂCAN, sensul II, s. m. (!it.; 1512 - ); pl. Băcani. 1. (Prof., Corn.; !it.,
azi mai ales ist.) " Negustor care vinde cu amănuntul diverse produse alimentare şi de
consum casnic, coloniale etc. " 2. (P. ext. pop., după băcan, sensul I, 2; prof.; reg., Olt.)
"Vopsitor de textile, boiangiu" . Preluat din te. bakal, bakkal, cu sensurile II; 1. Antrop.
Băcăliţa, Baca/u, Băcal, Băcanu, Băcănău etc.; top. Băcani, Băcanu, Băcă/eşti etc. (pp. 85-86).
CHIBRIT, s. n. (lit.; a doua jum. a sec. XVIII -); pl. Chibrituri; (pop.) chibrite. 1. (Lit.;
reg. şi în Trans. Ban.; uneori în sintagma băţ de chibrit) " Beţişor de lemn sau, în trecut, fitil
folosit pentru a face focul, a aprinde lumânarea, ţigara, etc., având la un capăt o gămălie din
metal uşor inflamabil (pe bază de sulf sau fosfor), care se aprinde prin frecare" ; 2. (P. ext.;
pop.) " Cutie cu chibrituri" ; 3. (Fig.; înv.) "Ardoare, exaltare" ; 4. (Fig.; înv.) " Om înalt şi slab,
lungan; om impetuos, iute (la mânie), violent, coleric" ; 5. (Chim,; înv.) " Sulf, pucioasă; în
sintagma Apă de chibrit Acid sulfuric, vitrio/". Preluat din te. Kibrit, cu sensurile 1, 5.
Antrop. Chibrit, Chibritescu. (pp. 219-220).
DULAP, s.n., s. m.(lit.; 1757 -); pl. (s. n.) Dulapuri; (rar, s. m.) Du/ape, Dulapi. I. s. n. 1.
(Lit.; reg. şi în Trans., Ban.) " Mobilă de lemn sau de metal, de obicei prevăzută cu rafturi (şi
uneori montate în perete), în care se păstrează haine, rufe, vase, cărţi etc.; şifonier" ; 2. (P.
ext.; reg., Ban., V. Trans.) " Ladă (de zestre)"; 3. (Reg., Mold., Munt., Olt.) " Firidă, nişă"; II. S. n.,
s. m. 1. S. m. (înv. şi reg.) şi s. n. (Reg., Mold., E. Munt., Dobr., E. Trans.) "Scândură lată şi
groasă, blană, oturac"; 2. S. n. (P. spec.; reg.) " Poliţă, raft" ; 3. S. n. (Corn.; reg., N. Trans.)
"
";
"Tejghea, tarabă, stand ; 4. S. n. (P. anal.; reg., Olt.) " Bucată mare (de slănină, de carne etc.)
III. S. n. (rar, III. 3. şi) s. m.; 1. (Reg., Munt., Olt., S. Mold.) " Scrânciob, carusei, căluşei" ; 2.
(Tehn.; reg., Munt.) "Vârtelniţă, urzitoare, fusul urzitoarei, cicric"; 3. (Tehn.; reg., Mold., N.
Dobr.) " Roata care învârteşte moara" ; IV. (Înv.) " Intrigă, uneltire, păcăleală, vicleşug,
şiretlic" . Preluat din te. dolap, (înv. şi dia!.) dolab, (înv.) dulab, cu sensurile I. 1, 3; II. 3; III.
1, 2, 3; IV. (pp. 3 10-3 1 1).
=
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(înv.; încep. sec. XVIII - sf. sec. XIX); pl. Efendi, Efendiler, (rar şi) Efenzi.
1. "Termen de politeţe şi de adresare folosit în epoca fanariotă (uneori ca apoziţie, după
model turcesc) pentru magistraţi, feţe bisericeşti şi funcţionari civili instruiţi"; 2. " Bărbat
(mai ales turc) îndrituit să fie numit cu acest termen; domn, musiu, cocon" . Preluat din te.
efendi, afendi, cu sensurile 1 şi 2. Antrop. Afendulea. (p. 3 19).
FARFURiE, s. f. (lit.; prima jum. sec. XVIII -); pl. Farfurii. 1. (Î nv.) " Porţelan (fin,
chinezesc); (p. ext.) faianţă" ; 2. (Î nv.) " Obiect de veselă (ceaşcă, farfurie (3), castron, platou
etc.)" ; 3. (P. spec.; lit.; reg. şi în Trans., Ban.) " Obiect din porţelan sau (p. gener.) de faianţă,
de lut ars, de metal, de plastic etc. de obicei de formă rotundă, cu marginile ridicate şi cu
fundul plat sau adâncit, în care se serveşte mâncarea; talger, strachină, blid, tipsie, sahan " .
Preluat din te. (pop.) farfuri, (lit.) fagfuri, cu sensurile 1 şi 2. Antrop. Farfuridi. (p. 325).
GEAM, s. n. (lit.; 1805 -); pl. Geamuri. 1. (Lit.) " Placă de sticlă fixată sau care urmează
să fie fixată într-o ramă, în cercevelele ori pervazurile unei ferestre sau unei uşi, în portiera
unui autovehicul etc.; ochi de fereastră, ochi de sticlă, mămular"; 2. (Lit.) " Fereastră" ; 3.
(Pop., rar) " Sticlă "; 4. (Lit.) " Bucată mică de sticlă care se fixează în rama ceasornicelor,
ochelarilor etc." ; 5. (P. ext.; pop.; azi rar) " Monoclu " ; 6. (P. ext.; înv.; rar; la pl.) " Binoclu" .
Preluat din te. cam, cu sensurile 1, 2, 3, 4. (p. 343).
HAZNA, s. f. (lit.; 1652 -); pl. Hazna/e; scris şi (înv.) Hasna, pl. Hasna/e. 1. (Înv.) "Te
zaur, comoară, culă (5); (col.) obiecte de preţ" ; 2. (Înv.) "Vistierie, tezaur (de stat); casă de
bani, seif'; 3. (Î nv.) " Rezervor (subteran) de apă " ; 4. (P. ext.; înv.) " Cişmea " ; 5. (Lit.) " Canal
colector sau bazin subteran pentru ape impurificate şi murdării; cioacă, /agum " ; 6. (P. ext.;
pop., fam.) " Closet, Iatrină, privată, cheneaf'; 7. (P. anal.; reg.; Olt.) " Boltă de viţă de vie" . Pre
luat din te. (înv. şi pop.) hazna, hazne, (lit. mod. hazine), cu sensurile 1, 2, 3, 5. (pp. 405 - 406).
JtJREŞ, s. n. (lit.; prima jum. a sec. XVII -); pl. (rar) lureşuri. 1. (Mii.; ist.) "Asalt, atac,
năvală (asupra inamicului), hugium, zor"; 2. (Reg., Mold., înv. şi Munt.) " Mers impetuos,
năpustire, precipitare; fugă, goană " ; 3. (P. ext.; lit.) "Vâltoare, agitaţie, impetuozitate,
tumult" ; 4. (P. ext.; pop., arg.) " Scandal" . Preluat din te. yiiriiyiiş, (înv.) yiiriiyiş, yiiriş,
yiiriiş, cu sensurile 1 şi 2. Antrop. lureş (pp. 445 - 446) .
LEFEG[U, s. m. (pop. şi ist.; 1520 -); pl. Lefegii. 1. (Mii.; ist.; uneori atributiv)
" Mercenar (adesea străin, mai ales din oastea Ţărilor Române, făcând parte dintr-un corp
special al pedestrimii)"; 2. (Pop., fam., în trecut !it., azi peiorativ) ,,Salariat, funcţionar,
slujbaş, persoană care ia leafă, /efaş, /efar". Preluat din te. uh1feci, (dial.) alafac1, (înv.)
olefegi, iilefegi, ulufeci, cu sensurile 1 şi 2. Antrop. Lefeciu, Lefegiu. (pp. 454 - 455).
MUCA VA, s. f. (!it.; 1747 -); pl. Mucavale. 1. (Lit.) " Carton: (p. spec., mai ales azi)
carton gros, de calitate inferioară, foarte puţin flexibil, fabricat prin presare, din deşeuri de
hârtie, întrebuinţat îndeobşte la legatul cărţilor, la confecţionarea cutiilor, ambalajelor etc.";
2. (Î nv., rar) " Broderie de mătase pe carton (importată de la Constantinopol / Istanbul),
obiect decorativ constând în broderii executate pe carton, bucată de mucava (1) pe care au
fost executate cusături ornamentale în relief'; 3. (P.ext.; reg.; Olt.) " Muşama" . Preluat din
tc.mukav(v)a, cu sensurile 1 şi 2. (pp. 517 - 518) .
NĂFRJlMĂ, s. f. (!it.; 1508 -); pl. Năframe, (pop.) năfrămi. 1. (Reg., Mold., N. Munt.,
Trans., Ban., înv. şi Munt., Olt., Dobr.; uneori cu determ. de forma de şters, de nas etc.)
" Şervet; prosop, ştergar, batistă, peşchir (1)"; 2. (Vestim.; !it.; reg. şi în Trans., Ban.)
"
"Văi de mireasă ; 4. (P. spec.;
" Broboadă, batic, tulpan, peşchir (2)"; 3. (P. spec.; vestim.; înv.)
"
rei.; înv., rar) " Giulgiu! cu care a fost acoperit Iisus Hristos ; 5. (P.ext.; etnog.; reg., Mold.,
Dobr.; adesea art.) " Numele unui dans popular" . Preluat din te. mahrama, (înv.) maharma,
makreme, (dial.) marama, makrama, marhama, cu sensurile 1 şi 2. (pp. 538 - 539 ) .
ODAIE, s. f. (!it.; 1588 - ); pl. Odăi. 1. (Agric.) 1. (Pop.; reg. în Munt., Olt., Mold., Ban.,
Trans., N. Serbiei) " Colibă, adăpost provizoriu, construcţie improvizată (din bârne sau din
scânduri) servind drept adăpost temporar pentru lucrători sau animale, sălaş; cocioabă;
gospodărie ţărănească izolată de sat, fermă de mici dimensiuni; (la pl.) cătun; (p. spec.) loc la
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câmp sau la pădure unde se adăpostesc vitele, mai ales oile, pe timpul nopţii; târlă de vite,
stână, atac, odalâc"; 2. (P. ext.; reg., Mold.) .,Odaie"; 3. (P. ext.; reg., Munt.) .,Şopron, şură,
adăpost în care se ţin uneltele de gospodărie" ; 4. (P. ext.; reg., Trans.) .,Păşune luată în
arendă "; II. (Mii.; ist.) .,Cazarmă (de ieniceri, de seimeni, de dorobanţi), folosită uneori ca
închisoare; unitate militară (regiment sau companie) staţionată într-o cazarmă" ; III.
(Constr.) 1. (Înv.) .,Casă, locuinţă, apartament"; 2. (Lit.) .,Cameră, încăpere, sală, iatac"; 3. (P.
spec.; reg., N.E. Munt.) .,Cameră mică şi joasă, situată în spatele casei ţărăneşti " . Preluat din
te. oda, cu sensurile enumerate. Tap.: Odăi, Hodaia Manciului, La Odaie. (pp. 548 - 549).
PERDEA, s. f. (lit.; 1594 -); pl. Perdele, (reg.) Perde/i. 1. (Lit.; reg. şi în Trans., Ban.)
.,Obiect confecţionat dintr-un material textil sau plastic, din şiraguri de mărgele etc., care se
atârnă la ferestre, la uşi, în jurul unui pat etc., pentru a împiedica pătrunderea luminii şi /
sau vederea din afară, având totodată şi scop decorativ; stor; draperie; văi; voal; (adesea fig.)
orice obiect, fenomen, idee, proces etc. care acoperă (ca o perdea propriu-zisă) vederea,
percepţia, înţelegerea; strat; nor; ecran" ; 2. (Înv.) .,Cortină de teatru " ; 3. (Înv.) .,Act sau scenă
(dintr-o piesă de teatru)"; 4. (Med.; pop., azi rar) .,Cataractă (la ochi); albeaţă; leucom "; 5.
(Anat.; reg.) .,Membrană care acoperă uneori capul unui nou-născut, căiţă, tichie, placentă" ;
6. (Înv., rar) .,Ton (muzical)"; 7. (Agric., constr.; pop.; reg.) "Îngrăditură, perete (din scânduri,
nuiele, stuf etc.) pentru protecţia plantelor sau animalelor împotriva intemperiilor; adăpost
pentru oi; ţarc, staul, ocol, saivan, saia, conac; stână; şopron; colibă; cort" ; 8. (Lit., cu
determinative introduse prin prep. de ...) .,Fâşie de pădure, şir de copaci, plantaţie de arbori;
desiş; gard viu ". Preluat din te. perde, cu sensurile 1 - 7. (pp. 587 - 588).
RINDEA, s. f. (şit.; 1819 -); pl. Rindele; (şi înv. Rindeli} 1. (Tehn.; lit.; în Munt., S
Mold., Dobr., Olt.) .,Unealtă compusă dintr-unul sau mai multe cuţite fixate cu pene într-un
corp de lemn, cu care se execută netezirea şi fasonarea prin aşchiere a pieselor din lemn;
făţuitor, gealău, teşcherea (1), ghiusturea, lambă (//. 3.); unealtă similară folosită la netezirea
unor piese de metal moale "; 2. (P. restr.; tehn.; reg., Dobr.) .,Cuţitul rindelei (1)"; 3. (Reg.
Mold.) .,Răzuitoare (de bucătărie)"; 4. (P. ext.; tehn.; reg., Dobr.) .,Cuţitoaie pentru scos coaja
de pe arbori" ; 5. (P. ext.; etnogr.; reg., Munt., Olt., Dobr., Mold.; la sg. art.) .,Numele unui dans
popular" . Preluat din te. rende, (înv.) irende, cu sensurile 1, 3, 4. (pp. 615 - 616).
SARMA, s. f. (lit.; 1817 -); pl. Sarmale. 1. (Alim.; lit.; reg. şi în Trans., Ban.; mai ales la
pl.) .,Preparat culinar din carne tocată (condimentată), uneori amestecată sau înlocuită (în
perioada postului) cu orez, învelită într-o foaie de varză, de viţă etc., luând forma unui rulou;
huichium "; 2. (P. ext.; alim.; reg., V. Munt., Olt.) .,Ardei umplut" ; 3. (P. anal.; bot.; reg. , N.
Trans., la pl.) .,Porumb (lea mays)". Preluat din te. sarma, cu sensul 1. (pp. 643 - 644).
ŞABA C, s. n.(pop.; 1838 -); pl. Şabace; Şabacuri. 1. (Vestim., pop.) .,Dantelă, broderie,
în ajur făcută cu aţă albă la cămăşi, la feţe de masă, la milieuri etc." ; 2. (Reg., Munt.)
.,Cusătură ornamentală făcută pe opinci" . Preluat din te. (mu)şabac, cu sensul "broderie cu
aspect de împletitură; tiv, tivitură". (p. 688).
TINGIRE, s. f. (lit.; 1649 - ); pl. Tingiri; (şi înv.) Tingire. 1. (Lit.) .,Vas adânc (de aramă
sau de fontă) în care se găteşte mâncare, se fierbe dulceaţa etc. cratiţă, oală, ceaun, tigaie,
tipsie(3)"; 2. (P. ext.; reg., S. Munt.) .,Troacă pentru porci" . Preluat din te. tencere, tencire,
cu sensul 1. (p. 757).
ULAMA, s. f. (înv. şi reg.; 1815 -); pl. Ulamale. 1. (Înv.; reg., Mold.) .,Franj, ciucure, de
mătase sau de lână (la perdele, perne, rochii etc.)" ; 2. (P. ext.; reg.) .,Chenar (2) la covor". Pre
luat din te. ulama (piiskiil), cu sensul " ciucure adăugat, franj ataşat (la ceva) ". (p. 787).
VERESIE, s. f. (pop., fam.; 1775 -); pl. Veresii (pt. sens. 2-3); Veresie. 1. (Fin., corn.;
adv., înv.) .,Pe credit, pe datorie, cu plata temporar amânată" ; 2. (S. f.; pop.; fam.; azi rar)
.,Credit" ; 3. (S. f.; p. ext.; reg., Olt.) .,Bogăţie, avere" . Preluat din te. veresiye, cu sensul 1;
veresi, sensul l-2. (p. 797).
ZARAF, s. m. (ist. şi reg.; 1593 -->); pl. Zarafi. 1. (Praf., fin.; ist.) Persoană care se
îndeletnicea cu schimbarea banilor (în piaţă), cu perceperea unei taxe, precum şi cu alte
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operaţiuni financiare, speculaţii şi tranzacţii băneşti şi / sau cu metale preţioase; cămătar,
ciufut (/. 2.), mamelegiu {1); bancher; finanţist; om de finanţe; vistiernicel; casier al
vistieriei " ; 2. (P. ext.; prof.; reg., Munt., Dobr.) " Bijutier, giuvaergiu" ; 3. (P. ext.; etnogr.; reg.)
Nume dat unuia dintre colindători, care strânge banii" . Preluat din te. sarraf, saraf, cu

"
sensul l. (pp. 810 - 811).
Din ADDENDA ET CORRIGENDA (16 termeni) prezint fişa cuvântului-titlu LALA, s. m.
(Î nv., rar; 1783); ace. şi ta/a; pl. Lata/e (?) (Prof.) " Guvernator, persoană angajată pentru
educarea unui tânăr nobil, a unui fiu de suveran". Preluat din te. Iala, cu sensul precizat. (p. 827).
Anexa 1, LISTA VARIANTELOR ŞI DERIVATELOR, cuprinde explicitările precizate în
titlul său (pp. 831 - 892). Anexa 2, CUVINTE DE ORIGINE TURCĂ FOLOSITE ÎN PREZENT
ÎN STILUL BELETRIST/C ŞI ÎN CEL PUBLICISTIC, include 1. Lista textelor literare şi numele
periodicelor analizate de autor şi 2. Cuvintele specifice (760 termeni) şi atestările lor (pp.
893 - 912).
Monografia Influenţa turcă asupra limbii române, de Emil Suciu, voi. 1 Il, devine
sinteza fundamentală în domeniul schimburilor şi amprentelor lexicale otomano - române
în evul mediu, epoca modernă şi cea contemporană. Rămâne ca deziderat pentru următorii
ani studierea şi publicarea Influenţei româneşti asupra limbii turca - osmane, de mai mică
intensitate şi amplitudine, dar existentă totuşi, pretabilă la o analiză tematică, întreprinsă
poate tot de Emil Suciu, poate de alţi filologi şi lexicografi români şi, de ce nu!, turci.
-

-
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SECŢIUNEA a VI-a
EVOCĂRI

Ionel BE)ENARU
DIN PRELIMINARIILE ORGANIZĂRII PRIMEI RETROSPECTIVE A PICTORULUI PETRU
TROTEANU (1885-1957) LA BOTOŞANI - SEPTEMBRIE -OCTOMBRIE 1965

Pe Petru Remus Troteanu l-am inclus, firesc, în Dicţionarul Botoşănenilor1, ca pictor,
profesor universitar. Spre ilustrare, îi redăm fişa: " Pictorul P. T. s-a născut la 16 mai 1885, la
Stânceşti Botoşani. 1 Studii: la Botoşani şi Liceul Internat din Iaşi; Şcoala de Arte Frumoase din
Bucureşti [abs. 1 909). 1 Participă chiar În 1909 /a un concurs de pictură, dotat cu .. Premiul N.
Grigorescu·: pe tema .. La scăldat, vara, la ţară': alături de alţi concurenţi, Între care Ştefan
Dumitrescu ". 1 Îşi face debutul /a ..Salonul Oficial': În 1 91 1 cu o pânză mare .. Vechea Moldovă':
apreciată În cronicile artistice, fiind încununat cu premiul Il, ca şi Al. Romana şi /. Ţincu,
pentru ca În anul următor, În 1912, să fie distins cu premiul /. 1 După alte "Saloane Oficiale':
deschide, În 1 91 5, la Bucureşti, prima expoziţie personală, bucurându-se de succes. 1 Urmează
o şcoală militară la Iaşi (1 91 6) şi este mobilizat, participând, În anii 191 7-1 918, la epopeea
întregirii ţării, ca atâţia mari artişti (Carnii Ressu, Iosif /ser, Ştefan Dumitrescu, Marius
Bunescu, C. Medrea, /. jalea, Oscar Han, Traian Cornescu ş.a.). va picta acum .. Lupta de la
Caşin ·: " Convoi 191 7': "Spre frontul de la Mărăşeşti " ş.a. P. T. desfăşoară o intensă activitate
expoziţională, expunând mai ales la Bucureşti În sălile " Libertatea·: În strada Franklin, la
Maison d'A rt, la " Cartea Românească': la " Da/les': 1 Între 1 931-1 941 este titular al Catedrei de
Arte Decorative de la Academia de Arte Frumoase din Iaşi, remarcându-se ca un eminent
profesor. 1 Colaborează totodată la revista "Însemnări ieşene ". 1 Pânzele sale ne relevă o lume
a celor mulţi şi simpli, pitorescul ţării, tradiţiile folclorice, alteori naturi statice şi remarcabile
portrete. 1 Şi ca statorniciă revenire pe locurile natale, pictorul P. T. pictează, În 1 939, biserica
de la Ipoteştii lui Mihai Eminescu ".
Î n septembrie-octombrie 1965, sub egida Muzeului Raional Botoşani - Secţia de Artă
Plastică, ocazionată de împlinirea a 80 de ani de la naşterea pictorului, s-a organizat, la
Botoşani, prima Expoziţie Retrospectivă Petru Troteanu. Reconstituim şi redăm prin
documente originale din preliminariile organizării acesteia:
" MUZEUL RA/ONAL BOTOŞANI. SECŢIA DE ARTĂ. Nr. 43 din 20 iunie 1 964 1 Către
COMITETUL DE STAT PENTRU CULTURĂ ŞI ARTĂ 1 Consiliul Artelor Plastice. Bucureşti. 1
Întrucât dorinţa noastră este ca Secţia de Artă Plastică a muzeului să aibă un profil cât mai
local, urmărim ca expoziţiile pe care le organizăm să fie orientate spre acest obiectiv, trezind
În felul acesta mai mult interes din partea vizitatorilor. 1 Astfel, aflând de lucrările pictorului
botoşănean Petru Troteanu, care se află În posesia surorii sale, Eugenia Cocea, din Bucureşti,
Bulevardul 6 martie Nr. 60, dorim să organizăm şi să deschidem o expoziţie retrospectivă a
lucrărilor pictorului, la Botoşani. 1 Din lucrările menţionate, au fost se/ecţionate pentru
expoziţie un număr de peste 60, de către direcţia muzeului din Botoşani, cu sprijinul efectiv al
pictorului Eugen lspir din Bucureşti din Bucureşti, str. Buzeşti, nr. 53., după expoziţie, o parte
din lucrări vor fi achiziţionate pentru secţia de artă plastică a muzeului nostru. Vă rugăm a
aproba şi deschiderea unei expoziţii retrospective a lucrărilor pictorului Troteanu Petru, la
Botoşani, În sălile Secţiei de Artă Plastică a Muzeului Raional. 1 Director Simion Raţă ".
* * *

" Tovarăşe Director, 1 Ca răspuns la cererea Dv., subsemnata Eug. Cocea, sora
1 Ionel Bejenaru, Dicţionarul Botoşănenilor, Edit. Moldova,

Iaşi, 1994.
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defunctului pictor Petru Rem Troteanu am onoare a vă aduce la cunoştinţă că sunt în posesia a
200 de tablouri care mi-au fost încredinţate de către fratele meu, pentru expoziţii şi muzee. j
Majoritatea dintre aceste lucrări este din mari dimensiuni, în special portrete şi compoziţii,
specialitatea preferată de pictorul P. Troteanu. / Apoi: peisaje, flori, natură - moartă, nuduri,
desene în cărbune, - câteva albume de artă decorativă, cu subiecte de folk/or, în aquare/ă,
diferite proiecte de scenografie / Cea mai mare parte din compoziţii reprezintă scene din viaţa
satelor, din viaţa oraşelor şi din câmpul muncii industriale. j Parte dintre acestea au fost
executate după 23 August, în ultimii ani de viaţă, pregătindu-se pentru o expoziţie în
conformitate cu noile orânduiri sociale, însă din cauza boalei nu a mai avut posibilitatea să o
realizeze, încredinţându-mi mie această sarcină. / Pentru documentare asupra activităţii din
trecut a pictorului Troteanu, găsind printre manuscrisele fratelui meu, un memoriu
autobiografic scrisă (sic!) de el, v-o anexez în original. j Rog binevoiţi a cere autorităţilor în
drept ca să delege o comisie de experţi-specialişti care să se deplaseze la locuinţa mea, pentru
a viziona colecţia de tablouri a pictorului Petru Rem Troteanu. j Cu deosebită stimă. Eugenia
Cocea - Bu/evardu/ 6 martie Nr. 60 - Bucureşti 25 j 1 965".
* * *

25 j /II 1 965. j Stimate Domnule Director, / Cred că veţi fi primit scrisoarea mea
"
recomandată, în care vă comunicam cauza pen tru care nu v 'am putut trimite datele cerute. În
momentul când aţi telefonat, nu le aveam la mine. Mi s-a comunicat de către ginerele meu care
a vorbit cu Dv. la telefon că biografia o cereţi în original şi m-am gândit să fac şi o copie pe
care să o /egalizez aici la notariatul public şi să v-o anexez ca să meargă lucrurile mai repede.
j Zilele acestea a fost o întrerupere a activităţii prin instituţii, aşa că am pututface legalizarea.
j Sper că aţi cerut originalul pentru ca Dv. să faceţi o copie după el, să semnaţi de conformitate
şi să o trimiteţi apoi la Comitetul de Artă, căci ţin foarte mult să păstrez acest original, căci nu
mai am alt actjustificativ al activităţii fratelui meu - şi nici nu am avut timp să scriu o a doua
copie. j Am încercat azi la notariat însă e mare aglomeraţie şi ar fi întârzierea prea mare, aşa
că în ultimul moment m-am hotărât să vă încredinţez originalul, cu marea rugăminte să-mi fie
înapoiat dupe aranjarea formalităţi/ar. / Cred că nu e nevoie să trimiteţi originalul, sau încât
dacă este neapărată nevoie să o anexaţi la cerere, cred că ar fi bine să menţionaţi că fiind
singurul meu act justifica tiv, rugaţi să vi-I restituie. În sfârşit, ştiţi Dv. ce măsuri să luaţi ca să
nu se rătăcească. Eu vă trimit şi o copie - procedaţi cum credeţi că e mai bine şi mai sigur 
cum vi se cere. Vă rugasem să îmi daţi încă un telefon să mă lămuriţi mai bine asupra
demersurilor şi pe urmă asupra rezultatelor - şi a conţinutului cererii Dv. / Îmi pare rău că din
cauza acestor încurcături cât şi din lipsă de informaţii mai precise s 'a produs o oarecare
întârziere. Sper că nu veţi avea neplăceri, de oare ce în ultimile două zile, nimeni aici nu a
lucrat. Aştept răspunsul Dv. şi vă urez succes. / Salutări, Eugenia Cocea. / P.S. Vă alăturez o
anexă cu informaţiile cerute, fie că scoateţi după ea datele, fie că o trimiteţi, principalul e să
vină cineva să vadă tablourile. / Petru Remus Troteanu. / Născut în 1 6 mai 1885 în satul
Stânceşti.j Părinţii: Constantin Troteanu, preot şi învăţător în satul Stânceşti, decedat în 1 905;
Ruxanda Troteanu, casnică. / Surori: Elena Troteanu: 74 ani (1 949), pensionar; Lucreţia (?},
70 ani, pensionar; Eugenia Cocea, 54 ani (1 949}, pensionar, fostă profes., director Şc. Profes. /
Fost căsătorit, 1 926-1 944 / Studii: Liceul Internat laşi, 1897-1 904; Şcoala Arte Frumoase
Bucureşti, 1 905-1909, Facultatea Litere Bucureşti, nu a terminat / Expoziţii personale: 1 91 1 participă la Salonul Oficial cu lu lucrări de compoziţii. Premiul II, compoziţie din viaţa pop.;
1 912 - Salonul Oficial, Premiul /; 1 91 3 - Compoziţie (?); 1 914 - Salon, decoraţia Bisericii
Armene din Capitală; 1 915 - expoziţie personală, în str. Clemenceau; 1 91 6 - Expoziţie în sala
Libertatea"; 1 91 7 - mobilizat pictor la M.C. G. laşi; 1 918 - demobilizat la P. Neamţ; 1 9 1 9 "
expoziţie în str. Franklin, Bucureşti; 1 920 - studii în muzeele italiene şi apoi la Paris; 1 922 Expoziţie la Maison d'A rt': în act., str. Clemenceau; 1 923 - Călătorie în Ardeal; Expoz. La Cluj,
"
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în local Primăriei; 1 924 - Expoziţie redusă, în sala Mozart; Bolnav; 1 925 - Expoz. La Căminul
Artelor, Calea Victoriei; 1 92 7 - Expoz. La Cartea Românească - ..jertfa ': expusă şi la Salonul
Oficial; 1 931-1932 - Profesor la Catedra Artă Decorativă de la Acad. Arte Frum. laşi; 1 933 Expoz. Pers. în Bucureşti (Da/les); 1 936 - Expoziţie la Da/les; 1 939 - Decoraţia bisericii din
Jpoteşti; 1 945 - Face parte din P.N.P. "
* * *

.. MUZEUL RA/ONAL BOTOŞANI. Secţia Artă Plastică. Calea Naţională Nr. 1 62. Nr. 33 din
2 7 martie 1 965. / Către COMITETUL DE STA T PENTRU CULTURĂ ŞI ARTĂ. CONSILIUL
ARTELOR PLASTICE. BUCUREŞTI. / Potrivit adresei Nr. 9744 din 15 martie 1 965 a Comitetului
regional pentru Artă şi Cultură Suceava şi ca urmare la adresa noastră Nr. 43 din 20 iunie
1 964, prin care solicitam aprobarea Dvs. pentru organizarea unei expoziţii retrospective cu
lucrările pictorului Petre Remus Troteanu, originar din Stânceşti - Botoşani;/ Înaintăm
alăturat o copie după un memoriu-biografic, întocmit de pictor încă în anul 1 949, din care se
pot lua datele privind activitatea şi lucrările sale. / Pictorul Petre Remus Troteanu, născut în
anul 1 885 în satul Stânceşti - Botoşani a decedat în anul 1 957. Cea mai mare parte a
lucrărilor sale (peste 200) se află în posesia surorii sale Eugenia Cocea, dornici/iată în
Bucureşti, Bulevardul 6 martie Nr. 60, etaj IV, apart 26, telefon 13.38. 92. /Pentru o mai bună şi
completă informare, după cercetarea memoriului, vă rugăm a delega o comisie de artişti
plastici din Bucureşti care să vadă şi să selecţioneze din lucrările pictorului Troteanu pe acelea
care ar putea fi expuse În expoziţia retrospectivă. Se poate cere şi concursul pictorului Eugen
Ispir din Bucureşti, str. Buzeşti 53, care a văzut cea mai mare parte din lucrări, împreună cu
subsemnatul. Reamintesc adresa la care pot fi văzute lucrările: Eugenia Cocea, Bulev. 6 martie
Nr. 60, etaj IV, apart. 26, telefon 13.38. 92. /Rugăm a ne comunica avizul Dvs. privind
organizarea expoziţiei retrospective cu lucrările pictorului Petre Troteanu, precum şi
aprobarea în vederea achiziţionării unora din lucrări pentru Secţia de artă plastică a
muzeului nostru. / Director, Simion Raţă".

THE PRELIMINARIES OF THE FIRST RETROSPECTIVE ORGANISATION
OF PAINTER PETRU TROTEANU (1885 - 1957), AT BOTOŞANI,
IN SEPTEMBER - OCTOBER 1965
(Summary)

The author publishes 4 letters about the first paint retrospective organization (in
September - october 1965) of Petru Remus Troteanu, painter born in 1885 at Stânceşti Botoşani and dead in 1957 at Bucharest.
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Fig. 1- Petre Remus Troteanu - Natură statică cu căni

Fig.

2

-

Petre Remus Troteanu

-

Peisaj din Bucureşti
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Fig. 3 - Petre Remus Troteanu
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Ionel BEJENARU,
Maria DIACONESCU
FILARET APROTOSOAIE (1920-2012) - " NEA FILU CĂ"

Provenit şi "înrudit", din şi cu zona Săvenilor (n. 29 martie 1920, la Petricani - corn.
Ştiubieni), Filaret Aprotosoaie era absolvent al liceului "C. Negruzzi" din laşi şi al Facultăţii
de Teologie din Cernăuţi ( 1943), ale cărei studii i-au fost echivalate, ulterior, cu Facultatea
de istorie, ajutându-1 să devină profesor Ia Săveni.
Cu data de 1 iunie 1965, Sfatul Popular al Regiunii Suceava înfiinţa Muzeul Raional
Săveni în timp ce Sfatul Popular al Raionului Săveni hotărăsc "să se pună la dispoziţia
muzeului localul fostului rateş al târgului Săveni (fost han), clădire construită prin sec. XVIII şi
care prin vechimea şi arhitectura sa se constituie ea însăşi un obiect de muzeu ce trebuie
conservat". Aici i-a fost dat să lucreze ca director şi muzeograf lui Filaret Aprotosoaie ( 19701975) . Reputatul profesor de istorie Constantin Cojocariu, el însuşi fost director al Muzeului

de Arheologie Săveni, avea să confirme - "Î ncadrat cu personal de specialitate (un director,
trei muzeografi şi un restaurator), Muzeul de Arheologie, împreună cu Muzeele din Suceava,
Botoşani şi Iaşi, a întreprins multe cercetări în zonă, îmbogăţindu-şi astfel fondul muzeistic.
Amintim ca directori ai acestei instituţii pe prof. Constantin Cojocariu, Eugen Coroamă,
Filaret Aprotosoaie şi Napoleon Ungureanu şi pe muzeografi prof. Ema Avârvări şi Eugen
Sârghi " 1•
Ca arheolog, Filaret Aprotosoaie s-a implicat în cercetări arheologice în zona Săveni,
atât de bogată din acest punct de vedere, bucurându-se de tovărăşia unor arheologi de
anvergură - Mircea Petrescu - Dâmboviţa, Vladimir Dumitrescu, Silvia Marinescu - Bâlcu,
Nicolae Zaharia, Emilia Zaharia, Anton Niţu, Aristotel Crâşmaru, Paul Şadurschi, Alexandru
Păunescu, Vasile Chirica, rezultatele conducând la îmbogăţirea patrimoniului muzeistic al
Muzeului de Arheologie din Săveni, dar şi din Botoşani, totodată fiind valorificate în
publicaţiile Muzeului Judeţean Botoşani: Din trecutul judeţului Botoşani, Hierasus, Acta
Moldaviae Septentrionalis, precum şi în cunoscutul şi valorosul Repertoriul Arheologic al
judeţului Botoşani, alcătuit de Alexandru Păunescu, Paul Şadurschi, Vasile Chirica (Bucureşti,
1976).

Î n anul 1976, Filaret Aprotosoaie, împreună cu Gh. Macarie, Ionel Bejenaru, Filaret
Furtună, şi-a pus semnătura pe antologia L-au cunoscut pe Dumitru Furtună, lucrare fericit
dedicată centenarului naşterii renumitului cărturar dorohoian, aducându-şi aportul şi la
ridicarea bustului cărturarului din perimetrul Bisericii de lemn "Vârgolici" din municipiul
Dorohoi.
Succint, acesta era Filaret Aprotosoaie, " Nea Filucă ", cum I-au gratulat prietenii,
devenit acum, în 2 0 1 2, un OM care a fost.
Cursuri de perfecţionare de 3 ani C.S.P.C. A fost profesor de istorie la Liceul Săveni,
director al Muzeului de Arheologie Săveni (1970-1975). A fost preocupat mai ales de
eneoliticul cucutenian, participând ca membru al colectivelor de cercetare arheologică la
săpăturile de la Drăguşeni-Ostrov şi Drăguşeni-Ocoale (1 970). A colaborat în calitate de
director al Muzeului de Arheologie Săveni cu I nstitutul de Arheologie "A.D.Xenopol " din Iaşi,
publică împreună cu N. Zaharia şi E. Zaharia în Materiale, X, 1 9 73, ,,Sondajul din aşezarea de
la Drăguşeni, La Ocoale': jud. Botoşani ". Preocupat de îmbogăţirea patrimoniului Muzeului
"
de Arheologie din Săveni, a acordat o atenţie deosebită investigaţiilor şi cercetărilor de
suprafaţă - " Cercetări arheologice efectuate în împrejurimile oraşului Săveni': în Din trecutul
judeţului Botoşani, 1974, pp. 1 57-1 75; Câteva noi puncte arheologice descoperite în zona
"
Săvenilor şi în împrejurimi': în Hierasus, 1979, pp. 1 2 1 - 1 29.
1 Constantin Cojocariu, Oraşul Să veni. Monografie, Edit. Axa, Botoşani, 2001.
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FILARET APROTOSOAIE (1920 - 2012) .,MISTER FILUCĂ"
.

(Summary)

O ne of the outstanding characters of the present District Museum Botoşani was also
Filaret Aprotosoaie (1920 - 20 12). In this capacity as a teacher of History in the town
Săveni, the county of Botoşani, si de by side with other famous educated people, he succeded
in laying the foundations of the Archaeology Museum from that place, where he was also the
director between 1970 - 1975. He was fond of the Cucuteni Culture Archaeology and
together with some famous university professors from jassy, he performed archaeological
diggings and researches in different settlements from the town's neighbourhood and
surroundings of the town Săveni.
By his entire activity, he contributed to the enrichment of the museological
inheritance of the museums from Săveni and Botoşani.
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